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SHEMA ISRAEL, ADONAI ELOHEINU, ADONAI EHAD!
ASCULTÃ ISRAEL, DOMNUL E DUMNEZEUL NOSTRU, DOMNUL E UNUL!

Ecumenismul „extins”
În fapt, prin ecumenism-sau miºcare ecumenicã-se înþelege strãdania de a reface unitatea Bisericii Creºtine. Deºi în mod impropriu, în zilele noastre ºi manifestãrile de
apropiere între religii diferite se denumesc
generic “ecumenice”. Un mare pas înainte îl
reprezintã crearea de organizaþii de cooperare iudeo-creºtinã, care funcþioneazã deja în
þãri apropiate ca Ungaria sau Austria.
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Ea este cu noi…

Sinapse tegemiste
Dacã pentru genul
uman monoteismul originar aduce primele norme
de aplicare ale unei etici
umaniste (iubeºte-l pe aproapele tãu ca pe tine
însuþi; nu ucide; nu fura;
nu râvni la femeia altuia, la avutul sãu etc.)
el semnificã ºi momentul pãrãsirii barbariei
dominate de legea celui mai puternic ºi
intrarea în universul incipient al unei noi
ere: a civilizaþiei.
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În numerele 2 ºi 3 ale publicaþiei noastre transmiteam mulþumiri, printre alþii, lui
Vera ºi George Hillinger din Los
Angeles pentru trimiterea spre
publicare, prin Internet, a unor
materiale deosebit de valoroase,
iar în numãrul 6, din septembrie
2005 le mulþumeam pentru generoasa lor donaþie, care a fãcut
posibilã tipãrirea publicaþiei „full
color”.
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Primul nostru
Membru
de Onoare
Numele doctorului Zvi Feine nu
este nou în coloanele publicaþiei
noastre. Director al JOINT pentru
România timp de douã decenii, a
desfãºurat o imensã activitate în sprijinul evreimii din þara noastrã.
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Ce-i de fãcut?
Vorbim în acest
numãr despre ecumenism, amintind ºi de
ecumenismul
Abrahamic (pag. 3), care
urmãreºte dialogul între
toate cele trei mari
religii monoteiste, Iudaismul, Creºtinismul ºi
Islamul, ºi subliniem importanþa încurajãrii ºi
sprijinirii elementelor
aºa zisei „minoritãþi
tãcute” ale lumii islamice, care nu agreazã
C1M1Y1B1

deturnarea religiei spre
legitimarea acþiunilor
teroriste. În mod evident, trebuiesc încercate toate cãile paºnice
pentru stãvilirea rãului
care
ameninþã
în
prezent întreaga civilizaþie vesticã. Dar, ce
ne facem cu cei care
refuzã orice dialog,
fixându-ºi ca scop, ca pe
o
necesitate,
doar
„rãzboiul sfânt”?
Pagina 11

Aminteºte-þi
trecutul,
imagineazã-þi
viitorul!
Sub acest motto
s-au desfãºurat, începând cu 09
octombrie, acþiunile destinate comemorãrii Holocaustului. În paralel cu prezentarea

pe importanþa tratãrii cu maximã
rãspundere a problemelor prezentului, a cãutãrii cãilor ºi metodelor
ce trebuiesc folosite pentru asi-
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-cu rigoare istoricã- a ororilor perioadei Holocaustului, s-a insistat

gurarea unui viitor
în care oamenii sã
trãiascã în bunã
înþelegere.

Regina Mamã Elena-Dreaptã
Între Popoare
În timpurile în care
mulþi, mult prea mulþi dintre potentaþii vremii preferau sã adopte politica
struþului, deºi ºtiau cã astfel
devin complicii asasinilor,
existenþa unor personalitãþi
dispuse
sã-ºi
asume
riscurile ajutorãrii semenilor
lor evrei supuºi persecuþiilor, a contribuit la salvarea
vieþii a zeci de mii de evrei.
Una din cele mai luminoase figuri ale vremii,
cãreia noi, evreii din România îi datorãm veºnicã
recunoºtinþã a fost Regina
Mamã Elena.
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Primul nostru Membru de Onoare

Numele doctorului
Zvi Feine nu este nou
în coloanele publicaþiei
noastre. Director al
JOINT pentru România
timp de douã decenii,
a desfãºurat o imensã
activitate în sprijinul
evreimii din þara noastrã. Întregul program
de asistenþã socialã,
prin care se asigurã
tuturor evreilor aflaþi în
nevoie o viaþã demnã,
coordonat ºi sprijinit
de el, s-a desfãºurat
într-un mod exemplar.
Dar, Zvi Feine s-a
implicat ºi în organi-

zarea activitãþii de
revitalizare a vieþii
comunitare, acordând
o deosebitã atenþie
funcþionãrii cluburilor,
centrelor comunitare,
organizaþiei de tineret,
cât ºi activitãþii celor
de vârstã mijlocie. S-a
implicat personal în
colectarea de fonduri
de la donatorii din
America chiar ºi pentru unele acþiuni punctuale. Astfel, în asigurarea finanþãrii unor
obiective ale comunitãþii noastre el a avut
o contribuþie esenþialã.

De numele lui se leagã
realizarea
centrului
comunitar, achiziþia
unui microbus, precum ºi modernizarea
cãminului vârstnicilor
(construcþia
ascensorului,
acoperirea
terasei, dotarea cu ferestre termopan). În
decursul anilor a vizitat
de câteva ori comunitatea noastrã ºi, de
fiecare datã a þinut sã
viziteze la domiciliu
câþiva asistaþi, pentru a
vedea pe viu cum
funcþioneazã programul de asistenþã ºi

Pe poteci ruginii
Adierile dulci de
toamnã ne cheamã la
drumeþie. Chemarea
o simt ºi asistaþii internaþi la cãminul
vârstnicilor al comunitãþii noastre. Pentru
ei, orice „schimbare
de decor” se constituie întru-un eveniment. Cu competenþã ºi rigurozitate,
administratorul cãminului,
doamna
Marika Fränkel a
pregãtit o excursie,
cu microbuzul comunitãþii, pe valea Mureºului, cu destinaþia
Bãile Lipova.
-Cum v-aþi simþit
în mijlocul dealurilor
domoale? Rãspunsul

lui Ladislau RaucherLacika- mi-a pãrut
edificator: „Nu m-am
gândit cã pot fi atât
de fericit, deoarece
plãcerea ce mi s-a
oferit cu prilejul
deplasãrii a fost de
nepreþuit”.
O altã impresie
plinã de emoþie am
ascultat-o din partea altui participant,
Peter
Schwarz:

„Astfel de acþiuni de
suflet se fac numai
de oameni cu suflet.
Putem mulþumi ºi
personalului care
ne-a însoþit pentru a

pentru a-i asigura pe
vârstnici de continuarea sprijinului din
partea JOINT. De o
modestie exemplarã,
cu un farmec aparte,
Zvi Feine a lãsat peste
tot amintirea unui adevãrat evreu, pentru
care scopul primordial
este ajutorarea semenului sãu. Anii au trecut ºi prietenul nostru,
a ajuns la sfârºitul
mandatului sãu în

corde doctorului Zvi
Feine titlul de Membru
de Onoare al comunitãþii, urmând a i se
înmâna o Diploma cu
urmãtorul
conþinut:
“Pentru îndelungata ºi
fructuoasa activitate în
serviciul evreilor aflaþi
în nevoie, pentru dedicarea
dezinteresatã
spre îndeplinirea acestei nobile misiuni, pentru modul eficient în
care a rezolvat nume-

România, primind din
partea JOINT alte misiuni.
Comitetul de conducere al comunitãþii
noastre a hotãrât, în
unanimitate, sã-i a-

roasele noastre probleme, comitetul de
conducere al comunitãþii evreilor din Arad
acordã
titlul
de
Membru de Onoare al
Comunitãþii doctorului

Prin lumina cãrþii...

ne asigura integritatea, îngrijitoarei
Tereza Kávai ºi asistentei medicale Emilia Raþiu”. Comentariul lui Peter
Pataki a fost mai
succint: „Când vom
merge din nou?”.

Aceste aprecieri
clãdesc în inimile
personalului
mari
speranþe ºi îndemnul
de a face tot ce e
posibil pentru a oferi
internaþilor un strop
de bucurie.
Noemi Reckerth

Am devenit mai buni într-o dupã amiazã
de decembrie. Cum, vã veþi întreba. Rãspunsul
meu este simplu: am asistat, la Centrul de
Studii Iudaice, la „spectacolul lumii” în viziunea ºi prezentarea distinsului profesor scriitor-filozof Toma George Maiorescu. Ineditul
conferinþei a relevat cãlãtoria iniþiaticã punctatã
în devenirea culturii. Rolul cãrþii ne-a fost relevat în perfectã concordanþã cu concepþia
învãþaþilor Talmudului. De mici am ºtiut cã ea,
„CARTEA” e raþiunea noastrã de a fi. Fãrã ea,

Dascãli ai ºcolii evereieºti din Arad, la 1931
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Zvi Feine, ca semn al
celei mai profunde
gratitudini”.
Cu ocazia scurtei
vizite de rãmas-bun pe
care Zvi Feine l-a
întreprins la Arad,
împreunã cu noul
director al JOINT pentru Ungaria, România
ºi Bulgaria-Jorge Diener
ºi cu locþiitorul acestuia, Israel Sabag, am
organizat o micã festivitate. În mod simbolic, festivitatea a vut
loc chiar pe terasa realizatã la cãminul vârstnicilor, fiind prezenþi ºi
o parte din asistaþi beneficiari direcþi ai
acestei construcþii.
În
puþine,
dar
emoþionante cuvinte,
s-au evocat meritele
celui omagiat, iar el, cu
modestia lui obiºnuitã,
a mulþumit pentru
colaborarea rodnicã ce
a avut-o cu comunitatea noastrã.
Rãmânând cu amintirea luminoasã a
unui prieten apropiat,
îi dorim doctorului Zvi
Feine multã sãnãtate,
bucurii, ºi succese în
noua sa nobilã misiune.
Ionel Schlesinger

ne spuneau pãrinþii ºi dascãlii, existenþa noastrã n-ar fi avut nici un rost. Iatã cum, ideile generoase ale eminentului profesor ne-au trezit
amintiri dragi. Gânduri pline de nostalgie ºi
veneraþie ne-au inundat conºtiinþele faþã de cei
care au pus bazele omeniei ºi conºtiinþei
iudaice prin cunoaºterea „alef-betului”. Am
fost plãcut surprinºi de demersul ecosofului în
dorinþa arzãtoare de a reface unitatea lumii,
prin „îmblânzirea farei din om”, prin forþa ecumenismului global. Simbolul luminii ne-a fascinat. O destãinuire ne-a frapat: „Era un opaiþ de
alamã descoperit de acum 2000 de ani în
Oraºul Sfânt, neatins de timp, integru; dacã-i
turnai ulei ºi-i dãdeai flacãrã, dãdea luminã,
inunda totul în luminã... An de an, la 8 decembrie, ziua de naºtere a profesorului (Ad meea
Veesrim!), flacãra se aprinde ºi lumineazã ca în
urmã cu douã milenii...
Optimismul ne-a inundat sufletele. Speranþa
a reînviat în inimile noastre. Dorinþa ca aceastã
miraculoasã flacãrã sã lumineze pe toþi cei credincioºi ai Unicului Creator ºi ca în a Sa Unicã
Creaþiune sã domine PACEA UNIVERSULUI, a
fost concluzia întâlnirii de neuitat. ªALOM!
Noemi Reckerth
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Ecumenismul „extins”
În fapt, prin ecumenism-sau
miºcare
ecumenicã-se înþelege
strãdania de a reface unitatea Bisericii Creºtine.
Deºi în mod impropriu,
în zilele noastre ºi manifestãrile de apropiere
între religii diferite se
denumesc generic “ecumenice”. Un mare pas

religiile, a unui ecumenism vital fundamentat pe trei convingeri
simple: 1. recunoaºterea
unicitãþii lui Dumnezeu,
2. frãþia tuturor fiilor Lui,
ºi 3. libertatea individualã de percepþie a divinului, al Celui Fãrã de Chip,
conform datelor bio-cultural-psihologice ale fie-

(Deut. 6:4). ªi încã: „ SãL iubeºti pe aproapele
tãu...” (Leviticul 19:18).
Dragostea de Dumnezeu
se suprapune dragostei
de om, de umanitate.
Dumnezeu este dragoste
(Ioan 4:16). Dacã oamenii se iubesc înseamnã cã
Dumnezeu e în ei.
Desãvârºirea omului prin

Romano-Catolicã, GrecoCatolicã, de cea Evanghelicã, Luteranã, Ortodoxã Sârbã, Baptistã, iar
reprezentanþii acestor
culte ne-au onorat cu
prezenþa lor ori de câte
ori i-am invitat. P.S.
Episcop dr. Timotei
Seviciu, pãrintele consilier Vasile Pop, pãrintele

ipat la „Conferinþa IudeoCreºtinã din Europa
Centralã ºi de Est” de la
Budapesta, organizatã de
Societatea Iudeo-Creºtinã, Universitatea Evanghelicã
ºi
Institutul
Goldziher. Multiplele expuneri prezentate, cum
ar fi „ªansele convieþuirii
evreilor ºi neevreilor în
Europa de Centralã ºi de
Est, la începutul mileniului III” au fost deosebit de
valoroase ºi instructive.
În expunerea mea cu
titlul „Evrei ºi neevrei în
România-trecut ºi prezent”, referindu-mã la
situaþia din Arad, am

excepþie la care, cu multã
bucurie, am luat parte:
toþi membrii comunitãþii
noastre au fost invitaþi de
cãtre Dorel Popa, pastorul bisericii baptiste
„Maranata” sã participe
în ziua de duminica, 19
noiembrie, la o rugãciune
dedicatã
poporului
evreu. Un numãr semnificativ de enoriaºi ai
noºtri au onorat cu
plãcere aceastã invitaþie,
ºi au avut parte de un
adevãrat eveniment, de
o trãire emoþionalã de
neuitat. Cele 1200 de
locuri ale bisericii au fost
ocupate pânã la refuz,

Rugãciune colectivã la Biserica Ortodoxã Românã Arad-ªega
înainte îl reprezintã
crearea de organizaþii de
cooperare iudeo-creºtinã, care funcþioneazã
deja în þãri apropiate ca
Ungaria sau Austria.
Scopul acestora este
excepþional de clar ºi
concis formulat pe websiteul Comitetului de
Coordonare Austriac al
Cooperãrii Iudeo-Creºtine: „În acest program
sunt bineveniþi, ca
parteneri egali, creºtini
ºi evrei. Noi respingem
categoric orice fel de
activitate
misionarã.
Cãutãm o bazã solidã
pe care oameni din
ambele credinþe pot sã
se ajute reciproc, prin
mãrturisirea credinþei
lor comune într-un
Dumnezeu, în termenii
propriei lor tradiþii”.
Extensia urmãtoare este
Ecumenismul Abrahamic, care presupune dialogul între toate cele trei
mari religii monoteiste:
Iudaismul, Creºtinismul
ºi Islamul. Speranþa noastrã este cã se va reuºi ºi
aceastã fazã, condiþia
fiind încurajarea ºi sprijinirea elementelor aºa
zisei „minoritãþi tãcute”
ale lumii islamice, care
nu agreazã deturnarea
religiei spre legitimarea
acþiunilor teroriste. În
cartea sa „Postdefiniti-

cãruia. Dupã cum fiecare
religie îºi are propriul sãu
drum spiritual în cãutarea
Absolutului, individualizându-ºi opþiunile de
reprezentare, ºi fiecare
individ în parte îºi are
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director al Seminarului
Teologic Ortodox Emil
Roman, pãrintele Árpád
Király, canonic al diocezei romano-catolice,
pãrintele Sorin Seviciu de
la biserica greco-catolicã,

La Sinagogã
þinut sã accentuez faptul
cã aici s-a reuºit a se trece
de la faza de simplã
acceptare la cea a
apropierii
prieteneºti.
Printre altele. am amintit
despre prezenþa mea în
faþa cursanþilor Seminarului Teologic Ortodox, la
invitaþia directorului seminarului. Aici, directorul
seminarului,
pãrintele
Emil Roman, a deschis
întrunirea
recitând
„Shema Israel” în ebraicã,
iar eu am avut ocazia sã
vorbesc seminariºtilor
despre istoria poporului
evreu, despre comuni-

La inaugurarea Bisericii Reformate Arad-Gai
propriul mod de a-l percepe pe Dumnezeu, de a
ºi-l „zãmisli”, de a ºi-l
fixa mental conform particularitãþilor nepereche
ale sensibilitãþii, culturii ºi
subiectivitãþii sale”. În
aceiaºi lucrare mai citim:

Întâlnirea Comitetului Cooperãrii
Iudeo-Creºtine, de la Budapesta
ve”, Toma George Maiorescu considerã ca
esenþiale trei condiþii ale
ecumenismului:
„Ce
putem face azi? Fireºte,
nu declaraþii. Ci propunerea, pentru toate

dragoste este, totodatã,
îndumnezeirea lui”.
Desigur, ºi apropierea
frãþeascã dintre diversele
culte creºtine ºi evrei, la
care avem fericita ocazie
sã participãm activ aici, la

„Cel mai important verb
al Decalogului este: a
iubi. Dragostea este
miezul de foc al revelaþiei biblice „Sã-L iubeºti
pe Domnul Dumnezeul
tãu, din toatã inima ta...”

noi, în Arad, are ca scop
eliminarea prejudecãþilor, acceptarea alteritãþii, cunoaºterea ºi
preþuirea reciprocã, ca
formã a normalitãþii.
Formele de manifestare
sunt diverse, pe primul
plan fiind contactele personale între reprezentanþii cultelor, ocazionate
de participarea comunã
la diverse evenimente
religioase, culturale, sociale. Evident, la majoritatea acestor evenimente
participã ºi enoriaºi ai
cultelor respective, prezenþa tuturor fiind evidenþiatã ca importantã în
luãrile de cuvânt ale
gazdelor. Multe întâlniri
sunt organizate la Centrul de Studii Iudaice,
unde se prezintã comunicãri de înalt nivel,
urmate de discuþii deosebit de interesante menite a adânci cunoaºterea
reciprocã. Am participat
la o multitudine de
evenimente organizate
de Biserica Ortodoxã
Românã, de Biserica

La serbarea de Hanuca
pãrintele Emeric Czégé
de la parohia reformatã
Arad-Gai, preot evanghelic lutheran Béla
Tóthpál, sunt doar câteva
nume ale celor cu care
menþinem excepþionale
relaþii.
Meritã menþionat faptul cã am început colaborarea ºi cu organizaþii
ecumenice imternaþionale. Astfel, la sfârºitul
lunii noiembrie am partic-

tatea evreilor din Arad,
accentuând faptul cã sunt
mult mai multe cele care
ne apropie decât cele
care ne despart. Modul în
care am fost urmãrit cât ºi
întrebãrile puse de cursanþi au dovedit cã cele
expuse au fost receptate
atât cu mintea cât ºi cu
inima.
În încheiere doresc sã
relatez despre alt eveniment
ecumenic
de

credincioºii
baptiºti
dovedind o extraordinarã receptivitate ºi participare
afectivã
la
desfãºurarea întregului
program. În deschidere,
Dorel Popa a vorbit
despre impresiile sale
personale culese cu
ocazia vizitei efectuate
în Þara Sfântã, unde a
fost invitat oficial, pe
când deþinea funcþia de
primar al Aradului.
Domnia Sa a insistat
apoi asupra obligaþiei
creºtinilor de a iubi ºi
sprijini poporul evreu,
exprimând regrete pentru nedreptãþile ºi persecuþiile la care acest
popor a fost supus dealungul timpului. A mai
amintit ºi faptul cã
poporul evreu a reuºit
sã rãzbatã ºi sã se
menþinã, inclusiv în vremurile grele de dupã
înfiinþarea
Statului
Israel, datoritã mâinii
protectoare a Divinitãþii,
care a avut ºi va avea
grijã de poporul Sãu. La
începutul predicii, ºi mai
apoi la anumite intervale, corul bisericii, un
cor profesionist, a interpretat cântece de slavã,
unele inspirate din
Vechiul Testament. În
continuare a performat
corul bisericii baptiste
din cartierul ªega, care a
interpretat, la un nivel
artistic de excepþie (majoritatea fãcând parte
din corul Filarmonicii de
Stat), atât cântece liturgice baptiste cât ºi, în
ebraicã, o serie de cântece evreieºti de sorginte religioasã.
Continuare în pagina 4
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Aminteºte-þi trecutul, imagineazã-þi viitorul
Sub acest motto s-au
desfãºurat, începând cu 09
octombrie, acþiunile destinate
comemorãrii Holocaustului. În
paralel cu prezentarea -cu
rigoare istoricã- a ororilor
perioadei Holocaustului, s-a
insistat pe importanþa tratãrii
cu maximã rãspundere a problemelor prezentului, a cãutãrii
cãilor ºi metodelor ce trebuiesc folosite pentru asigurarea
unui viitor în care oamenii sã
trãiascã în bunã înþelegere.
Ca în fiecare an, comemorarea a început la Monumetul
Martirilor din cimitirul vechi
neolog. De aceastã datã,
cuvântul preºedintelui comunitãþii a fost însoþit de
proiectarea pe un ecran a unor
imagini menite sã ilustreze mai
sugestiv cele spuse. O mare

grafice ale elevilor, executate
în cadrul unui concurs, având
ca temã Holocaustul. Multe
din aceste lucrãri au dovedit o
sensibilitate deosebitã a autorilor, reprezentãrile lor stârnind
vii emoþii. Cele mai bune
lucrãri au fost premiate.
În dupãmasa aceleiaºi zile,
la Casa Corpului Didactic, s-a
organizat un simpozion cu
elevi din clasele IX-XII, dedicat
comemorãrii
victimelor
Holocaustului din România, cu
titlul „Tãcere peste pãmânt”.
Au participat 13 „echipaje” de
elevi din municipiu ºi judeþ,
care au prezentat lucrãrile lor
în
format
multimedia.
Simpozionul a fost organizat
de Inspectoratul ªcolar al
Judeþului Arad, Casa Corpului
Didactic, Complexul Muzeal

Arad. Lucrãrile expuse au
impresionat prin profunzimea
documentãrii dar ºi prin calitatea tehnicã a prezentãrii,
dovedind implicarea emoþionalã atât a tinerilor realizatori cât
ºi a îndrumãtorilor acestora.
Tot în aceiaºi zi a avut loc la
Muzeul de Artã vernisajul
expoziþiei „Viaþa în umbra
morþii”, expoziþie realizatã ºi
prezentatã de Lia Benjamin.
Oficialii prezenþi: reprezentanþi
emoþie a stârnit printre cei
prezenþi redarea multimedia a
poeziei „Tevie Lãptarul”, în
interpretarea inegalabilã a
maestrului Florin Piersic.
Alãturi de enoriaºii noºtri s-au
aflat reprezentanþii cultelor, în
frunte cu P.S. Pãrinte Episcop
Dr. Timotei Seviciu, personalitãþi
ale
vieþii
publice,
reprezentanþii organelor locale
ale puterii de stat, câteva clase
cu elevi din ºcolile arãdene,
presa scrisã ºi audiovizualã.
A urmat apoi, la Liceul de
Artã „Sabin Drãgoi” un impresionant spectacol oferit de elevii liceului, constând din
scenete, cântece, dansuri. Tot
aici au fost expuse lucrãri

ai cultelor religioase, preºedintele consiliului judeþean, subrefectul judeþului, viceprimarul
municipiului,
directorul
Complexului Muzeal, ºi-au

Benjamin ºi Dr. Harry Kuller, cu
expunerile
„Evreii
din
Transilvania în mãrturii documentare” ºi „Cauzele negaþionismului”. Au participat peste

exprimat sentimentele de
adâncã mâhnire pentru tragedia Holocaustului ºi au afirmat
unanim cã modul în care
expoziþia ilustreazã ºi documenteazã cele întâmplate,
este mult mai sugestiv decât
cele auzite ºi citite de ei în
media româneascã.
În cea de a doua zi, în Sala
Festivã a Colegiului Naþional
„Moise Nicoarã” a avut loc
simpozionul susþinut de Dr. Lia

200 de persoane, cadre didactice ºi elevi.
A urmat, în seara aceleiaºi
zile un talk-show transmis în
direct pe postul de televiziune
„Info tv”, având ca generic
„Evreii din Arad, trecut,
prezent ºi viitor”, la care, alãturi de preºedintele comunitãþii au participat ca invitaþi ºi
Lia Benjamin cu Harry Culler.
I. S.

Ecumenismul „extins”
Urmare din pagina 3
La rândul meu, în calitate de preºedinte al
comunitãþii
evreilor,
mulþumind pentru invitaþie cât ºi pentru frumoasele idei exprimate
de antevorbitor, am caracterizat
sentimentul
creat de mediul respectiv
prin trei cuvinte: „Mã
simt acasã”. Apoi, cu
referire la cele spuse de
Dorel Popa, am subliniat
faptul cã sunt mult mai
multe aspectele care ne
apropie decât cele care
ne despart, iar ca ilustrare
a originii noastre comune
am amintit de cele vãzute
în Israel la Capernaum,
vizitând sinagoga unde a
învãþat ºi evreul Joshua,
cel care, pentru fraþii
noºtri creºtini, avea sã
devinã Mântuitorul. Cu
referire la situaþia actualã
din Israel ºi din lume, am
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Daniel Cojiþã, care, în
predica sa, s-a referit tot
la versete din Vechiul
Testament. În încheiere,
corul bisericii din ªega a
interpretat o altã serie de
cântece evreieºti. Dupã
terminare programului,
am fost abordat de mulþi
enoriaºi ai bisericii, care
au þinut sã-ºi exprime

dragostea faþã de poporul
evreu ºi sã ureze membrilor comunitãþii sãnãtate
ºi fericire. A fost un eveniment de excepþie, care
ne-a produs o mare satisfacþie, ºi ne-a întãrit
convingerea cã prin totala
noastrã deschidere cãtre
celelalte culte suntem pe
calea cea bunã, ºi cã nu

este departe vremea
când marea majoritate a
oamenilor vor conºtientiza faptul cã doar înfrãþirea
dintre toþi oamenii de
bunã credinþã, indiferent
de religie sau etnie,
poate asigura viitorul
paºnic ºi prosper al
omenirii.
Ionel Schlesinger

Capernaum: Sinagoga la care a învãþat
Joshua-Iisus
subliniat
necesitatea þãri vestice care, pânã
combaterii marelui peri- când doar Israelul e în
col care planeazã asupra prima linie a frontului, se
întregii civilizaþii vestice mulþumesc sã condamne
(fundamentalismul islam- Israelul pentru „reacþie
ic agresiv ºi criminal, care disproporþionatã” în loc
tinde la realizarea „cali- sã ia mãsuri de combatfatului mondial”) ºi am ere a pericolului pânã nu
criticat poziþia aºa zis e prea târziu. A urmat la
„politic corectã” a unor cuvânt tânãrul pastor
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Regina Mamã Elena-Dreaptã Între Popoare
În timpurile în care mulþi,
mult prea mulþi dintre
potentaþii vremii preferau sã
adopte politica struþului,
deºi ºtiau cã astfel devin
complicii asasinilor, existenþa unor personalitãþi dispuse sã-ºi asume riscurile
ajutorãrii semenilor lor evrei
supuºi persecuþiilor, a contribuit la salvarea vieþii a
zeci de mii de evrei.
Una din cele mai luminoase figuri ale vremii,
cãreia noi, evreii din
România îi datorãm veºnicã
recunoºtinþã a fost Regina
Mamã Elena. Deºi din
pãcate abia Post Mortem,
(datoritã conjuncturii politice anterioare), Reginei
Mamã i s-a acordat titlul de
„Dreaptã Între Popoare”.
Citez din memorandumul
care a susþinut acordarea
titlului: „În timpul celui de al
doilea rãzboi mondial,
Regina Mamã a salvat
numeroºi evrei de la
deportare ºi prin aceasta de
la o moarte aproape sigurã;
oferind un sprijin vital ºi
nepreþuit conducerii evreieºti clandestine, ea a
fãcut posibilã salvarea a zeci
de mii de evrei; ea ºi-a
folosit poziþia oficialã pentru
a-i convinge pe unii conducãtori români ºi strãini, în
multe cazuri cu succes, sã
ajute comunitatea evreiascã
persecutatã ºi în acest fel a
salvat vieþi de evrei; ea a
creat în opinia publicã un
climat care a condus la formarea unei importante
opoziþii interne împotriva
crimelor antievreieºti. Regina cunoºtea foarte bine
atitudinea germanilor ºi a
Mareºalului Antonescu faþã
de problema evreiascã.
Viaþa sa s-ar fi desfãºurat cu
mult mai uºor dacã s-ar fi
abþinut de la ajutorarea
comunitãþii evreieºti ºi de la
salvarea de vieþi de evrei.
Ea a luat totuºi iniþiativa în
acest sens ºi a acþionat pentru ajutorarea evreilor,
asumîndu-ºi astfel serioase
riscuri pentru ea însãºi. Deºi
s-ar putea argumenta cã nu
exista un risc imediat ºi
direct, pericolul potenþial
trebuie luat în consideraþie.
Atunci cînd Regina Mamã a
ameninþat cã va pãrãsi þara
în semn de protest împotriva felului în care erau trataþi
evreii ºi l-a convins pe
Patriarhul
Nicodim
sã
protesteze ºi el, Mareºalul
Antonescu ar fi putut sã o
forþeze sã-ºi abandoneze
poziþia ºi statutul oficial.
Acesta era un risc considerabil, dat fiind faptul cã
Mareºalul nutrea sentimente de profundã suspiciune ºi ostilitate faþã de
Reginã, care au fost ºi mai
mult agravate de opoziþia ei
faþã de atitudinea ºi politica
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lui antisemitã. Regina era de
asemenea bine cunoscutã
germanilor prin acþiunile
sale pro-evreieºti ºi ar fi
putut sã fie pedepsitã de
aceºtia, dacã ei ar fi decis sã
aplice presiuni sporite
asupra
satelitului
lor,
România, sau dacã evenimentele s-ar fi desfãºurat ca
în Ungaria sau Italia - o
posibilitate realã în acel
moment. Celor care nu au
trãit în România în acea
perioadã le este greu sã
înþeleagã sentimentul de
nesiguranþã pe care îl încercau cei care, ca Regina
Mamã, aveau motive sã se
teamã de ura naziºtilor ºi a
aliaþilor lor români. Faptul cã
propria sorã a Reginei a avut
de suferit de pe urma
naziºtilor ºi cã vara ei - norã
a Regelui Italiei - a murit la
Buchenwald, aratã limitele
protecþiei asigurate de rangul ei. Regina Mamã a fost o
persoanã cu principii solide,
curajoasã, cu un caracter
moral deosebit. Încã de la
începutul rãzboiului, Regina
s-a opus Germaniei naziste
ºi politicii ei antievreieºti. Ea
simþea cã e de datoria ei sãl pregãteascã ºi sã-l sprijine
pe tînãrul ei fiu pentru rolul
pe care-l va avea de jucat în
prãbuºirea
nazismului.
Revoltatã de persecuþiile ºi
crimele antisemite, ea a ajutat comunitatea evreiascã ºi
a salvat vieþi de evrei,
riscîndu-ºi poziþia publicã,
siguranþa personalã ºi chiar
viaþa. Ea a afirmat limpede
ºi fãrã ambiguitãþi cã programul antievreiesc al naziºtilor
este jignitor faþã de demnitatea naþionalã a românilor
ºi contrar normelor de comportare creºtine”.
Câteva din acþiunile
Reginei Mamã în favoarea
evreilor din România:
z În 1941 Regina
Mamã a jucat un rol decisiv
în obþinerea din partea lui
Mihai Antonescu a permisiunii de a se acorda ajutor de

cãtre comunitatea evreiascã
pentru
deportaþii
din
Transnistria. Acest ajutor a
dus la salvarea a zeci de mii
de vieþi omeneºti.
z În decembrie 1941,
Regina Mamã ºi Regele
Mihai au fost primiþi la
Vatican de Papa Pius XII. În
timpul audienþei, Regina l-a
implorat pe Papã, cu lacrimi
în ochi, sã intervinã cu
întreaga sa autoritate pentru
a se pune capãt ororilor care
aveau loc în Transnistria.
Acest apel cãtre Papã al
Reginei Mamã - fãcut peste
capul dictatorului român ºi
rãmas necunoscut de acesta
- a comportat riscuri importante, întrucît spionajul german avea tentacule pretutindeni. El a fost eficace,
deoarece a dus la o implicare din ce în ce mai intensã ºi folositoare în sprijinul
evreilor din Transnistria a
Nunþiului
Papal
din
Bucureºti,
Monseniorul
Andrea Cassulo.
z În 1942, determinîndu-l pe Regele Mihai
sã intervinã pe lîngã Mihai
Antonescu, Regina Mamã a
salvat viaþa a numeroºi

evrei care fuseserã arestaþi
în vederea deportãrii în
Transnistria, prin anularea
ordinelor de deportare.
z Ceeace a influenþat
ºi soarta noastrã, a evreilor
din Arad: eforturile Reginei
Mamã au jucat un rol
important în amînarea ºi, în
cele din urmã, sistarea de
cãtre Mareºal a planurilor de
deportare a evreilor din
România în Polonia, aºa
cum era prevãzut în acordul
lui anterior, notat oficial de
cãtre secretarul de stat german Luther la 17 august
1942.
(Deportãrile
în
Polonia urmau sã înceapã
imediat din judeþele Arad,
Timiºoara
ºi
Turda.)
Deteriorarea situaþiei militare a germanilor ºi a
sateliþilor lor pe frontul de
est a constituit un factor
major în aceastã schimbare,
dar opoziþia internã a constituit ºi ea un element
esenþial, fãrã de care schimbarea ar fi putut sã nu aibã
loc, sau sã fi avut loc prea
tîrziu. În cele din urmã
Mareºalul a evitat o confruntare deschisã în aceastã
privinþã cu Regina Mamã ºi

cu Patriarhul Nicodim,
ascultînd pãrerea oamenilor
politici ºi a diplomaþilor. În
acest fel au fost salvate
vieþile celor 300.000 evrei
supravieþuitori de pe teritoriul românesc. Contribuþia
Reginei Mamã la formarea
„masei critice“, în lipsa
cãreia aceºti evrei ar fi fost
uciºi, a fost importantã ºi nu
trebuie datã uitãrii.
Ca o concluzie, din
memorandumul
pentru
susþinerea acordãrii titlului
de Drept Între Popoare,
citez: ”Regina Mamã a fost
o persoanã cu principii
solide, curajoasã, cu un caracter moral deosebit. Încã
de la începutul rãzboiului,
Regina s-a opus Germaniei
naziste ºi politicii ei
antievreieºti. Ea simþea cã e
de
datoria
ei
sã-l
pregãteascã ºi sã-l sprijine
pe tînãrul ei fiu pentru rolul
pe care-l va avea de jucat în
prãbuºirea
nazismului.
Revoltatã de persecuþiile ºi
crimele antisemite, ea a ajutat comunitatea evreiascã ºi
a salvat vieþi de evrei,
riscîndu-ºi poziþia publicã,
siguranþa personalã ºi chiar
viaþa”.
Cel care era atunci
„tânãrul ei fiu”, Majestatea
Sa Regele Mihai, a împlinit
recent venerabila vârstã de
85 de ani. Cum în preajma
zilei Sale de naºtere
Majestatea Sa s-a aflat la
castelul de la Sãvârºin, iar
eu, împreunã cu soþia mea,
am avut deosebita onoare
de a fi invitaþi la omagierea
acestui eveniment, am
folosit acest prilej pentru ca,
odatã cu urarea „La mulþi
ani, Sire”, sã-i transmit
Majestãþii Sale, în numele
comunitãþii evreilor din
Arad, toatã gratitudinea
noastrã pentru ceeace
Regina Mamã Elena a fãcut
în sprijinul evreilor în
întunecaþii
ani
ai
Holocaustului.
Ionel Schlesinger
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Ea este cu noi…
În numerele 2 ºi 3 ale
publicaþiei noastre transmiteam mulþumiri, printre alþii, lui Vera ºi George
Hillinger din Los Angeles
pentru trimiterea spre
publicare, prin Internet, a
unor materiale deosebit
de valoroase, iar în
numãrul 6, din septembrie 2005 le mulþumeam
pentru generoasa lor
donaþie, care a fãcut posibilã tipãrirea publicaþiei
„full color”. Vera, nãscutã
la Arad, dar ºi soþul ei,
George, nãscut la Oradea, doreau sã pãstreze
un permanent contact cu
cei rãmaºi în þarã ºi
urmãreau cu interes toate
evenimentele descrise de
noi. Recent, cu nespusã
durere, am primit vestea
plecãrii neaºteptate din
rândul celor vii a dragei
noastre Vera Hillinger.
ªtiindu-l pe George ca
având probleme de sãnãtate, mai ales din cauza
unui picior bolnav care îi
îngreuneazã deplasarea ºi
care trebuie menajat, în
cursul unei convorbiri
telefonice l-am întrebat
cum se descurcã singur.
Rãspunsul lui spontan ma lãsat fãrã grai: „Nu sunt
singur. Ea este cu mine!”.
Meditând
asupra
traseului vieþii lui Vera ºi
George, am gãsit multe
aspecte
caracteristice
pentru acei din generaþia
noastrã care au trãit ºi anii
întunecaþi
ai
Holocaustului, apoi nu ºi-au
gãsit locul în orânduirea
comunistã, ºi au plecat cu
mâinile goale în cãutarea
unei lumi mai bune unde,
mai apoi, datoritã talentului, hãrniciei ºi perseverenþei lor s-au realizat
atât material cât ºi social.
Povestea lui Vera ºi
George, douã destine
contopite, care nu s-au
avut decât pe ei înºiºi,
este asemãnãtoare poveºtii de viaþã a multor
semeni ai noºtri. Vera,
nãscutã
Kalman,
îºi
pierde tatãl, de tânãrã.
Astfel, imediat dupã terminarea liceului e nevoitã
sã intre în serviciu ca educatoare la o grãdiniþã.
Urmeazã o perioadã când
lucreazã ce tehnicianã la
un institut de proiectare,
apoi, dupã o cãsãtorie
nereuºitã ºi scurtã îl
întâlneºte pe George
Hillinger, profesor de
Tehnologie în pielãrie la
facultãþile de profil din
Bucureºti ºi Iaºi, autor a
numeroase cãrþi de specialitate. Din prima clipã
s-au simþit atraºi unul de
C6M6Y6B6

celãlat, ºi în vara anului
1963 s-au cãsãtorit. A
fost începutul unei convieþuiri bazate pe dragoste ºi încredere, pe
aptitudinea amândurora
de a depune o muncã
neobositã, de a-ºi asuma
riscuri,
cu
scopul
îndeplinirii visurilor comune. Înþelegând faptul
cã resursele lor intelectuale ºi puterea lor de
muncã nu se pot valorifica în condiþiile egalitarismului
comunist,
au
hotãrât sã pãrãseascã
„raiul socialist”. În primãvara anului 1965 s-a ivit o
posibilitate de a ieºi din
þarã, urmare obþinerii unei

fabricii, Goldstein, ºi el
emigrant, venit cu trei ani
în urmã. Acesta venea în
fiecare dimineaþã cu
maºina lui, îi lua la locul
de muncã aflat la cca. 30
km depãrtare, iar seara îi
aducea acasã, dupã care
mai fãcea extra 20 de
minute pânã la el acasã.
Una din amintirile lui
George, legate de acest
om: când l-a întrebat
dacã ar putea sã plãteascã
mãcar benzina pentru
drumurile fãcute, acesta ia rãspuns cã singurul mod
ca sã-l rãsplãteascã este
sã-i promitã cã atunci
când ºi el va fi în situaþia
de a ajuta, va proceda în

vize turistice pentru
Jugoslavia. Împreunã cu o
altã pereche, care avea
ceva legãturi în strãinãtate, s-au îmbarcat în
Trabantul lor, având ca
zestre douã valize cu
strictul necesar. Dupã o
serie de peripeþii au reuºit
sã ajungã apoi în Italia, la
Roma, de unde au fost
preluaþi de una din organizaþiile care se ocupau
cu imigranþii (HIAS) ºi au
fost îndrumaþi la Los
Angeles. Aici, un prieten
provenit din Bucureºti i-a
ajutat sã-ºi gãseascã serviciu: George ca inginer
în producþie, iar Vera ca
muncitoare la o bandã
rulantã, cu un salariu de
1,2 dolari pe orã. Cea mai
mare greutate la început
a fost necunoaºterea limbii, apoi lipsa unei maºini
cu care sã facã naveta
domiciliu-loc de muncã.
I-a ajutat inginerul ºef al

acelaº mod. Din fericire
acest lucru s-a realizat,
deoarece dupã câþiva ani
Vera ºi George au reuºit
sã economiseascã suficienþi bani pentru a-ºi
deschide un atelier propriu ºi au procedat întocmai cum i-au promis
inginerului
Goldstein.
Bazat pe cunoºtinþele
tehnice ale lui George, au
început sã fabrice cutii,
huse ºi pungi din piele ºi
din material textil destinate pãstrãrii diferitelor
scule de mânã pentru
dulgheri, electricieni, etc.
Dupã ani de deosebit
efort, intreprinderea a
crescut, ajungând la un
numãr de aproape 200
de salariaþi, devenind una
din cele trei fabrici conducãtoare în acest domeniu din Statele Unite.
George se ocupa cu conducerea tehnicã, iar Vera
asigura
administraþia.

Efortul
supraomenesc
depus ani dea-rândul i-a
fãcut ca în anul 1977,
atunci când ºi-au asigurat
o situaþie materialã bunã,
sã decidã întreruperea
activitãþii ºi sã vândã fabrica. A urmat o binemeritatã perioadã în care s-au
ocupat de ei inºiºi, efectuând voiaje în toatã
lumea. Dar, obiºnuiþi cu
activitatea productivã, pe
oriunde au umblat s-au
documentat ºi asupra
posibilitãþilor de a gãsi
produse care sã fie solicitate pe piaþa din Statele
Unite. Un fost client le-a
sugerat sã înfiinþeze o
intreprindere de import,
care sã aducã acele scule
pentru care ei fabricaserã
doar husele, ºi sã livreze
truse complete. Cum
aceastã sugestie s-a
potrivit dorinþei lor de a
continua activitatea profesionalã, au procedat în
consecinþã.
În
acea
perioadã, Orientul Depãrtat era în plinã dezvoltare. Zone ca Japonia,
Taiwan, Hong Kong au
început sã producã articole competitive pe piaþa
americanã. Singura problemã era doar organizarea controlului de calitate, în vederea asigurãrii
standardului
necesar
admiterii pe piaþa respectivã. Pentru educarea producãtorilor a fost necesar
un numãr enorm de cãlãtorii în acele locuri îndepãrtate, ceeace iarãºi s-a
dovedit a fi un efort
incredibil de mare. În
noua structurã, intreprinderea a cunoscut o dezvoltare vertiginoasã. Aceastã creºtere a continuat apoi, sub conducerea
unui nepot de sorã a lui
George ºi dupã 1986

când, în fine, Vera ºi
George au decis sã
înceteze lucrul. Au reluat
cãlãtoriile de plãcere, în
locuri ca Africa de Sud,
Australia, Noua Zeelandã, America de Sud,
etc. George însã tot nu se
putea cantona în zona lipsei de activitate profesionalã. La biroul lui de
acasã elabora noi ºi noi
produse,
majoritatea
constitutindu-se în brevete de invenþie, toate
destinate a lãrgi gama de
produse a intreprinderii
pe care a înfiinþat-o.
Aceastã activitate o continuã ºi acum, cu o
vigoare demnã de admirat, în ciuda „fragedei”
vârste de 87 de ani. În
toatã aceastã perioadã a
avut sprijinul lui Vera,
care rezolva toate celelalte probleme ale familiei. Familia include ºi alþi
9 membri, aduºi lângã ei
ºi ajutaþi fiecare sã-ºi
gãseascã rostul în noua
patrie. Deºi nu au avut
copii, Vera se comporta
ca o adevãratã „jiddische
mamme”, prin modul
cum se îngrijea de
George, ºi de fratele ei
Jancsi. Ea era cea care
þinea legãtura cu rudele ºi
prietenii din strãinãtate,
fiind mereu dornicã sã
ajute acolo unde constata
cã este nevoie. Prin trecerea în nefiinþã a lui
Vera, s-a încheiat aceastã
fericitã cãsnicie de 43 de
ani, iar noi, cei care am
avut plãcerea sã o
cunoaºtem, rãmânem cu
un gol imens, dar ºi cu o
amintire luminoasã. De
aceea, simþim, ºi ne permitem sã afirmãm, participând la durerea lui
George: Vera e cu noi!
I. S.
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Sinapse tegemiste
Saltul din barbarie
Dacã pentru genul uman monoteismul
originar aduce primele norme de aplicare
ale unei etici umaniste (iubeºte-l pe
aproapele tãu ca pe tine însuþi; nu ucide;

(dupã ce Unul-Unicul a fost sfâºiat în trei
ºi arealul sufletesc parcelat)
cautã împreunã
însângerate ciosvârte de prunci
Ei ºtiu:
fãrã recompunerea întregului
nu poate fi resurecþie
Doar într-un rârziu
când umbrele se vor lungi
Cei Trei îºi vor da seama
cã sub paºii lor desculþi
scrâºnind cioburi de sticlã
nu zac numai rupturi de copii
ci ciopârþitã
însãºi
fãptura lor

Toma George Maiorescu
nu fura; nu râvni la femeia altuia, la avutul sãu etc.) el semnificã ºi momentul
pãrãsirii barbariei dominate de legea
celui mai puternic ºi intrarea în universul
incipient al unei noi ere: a civilizaþiei.
Pentru istoria genului uman etica iudeocreºtinã marcheazã saltul din imperiul
barbar al instinctelor dezlãþuite în orizontul fãrã limite al autoperfecþiunii morale,
în civilizaþie.

Cã de fapt
cãutând împreunã frânturilor celor ce
n-au apucat sã pipãie viitorul
(ca recompunându-le
sã le restituie vieþii)
Ei îºi reîntregesc Sinele sfâºiat
Redimensionând la statura originalã
Unul-Unicul
fãrã-nume fãrã chip
din toate pentru toþi
din fiecare
Indivizibilul.
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De ce sunt mândru
cã sunt evreu
-Scrisoare din AmericaCu rãzboiul din Orientul Mijlociu, cu terorismul global
atingând noi culmi, cu antisemitismul global în creºtere,
cred cã e cel mai bun moment sã reflectez asupra faptului
cã oare de ce sunt mândru, mai mult ca oricând, cã sunt
evreu. Sunt mândru cã sunt evreu, deoarece evreii nu
rãpesc oameni. Sunt mândru cã sunt evreu deoarece educaþia evreiascã nu constã în predarea martirajului ºi a urii.
Sunt mândru cã sunt evreu, deoarece conducãtorii mei
religioºi ºi serviciile divine nu mã îndeamnã frenetic sã
ucid pe alþii. Sunt mândru cã sunt evreu, deoarece în toiul
rãzboiului, evreii au continuat sã demonstreze ºi sã

Allah cel milostiv
Terorismul începutului de mileniu II e
mult mai complex. Raþiunea, cultura ºi
spiritualitatea stau în faþa instictelor
resuscitate ale fiarei din om. Instinctele
primare sunt metamorfozate în acþiuni
ucigaºe, religia devine o mascã a urii:
evocându-l pe Allah-Akbar (Allah cel
puternic) se uitã de Allah cel milostiv. Or,
fiecare din cele 114 sure ale Coranului
începe cu invocaþia: „În numele lui Allah
cel milostiv, cel îndurãtor”. Te întrebi pe
drept: mai are ceva comun fundamentalismul islamic cu esenþa ºi spiritul religiei
musulmane? De altfel însãºi sintagma
„jihadul islamic” adicã rãzboiul sfânt în
numele islamului semnificã, la origini,
bãtãlia pentru „monoteizarea” idolatrilor
ºi nicidecum, cum a ajuns prin succesive
manipulãri politice, rãzboi împotriva
evreilor ºi creºtinilor, douã religii
monoteiste, considerate de Coran
„frãþeºti”. Civilizaþia umanistã se confruntã nu cu civilizaþia islamicã, complementarã, creatoare a unor redutabile
capodopere în filozofie, arhitecturã,
astronomie, literaturã, matematici sau
medicinã ci cu barbaria agresivã ºi violentã a fundamentalismului islamic revendicându-ºi fanatic conducerea lumii.

protesteze pentru a proteja drepturile minoritãþii arabe
israeliene de a-ºi manifesta opoziþia faþã de rãzboi. Sunt
mândru cã sunt evreu, deoarece chiar când Israelul a fost
acuzat în mod greºit ºi fals de uciderea voitã a civililor
Unul din trei
Pe un câmp nesfârºit
inocenþi, conducãtorii evrei ºi-au prezentat scuzele pentru
în halate lungi de in
toate pierderile de vieþi omeneºti, în loc sã sãrbãtoreascã
Moise ºi Mahomed rãtãcesc
aceste morþi prin distribuirea de dulciuri ºi prin rafale de
fãrã o direcþie stabilitã
bucurie trase în aer. Sunt mândru cã sunt evreu, când
ei cautã crâmpee /zdrenþe / sfãrâmituri
armata Israelului aruncã manifeste ºi sunã cetãþenii
de copii
sfârtecaþi de bombe
libanezi pe celularele lor pentru a-i avertiza sã evacueze
zona care urmeazã a fi bombardatã. Sunt mândru cã sunt
Aº extinde metafora lui Eftuºenco
evreu, când democraþiile din lume vorbesc despre lupta
convocându-l la rãscolirea spaþiului
contra terorii, dar numai Israelul e lãsat sã ducã singur
ºi pe Isus
povara eradicãrii Hezbollahului, armatã a Iranului ºi Siriei.
întregind astfel un sens cu care
sunt sigur
Sunt mândru cã sunt evreu, când oraºe întregi din nordprietenul meu poetul rus
Nahariya, Kiryat Shmona, Safed-sunt reduse la oraºe fanva fi de acord
tomã din cauza tirurilor neîntrerupte, ºi nu a apãrut nici un
jefuitor sã goleascã proprietãþile altora.
Deci pe nesfârºita pustietate de sticlã
Când Israelul trebuie sã-ºi apere însuºi dreptul sãu de a
luminatã când de-un soare muiat în sânge
când de-o lunã îngãlbenitã de spaimã
exista, când el trebuie sã lupte cu un inamic bine înarmat
Cei Trei
de cãtre fasciºtii islamiºti, când Israelul trebuie sã ducã
Moise Mahomed ºi Isus
aceastã luptã contra terorii cu mâinile legate la spate ºi
trebuie sã ducã aceastã luptã de supravieþuire sub umbra
„disproporþionalitãþii”, ca ºi cum miile de Katiuºe cãzând
pe cetãþenii sãi sunt într-un fel „proporþionate”, când
Israelul respinge aceste ameninþãri simultan, în nord ºi în
Chiar ºi cei care nu-l simpatrizeazã pe Bibi
sud, având ºi presiunea mediei distorsionate, atunci eu
Netanyahu pot gãsi o mare satisfacþie din
interviul dat de el televiziunii britanice.
sunt mândru cã sunt evreu. Sunt mândru cã sunt evreu
Reporter: “Cum se face cã în recentul concând magicianul David Blaine anunþã plecarea sa în Israel,
flict au fost uciºi mult mai mulþi libanezi decât
israelieni?” (o întrebare deosebit de impertipentru a distra copii care stau în adãposturi ºi spune prenentã).
sei cã el îndemanã ºi alþi artiºti sã susþinã Israelul ºi drepNetanyahu: “Eºti sigur cã doreºti sã
tul sãu la autoapãrare. Sunt mândru cã sunt evreu, când un
porneºti întrebãrile în aceastã direcþie?”
Reporter (cãzând în capcanã): “De ce nu?”
om de afaceri rus-israelian creazã douã oraºe de corturi pe
Netanyahu: “Deoarece, în cel de al doilea
plajã pentru a adãposti peste 6000 de israelieni refugiaþi
rãzboi mondial au fost uciºi mult mai mulþi
germani decât britanici ºi americani la un loc,
din nord ºi le asigurã cazare, mâncare, bãuturã, duºuri ºi
ºi nimeni nu s-a îndoit de faptul cã rãzboiul a
bãi. Sunt mândru cã sunt evreu, când israelieni de stânga
fost provocat de agresiunea Germaniei. Iar ca
ºi de dreapta susþin guvernul în decizia de a lupta, când
rãspuns la Blitzul german asupra Londrei, britanicii au ras de pe faþa pãmântului oraºul
israelieni din Jerusalim adãpostesc familii din Haifa, când
Dresda, incinerând mai mulþi civili decât cei
pieriþi la Hiroshima. Mai mult, pot sã-þi bombe ºi-au greºit þinta ºi au cãzut peste un alimente din Negev sunt donate soldaþilor de pe front,
amintesc cã în 1944, când RAF (Forþele spital danez, ucigând 83 de copilaºi. Poate când armata israelului detaºeazã soldaþi cu misiunea speAeriene Regale) a încercat sã bombardeze mai ai ºi alte întrebãri?”.
cialã de a distra ºi calma copiii înfricoºaþi din adãposturi.
sediul Gestapoului din Copenhaga, câteva

Interviul lui Netanyahu

Reporter: ...
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Viaþa într-un univers Orwelian
(Charles Krauthammer)
Scrupulele morale
ale Israelului au fost
plãtite cu sânge-ºi
totuºi, el încã e catalogat ca diavolul personificat. Care altã þarã,
atacatã într-un mod
neprovocat, peste o
frontierã recunoscutã
internaþional, este apoi
pusã de cãtre lume la o
numãrãtoare inversã,
dândui-se un timp limitat în care sã loveascã
înapoi, fãrã a þine cont
dacã ºi-a restaurat propria securitate? Care
altã þarã suportã mii de
atacuri cu rachete
asupra oraºelor sale
–fiecare din ele destinat sã ucidã, sã
mutileze ºi sã terorizeze civilii- ºi apoi e
denigratã de cãtre
lume când încearcã sã
distrugã infrastructura
ºi fortãreþele inamicului cu muniþie ghidatã
de precizie, ceeace
uneori are neintenþionata dar inevitabila consecinþã de a crea victime civile. Urmãrind
judecarea rãzboiului
Israel-Hezbollah de
cãtre lume, ai impresia
cã trãieºti într-o lume
orwelianã. Cu câteva
excepþii semnificative
(conducerea
SUA,
Britania,
Australia,
Canada ºi câþiva alþii),
lumea-guvernele,
media, birocraþii ONUºi-au pierdut complet
simþul moral. Lumea a
înlãturat orice logicã, ºi
a transformat victima
în agresor, calificând
rãspunsul israelian ca
“disproporþionat”.
Când Statele Unite au
fost atacate la Pearl

Harbor, nu s-a rãspuns
cu un atac „proporþional” asupra unei
baze navale japoneze.
S-a lansat o campanie
de patru ani, care a
ucis
milioane
de
japonezi,
reducând
Tokio, Hiroshima ºi
Nagasaki la cenuºã ºi a
transformat insulele
japoneze în moloz ºi
ruine. Disproporþionat? Nu. Când cineva
este atacat în mod turbat de cãtre un agresor, el are toate drepturile-legale ºi moralesã poarte lupta pânã
când
agresorul
e
dezarmat ºi scos din
luptã astfel ca sã nu
poatã ameninþa din
nou securitatea celui
agresat. Asta s-a
întâmplat cu Japonia.
Marea Britanie nu a
fost invadatã niciodatã
de Germania în timpul
celui de al doilea
rãzboi mondial. A
rãspuns ea la atacurile
cu rachete V-1 ºi V-2

cu un bombardament
aerian „proporþional”
al Germaniei? Desigur
nu. Churchil a organizat cea mai mare
invazie din istorie ºi a
distrus temeinic Germania, ucigând un
numãr imens de femei
ºi copii germani nevinovaþi. Perversitatea
protestului internaþional de acum constã în
faptul cã în acest rãzboi
într-adevãr existã o
disproporþie, o radicalã
asimetrie moralã între
Hezbollah ºi Israel:
Hezbollahul încearcã
deliberat sã creeze victime civile în ambele
pãrþi, pe când Israelul
încearcã deloberat sã
minimizeze victimele
civile, deasemenea în
ambele pãrþi.În poate
cea mai furibundã
campanie aerianã de la
blitzul german asupra
Londrei, Hezbollahul a
trimis o ploaie de
rachete asupra oraºelor ºi satelor is-

raeliene. Aceste rachete erau umplute cu
bile de rulment care
pot strãpunge tãblãria
automobilelor ºi sã
sfâºie carenea umanã.
Acestea erau destinate
sã ucidã ºi sã mutileze,
ºi au fãcut-o. De fapt
asta era o campanie
dualã: inocenþii israelieni trebuiau sã moarã
pentru ca Israelul sã fie
terorizat, iar inocenþii
libanezi trebuiau sã
moarã pentru ca Israelul sã fie demonizat.
Hezbollahul ºi-a ascuns luptãtorii, rachetele, lansatoarele ºi
întreaga infrastructurã
printre civili. Folosirea
de scuturi umane este
crimã de rãzboi. Aceasta este de asemenea o specialitate a
Hezbollah. CNN a arãtat distrugerile din
oraºul Tyr. Ce putea
avea Israelul contra
oraºului ºi locuitorilor
din Tyr? Nimic. Dar
rachetele cu lungã

acþiune ale Hezbollah
care au plouat asupra
Haifei au avut baza la
Tyr. Ce trebuia sã facã
Israelul?
Sã
lase
neatinse lansatoarele
plasate deliberat în
zone urbane? Dacã
Israelul ar fi vrut sã distrugã
infrastructura
civilã a Libanului, ar fi
putut sã distrugã în
primele ore ale rãzboiului reþeaua energeticã de miliarde de
dolari ºi sã arunge
Libanul cu 20 de ani
înapoi. Israelul nu a
fãcut asta. În schimb, a
atacat infrastructura cu
folosinþã dualã-podurile, drumurile, pistele
de aterizare ale aeroporturilor-ºi a blocat
porturile libaneze pentru a împiedica refacerea ºi realimentarea
Hezbollahului. Zece
mii de rachete Katiuºa
au fost acumulate de
Hezbollah, Israelul nu
putea sã admitã aprovizionarea cu încã zece

mii. Israelul nu avea
nici interes nici intenþie
de a ucide civili libanezi. În timpul celor
mai crâncene lupte cu
Hezbollahul în sudul
Libanului, Israelul a
aruncat manifeste, a
difuzat mesaje radio ºi
chiar telefoane cãtre
cetãþenii libanezi, avertizând populaþia sã
evacuaeze zonele ce
urmau a fi bombardate. Israelul ºtia cã
aceste avertismente
dau timp membrilor
Hezbollah ºã fugã ºi sã
se regrupeze. De asemenea, notificarea în
avans a locului atacului
a permis Hezbollahului
sã organizeze ambuscade. Rezultatul? Victime israeliene neaºteptat de numeroase.
Scrupulele morale au
fost plãtite cu sângele
soldaþilor israelieni, ºi
pe cine condamnã comunitatea internaþionalã pentru nesocotirea vieþii civililor?

Meeting de solidaritate
În zilele luptelor din
Liban, printre puþinele manifestãri internaþionale de
solidaritate cu Israelul, a
avut loc ºi meetingul liderilor civici ºi comunitari din
Los Angeles, condus de primarul Antonio Villaraigosa.
Marvin
Hier,
decanul
Centrului Simon Wiesenthal
a punctat urmãtoarele:
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Am venit sã ne exprimãm solidaritatea cu
guvernul ºi poporul din
Israel, victime ale unor perfide atacuri din partea
Hezbollah ºi Hamas, neprovocate. Trebuie sã ne fie
clar, acesta nu e un conflict
privind graniþele, cele din
1967 sau cele din 1948. E
vorba de inamicii care au în
gând un singur scop, ºi
anume un Orient Mijlociu
fãrã evrei. Ani dea-rândul,
criticii Israelului spuneau cã
atunci când Israelul se va
retrage din Liban ºi din
Gaza, când va permite
palestinienilor sã-ºi scrie
propria
istorie,
sã-ºi
hotãrascã singuri destinul,
sã-ºi reclãdeascã propria
economie, atunci, aceºtia îºi

vor destina energiile spre
pace. Iatã, Israelul s-a retras
din Liban, dupã ce a primit
garanþii din partea comunitãþii internaþionale cã
guvernul Libanului îºi va
exercita jurisdicþia pe propriul teritoriu ºi va controla
Hezbollahul. Dar acest lucru
nu s-a fãcut, ºi iatã ce s-a
întâmplat-un atac neprovocat ºi rãpirea a doi soldaþi
israelieni. În Sud, Primul
Ministru Sharon s-a retras
din Gaza în, cu marea speranþã sã relanseze procesul
de pace. Care a fost rãspunsul palestinian? S-au dus la
vot ºi au ales Hamasul, un
guvern terorist al cãrui lider
necontestat, Khaled Meshaal,
trãieºte la Damasc. Aproape
imediat, Hamasul a început

sã lanseze peste 1000 de
rachete asupra oraºului
Sderot, care nu e pe teritoriul disputat, ci în partea
necontestatã a Isrelului. Zi
dupã zi, lunã de lunã,
rachetele cãdeau, iar lumea
privea ºi nu zicea nimic.
Hamasul s-a simþit încurajat,
a sãpat un tunel în Israel,
rãpindu-l pe caporalul Gilad
Shalit, un soldat israelian, ºi
iarãºi, lumea nu a întreprins
nici o acþiune concretã.
Totuºi, imediat ce Israelul a
acþionat în apãrarea cetãþenilor sãi, cum ar fi fãcut orice
þarã din lume, criticismul a
început. De peste 50 de ani
diplomaþia ONU privind
Orientul Mijlociu nu a considerat nici odatã sã sancþioneze
pe cei care iniþiazã terorismul.

Doar cei care rãspund terorismului
întâmpinã
condamnarea internaþionalã. A
venit timpul ca, în fine, ONU
sã recunoascã faptul cã nu e
nici o diferenþã între Al
Qaeda, Hamas ºi Hezbollah.
Sunt aceiaºi teroriºti, croiþi din
aceiaºi stofã, cu aceleaºi
obiective de a-i nimici pe infideli ºi a dãrâma civilizaþia
vesticã. Statul Israel nu a dorit
acest conflict, teroriºtii l-au
dorit. Iar cei care îi idolizeazã,
îi protejeazã ºi îi susþin nu au
decât de a se blama pe ei
înºiºi pentru actualul dezastru.
Hamasului
ºi
Hezbollahului noi le spunem
urmãtoarele: “Mult timp
dupã ce veþi fi înfrânþi,
poporul lui Israel va trãi, generaþie dupã generaþie”.
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Wafa Sultan: “Vreau sã sfãrâm închisoarea islamicã”
În numãrul 8 al publicaþiei noastre, sub titlul “Wafa Sultan,
o conºtiinþã remarcabilã”, am scris despre psihologul sirianamerican, ale cãrei interviuri, condamnînd fanatismul islamic,
cer lumii arabe sã-ºi scoatã capul din nisip. Ea declarã cã nu
se teme de ameninþãri: “Aceasta este misiunea vieþii mele”.
Câteva date interesante din
biografia acestei curajoase
lutãtoare pentru emancipare se
regãsesc în articol semnat de
Yitzhak Benhorin ºi publicat la
12 oct. 2006 în “Y Net News”:
Dr. Wafa Sultan a devenit o
legendã. Cele douã interviuri
ale ei cu postul al-Jazeera, în
care ea a condamnat fanatismul islamic ºi modul în care
acesta produce în rândul adepþilor sãi ignoranþã, mizerie,
alienare ºi opoziþie la orice
progres, au transformat-o întrun fenomen: un musulamn
educat care solicitã ca lumea
arabã sã-ºi ridice capul din
Akbar“. Dr. Sultan a denumit
nisip.
În ochii membrilor familiei acest eveniment „moment de
sale, rãmasã în Siria, ea reprez- cotiturã” în viaþa ei. Ea a
intã o patã ruºinoasã. Cel mai început punând sub semnul
vârstnic frate al ei reclamã cã întrebãrii viaþa ºi sistemul ei de
ea a primit milioane de dolari credinþã. A încetat sã sãrbãde la evrei pentru a dezavua toreascã ºi sã se roage. Soþul ei
Islamul. Mama ei, în vârstã de umbla din ambasadã în
74 de ani, refuzã sã-i rãspundã ambasadã încercând sã obþinã
o vizã. A durat zece ani ca sã
la telefon.
Wafa ºi-a pierdut familia, poatã pãrãsi Siria. La vremea
dar a câºtigat aplauzele lumii aceea, el era un inginer
agronom, iar ea psihiatrã.
cu o seria de interviuri.
Ea e o fiinþã plãpândã, dar Când, în 1989, cu doi copii, ºi
extrem de dotatã cu viziune ºi cu 100 de dolari au ajuns în
curaj. Caldã ºi fãrã pretenþii, ea America, ei nu ºtiau limba. Au
este convinsã de importanþa trãit câteva luni la prieteni ºi au
mesajului ei: „Eu cred cã în lucrat în orice loc disponibil. A
300 de ani, numele Wafa durat ani pânã au ajuns finanSultan va fi pomenit ca cineva ciar pe propriile picioare, când
care a ajutat Islamul sã iasã din soþul ei a deschis un garaj.
Evul Mediu”. Despãrþirea ei de “Mai bine mecanic în America
Evul Mediu a fost determinatã decât inginer în Siria”, spunea
de uciderea conferenþiarului ei ea. La câteva sãptãmâni dupã
de la ªcoala Medicalã Halab, în intrarea în America, ea a
1979. Acesta a fost ucis de început sã scrie articole pentru
cãtre membrii „Frãþiei Mu- ziare de limbã arabã din zona
sulmane“, care, tragând focuri Los Angeles. Din pãcate, la un
de armã, strigau „Allah anumit punct fiecare editor a

Interviu Sami
Al-Nusf
Într-un interviu acordat televiziunii AlRai la 28 august 2006, jurnalistul kuweitian
Sami Al-Nusf, a spus, printre altele:
Dosarul nuclear iranian este mult mai
periculos decât cel israelian, din mai multe
motive. Primul, reactorul nuclear iranian
este aproape de Golf, ºi ºase þãri folosesc
apa golfului pentru bãut. Dacã apa Golfului

este contaminatã, ºase þãri vor muri de
sete. Asta nu este cazul cu privire la Israel.
Acelaºi lucru privind luarea deciziilor: cu
toate cã Israelul a avut arme nucleare din
anii 60, el nu a ameninþat cu folosirea lor
nici în rãzboiul din 1973, nici mãcar în timpul atacului cu rachete asupra sa din 1991.
Pe de altã parte, noi suntem obiºnuiþi cu
iraþionalitatea poziþiei iraniene. Odatã ce ei
obþin arma nuclearã...Aºa a fost ºi cu
Saddam: când ela obþinut arme chimice de
distrugere în masã, le-a utilizat imediat
împotriva iranienilor ºi kurzilor”
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refuzat sã mai publice gândurile ei. În cele din urmã,
câteva sãptãmâni înainte de 11
septembrie, un prieten i-a sugerat sã editeze pe web pro-

priul ei site. Astfel, “anneqed.com”
s-a nãscut; însemnând în arabã
“critica”, conþinea articole în
arabã ºi în englezã. Wafa a
primit numeroase telefoane de
avertizare din partea consiliului
pentru relaþii americano-islamice. Pentru început, acestea au
avut darul sã o facã cu un grad
mai reþinutã, dar dupã 11
septembrie ea ºi-a dat seama
cã nu poate rãmâne tãcutã.
Desigur, website-ul ei a
fost citit ºi în Orientul Mijlociu.
Astfel a primit invitaþia de a
apare în premierã la al-Jazeera,
în iulie 2005. “Ei cunoºteau
influenþa articolelor mele…
Cred cã ei nu puteau sã-ºi
închipuie cã eu voi fi în stare
sã-mi apãr vederile într-o emisiune live”. Nefiind familiarizatã cu al-Jazeera sau cu showul
în care a fost intervievatã, ea
nu ºi-a dat seama cã apariþia ei
va fi ca parte a unei dezbateri.
A fost întrebatã dacã existã
vre-o relaþie între Islam ºi

teroare, ºi apoi atacatã verbal;
cu toate cã a cãzut într-o
“ambuscadã” ea a fost capabilã
sã ia iniþiativa ºi a fost invitatã
la un al doilea interviu, cu un
comentator mai deosebit. Cel
de al doilea interviu a avut loc
la 21 februarie 2006 ºi a
devenit un “ºlagãr” pe internet. De la difuzarea sa pe alJazeera, interviul a fost tradus
de cãtre MEMRI (Institutul de
Cercetare a Mediei din
Orientul Mijlociu) ºi difuzatã
milioanelor de utilizatori (N.R:
de aici am extras materialul
apãrut în numãrul 8 al publicaþiei noastre). Dr. Sultan l-a
înfruntat pe profesorul de
studii islamice Dr. Ibrahim AlKhouli, care nu a reuºit sã o
domine,
întrebând-o
în
repetate rânduri “deci, eºti o
ereticã?” ºi afirmând cã nu e
cazul sã se discute cu cineva
care insultã pe profetul
Mahomed ºi Coranul. Wafa
Sultan a primit ameninþãri cu
moartea ºi apreciazã cã cineva
va încerca sã o asasineze, dar
ea nu se lasã înfricoºatã. “Ei nu
au fost în stare sã-mi închidã
gura de prima data. În februarie, i-am surclasat din nou. Nu
mã vor mai invita niciodatã“.
La câteva sãptãmâni dupã
interviu, unul din moderatorii
showului a publicat un articol
în care afirma cã ea a fost
plãtitã pentru a critica Islamul.
Ea i-a rãspuns printr-o
scrisoare: “Interviul vostru m-a
prezentat americanilor ºi
comunitãþii internaþionale. Nici
mãcar vecinul meu nu a ºtiut
cine sunt pânã când voi m-aþi
prezentat ºi acum mã acuzaþi
cã sunt plãtitã de americani?”
De atunci, ea a fost interzisã
în media arabã. Totuºi, ea a
reuºit sã pãtrundã în multe
zone din lumea musulmanã ºi

arabã. Mulþi oameni viziteazã
website-ul ei ºi îi trimit emailuri, atât pozitive cât ºi ameninþãtoare. În opinia ei, orice
mesaj pozitiv este un semn
bun..
Ea crede cã misiunea ei- sã
“sfarme zidurile închisorii lumii
islamice”- este dificilã, dar ea a
reuºit sã facã o breºã. Acum,
spune ea, va fi mai uºor pentru
alþii sã vinã din urmã.
Wafa a povestit despre un
email de la un mullah marocan, care spune cã el a adunat
articolele de pe internet într-o
carte ºi i-a spus fiului sãu de 17
ani cã acesta este noul sãu
Coran. Ea primeºte emailuri
din Liban, Iordania, Siria, Irak,
Egipt, Arabia Sauditã. Primeºte
mailuri dela femei musulmane
care o încurajeazã, utilizând
întotdeuna
pseudonime,
deoarece le este teamã. Când i
s-a amintit cã producãtorul
Theo Van Gogh a fost ucis la
Amsterdam pentru motive
asemãnãtoare, ea a rãspuns:
“Am trãit în fricã 32 de ani. 32
de ani din viaþa mea au fost
furaþi de Islamul radical. Lãsaþii sã facã ceeace vreau. Cred cã
într-o zi vor reuºi. Nu e mare
lucru”.
Dealtfel, într-un interviu
acordat televiziunii daneze,
despre acelaºi subiect, ea a
spus: “Primesc ameninþãri cu
moartea zilnic. Adânc, în inima
mea, eu simt o pace lãuntricã.
Nu îmi este fricã. Cred în
ceeace fac ºi am decis sã fac
asta în tot restul vieþii mele,
chiar dacã trebuie sã-mi sacrific viaþa. Deoarece eu cred cã
noi suntem aici pentru un
motiv, ºi noi trãim viaþa asta
doar odatã, aºa cã aceasta trebuie sã fie o viaþã bunã. Trebuie
sã fii aici pentru un motiv bun”.

Majoritatea arabã nu trebuie
sã tacã veºnic
Extrase dintr-un articol de Youssef Ibrahim, The New York Sun, 21 iulie 2006
Da, lume, existã o
majoritate arabã tãcutã,
care crede cã Islamul din
secolul ºapte nu se mai
potriveºte cu provocãrile
secolului 21. Cã femeile nu
trebuie sã arate ca niºte
corturi negre umblãtoare.
Cã bãrbaþii nu trebuie sã
poarte barbã ºi sutanã sã se
poarte ca lunaticii ºi sã
alerge aruncându-se în aer
pentru a savura apoi 72 de
virgine în paradis. ªi cã legi
seculare, nu Sharia islamicã, trebuie sã conducã
viaþa lor zi de zi. ªi da, noi,
majoritatea tãcutã arabã,
nu credem cã scriitorii, seculari sau nu, trebuie sã fie
omorâþi pentru cã ºi-au
exprimat punctele lor de
vedere. Sau, cã restul elitei
noastre creative-de la
cineaºti la dramaturgi,
actori, pictori, sculptori sau
manechine-trebuie sã fie
înfieraþi de imami musulmani neandertalieni, care
nu au citit o carte în viaþa
lor obscurã, mizerabilã.
Nici nu credem cã oameni
mãrunþi cu turban ºi barbã
încâlcitã pot alerga amok în
Liban, Arabia Sauditã, Iran

ºi Irak, luând decizii în
numele nostru, târându-ne
în rãzboi de câte ori le convine, ºi pedepsindu-ne
dacã nu ne rugãm de cinci
ori pe zi sau dacã nu credem în dumnezeu. Mult
mai important, noi nu mai
suntem tãcuþi. Rar am
vãzut aºa o rãzmeriþã, chiar
o intifadã, în peisajul
musulman, contra acestor
mãrunþi bãrbaþi cu turban ºi
barbã, ca atunci când
Hassan Nasrallah a primit
un “nu” rãsunãtor la
chemarea de a împinge
350 milioane de arabi în
rãzboi cu Israelul. Acest
“niet” colectiv a fost pronunþat de preºedinþi, emiri
ºi regi la cel mai înalt nivel
al conducerii din Arabia
Sauditã, Egipt, Bahrain,
Qatar, Jordania, Maroc, la
întâlnirea a 22 miniºtri de
externe ai Ligii Arabe de la
Cairo. Dar a fost chiar mai
rãsunãtor din partea cãrturarilor ºi a oamenilor
obiºnuiþi. Poate cea mai
remarcabilã ºi neaºteptatã
reacþie a venit din partea
Arabiei Saudite, al cãrui
ministru
de
externe,

prinþul Saud Al-Faisal, a
spus fãrã menajamente ºi
public,
cã
decizia
Hezbollahului de a trece
graniþa libanezã, a ataca
Israelul ºi a rãpii soldaþii
sãi, a lãsat grupul ºiit singur sã facã faþã Israelului.
Mesajul nespus aici a fost:
“Sperãm cã ei vã vor îndepãrta”. Liga Arabã, în
comunicatul final la Cairo,
a declarat: “obiceiul luat
de unele grupuri (a se citi:

Hezbollah ºi Hamas) în
numele apãrãrii intereselor
arabe, lezeazã în fapt aceste interese, permiþând
Israelului ºi altora din afara
lumii arabe (a se citi: Iran)
de a nãrui securitatea
tuturor þãrilor arabe”.
Pentru Hezbollah ºi suporterii sãi, care au forþat în
urgenþã o întrunire arabã la
vârf, rãspunsul nu putea fi
o mai mare palmã peste
obraz.
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Aritmetica durerii
De ALAN M. DERSHOWITZ- Profesor de Drept la Harvard
Nu existã democraþie pe
lume care trebuie sã tolereze
atacuri cu rachete asupra
oraºelor sale fãrã sã întreprindã
toþi paºii rezonabili meniþi sã
opreascã atacul. Marea întrebare ridicatã de acþiunea militarã a Israelului în Liban este
„ce
este
rezonabil?”.
Rãspunsul, conform legilor
rãzboiului, este cã este rezonabil a se ataca þinte militare,
atâta timp cât se depun toate
eforturile pentru a reduce victimele civile. Dacã obiectivele
nu se pot atinge fãrã oarecari
pierderi civile, acestea trebuie
sã fie „proporþionale” cu victimele civile ce pot fi evitate
prin acþiunea militarã. Aceasta
este frumos ºi bun pentru naþiunile democratice, care în mod
deliberat plaseazã bazele lor
militare departe de centrele
populate. Îi este posibil unui
inamic sã atace þintele militare
israeliene fãrã a provoca
„daune colaterale” în populaþia
civilã. Hezbollah ºi Hamas, în
contrast, îºi poziþioneazã aripile militare în zone dens populate. Ei lanseazã rachete
antipersonal cu fragmentare,
proiectate în Siria ºi Iran pentru
a maximiza numãrul de victime civile, apoi se ascund de
contralovituri printre civili.
Dacã Israelul decide sã nu
meargã dupã ei din teama de a
nu rãni civili, teroriºtii câºtigã

continuând sã trimitã ploaia de
rachete asupra civililor. Dacã
Israelul atacã ºi produce victime civile, teroriºtii câºtigã o
victorie
propagandisticã:
comunitatea
internaþionalã
sare pe Israel pentru rãspunsul

durerii...Victimele palestiniene
sunt în favoarea lor, iar cele
israeliene
deasemenea.
Acestea sunt grupuri care trimit copii sã moarã ca atentatori
sinucigaºi, uneori fãrã ca
aceºtia sã ºtie cã vor fi sacrifi-

sãu „disproporþionat”. Acest
cor de condamnare încurajeazã teroriºtii sã opereze din
zone urbane aglomerate. În
timp ce Israelul întreprinde
orice mãsurã rezonabilã pentru
a reduce numãrul victimelor
civile-nu întotdeauna cu succes-Hezbollah
ºi
Hamas
doresc sã maximizeze numãrul
acestora de ambele pãrþi. Ei au
elaborat o crudã matematicã a

caþi. Aceastã folosire neconformã a civililor ca scut ºi sabie
necesitã o reconsiderare a
legilor rãzboiului. Distincþia
dintre civili ºi combatanþi-uºor
de fãcut când combatanþii erau
membri în
uniforme ale
armatelor care se înfruntau pe
câmpul de luptã, departe de
centrele civile-este mult mai
dificilã în contextul actual.
Acum avem de a face cu un fel

de ºir continuu al „civilitãþii”: la
un capãt al ºirului se situiazã
cei absolut inocenþi, la capãtul
opus sunt civilii care în mod
deliberat adãpostesc teroriºti,
le asigurã resurse materiale ºi
servesc de scut uman, iar la
mijloc se situiazã cei care sprijinã politic sau spiritual pe
teroriºti. Legea rãzboiului ºi
regulile moralitãþii trebuiesc
adaptate la aceste realitãþi.O
analogie cu legea penalã
americanã este instructivã: un
jefuitor de bancã, care ia un
ostatic ºi trage asupra
poliþiºtilor din spatele acestui
scut uman, este vinovat de
crimã dacã aceºtia, în încercarea de a-l opri pe bandit,
accidental îl omoarã pe ostatic.
Acelaºi lucru trebuie aplicat ºi
teroriºtilor care folosesc civili
ca scuturi din spatele cãrora ei
trag rachetele lor. Teroriºtii trebuie sã fie þinuþi responsabili
legal ºi moral pentru moartea
civililor, chiar dacã cauza fizicã
directã a fost o rachetã
israelianã trasã asupra celor
care þinteau cetãþeni israelieni.
O democraþie este îndreptãþitã
sã prefere viaþa propriilor
cetãþeni inocenþi faþã de civilii
unui agresor, mai ales când
acest ultim grup conþine
numeroºi cetãþeni complici în
terorism. Pe de altã parte,
Israelul vrea ºi trebuie sã ia
toate mãsurile pentru a mini-

miza victimele civile. În 16
iulie, Hasan Nasrallah, ºeful
Hezbollah, a anunþat noi „surprize”, iar cei din Brigãzile
Martirilor Al Aksa au anunþat
cã au elaborat arme chimice ºi
biologice care pot echipa
rachetele lor. Oare Israelul nu
are permisiunea sã preîntâmpine utilizarea acestora?
Israelul a pãrãsit Libanul în
2000 ºi Gaza în 2005. Încã ele
servesc ca ºi rampe de lansare
pentru
atacarea
civililor
Israelieni. Acestea nu sunt teritorii „ocupate”, deci cauza
terorismului nu este ocupaþia,
dar, terorismul poate cauza
reocuparea acelor teritorii.
Deoarece Israelul a renunþat sã
reocupe teritoriile pentru a
preveni terorismul, guvernul
Libanez
ºi
Autoritatea
Palestinianã trebuie sã asigure
cã aceste regiuni sã înceteze a
mai fi rai sigur pentru teroriºti.

“Sprijinul” ONU dat pãcii în Orientul Apropiat
Imagine grãitoare:
Kofi Annan felicitându-l
pe Hassan Nassrallah
pentru preluarea responsabilitãþii privind
“apãrarea legii ºi ordinii
în sudul Libanului” (anul
2000). Desigur, atunci
suveranitatea Libanului
nu a fost violatã; dupã
conceptul lui Annan, ea
a fost violatã doar
acum, când Israelul a
fost nevoit sã ia mãsuri
de stârpire a cuiburilor
teroriste înfiinþate în
vecinãtatea graniþei cu
Israelul, în anii în care
Hezbollah a fãcut “legea
ºi ordinea”. Este plãcut
cã sã cunoaºtem un ºef
al ONU atât de “neutru”, mai ales cã teoretic
acesta trebuie sã asigure ºi sã controleze,
conform
rezoluþiilor
specifice, dezarmarea
organizaþiilor teroriste
listate.
Cine este acest Hassan Nassrallah? Iatã un
scurt extras dintr-un
articol referitor la manifestãrile publice ale
acestui “paznic al legii
ºi ordinii” din sudul
Libanului, aºa cum au
fost culese de Deborah
Passner ºi publicate în
iulie 2006:
Hassan Nassrallah
este secretarul general
al “Hezbollah”, organi-
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zaþie teroristã finanþatã
în special de Iran.
Nassrallah se opune virulent
recunoaºterii
legitimitãþii Israelului,

oameni ºi rãnind alþi
peste 200. Urmãtorul
atac, din nou cu ajutor
iranian, a fost asupra
centrului
comunitar

denumindu-l “entitate evreiesc din Buenos
canceroasã” a cãrei Aires, ucigând 86 ºi
“eliminare” este un rãnind iarãºi peste 200
lucru hotãrât. El ºi-a de oameni. Dupã confolosit resursele pentru cepþia lui Nasrallah,
instaurarea violenþei în evreii de peste tot sunt
regiune, prin incitare ºi þinte legitime. Într-un
planificare a atacurilor interviu acordat zairului
asupra Israelului, atât “Daily Star”, în ocde cãtre Hezbollah cât tombrie 2002, el a
declarat: “Dacã evreii se
ºi de cãtre Hamas.
La o lunã dupã ce a adunã în Israel, ne
devenit leader al
Hezbollah
(cu
sprijinul spionajului iranian), a organizat atentatul Noemi Reckert,
asupra ambasadei
israeliene
din Alexandru Kohn,
Buenos
Aires, Ionel Schlesinger.
ucigând 29 de

scutesc de efortul de a
merge dupã ei în întreaga lume”.
Alte “zise” ale lui
Nasrallah: “Principalul
obiectiv al Hezbollahului este distrugerea
Israelului ºi “eliberarea”
Palestinei ºi a Ierusalimului”.
“Israelul este un stat
ilegal…noi nu putem
accepta existenþa statului numit Israel, nici
mãcar în viitor, cum unii
au încercat sã sugereze”,
“Noi am eliberat sudul
Libanului, data viitoare
vom elibera Jerusalimul”
“Arabii sã poar-te un
cuþit la ei, apoi sã se
apropie de un ocupant
israelian ºi sã-l omoare”.
Strategia preferatã a lui
Nasrallah este permanenta incitare. Prioritar,
imediat dupã necesitatea atragerii tinerilor ºi
înfiinþarea de tabere militare, el considerã “difuzarea de vorbe, în
primul rând pentru
creºterea moralului, apoi
pentru insuflarea urii faþã

de inamic… aceasta ne
cere sã folosim limbajul
îndoctrinãrii în locul
politicii realiste…dupã
asta oamenii nu vor dori
analize politice, vor dori
sã fie incitaþi ºi îndemnaþi” Glorificând atacurile sinucigaºe, în special pe cele contra
Israelului, ºi încurajând
“martirajul” copiilor, el
spune: “Fiecare dintre
noi îºi trãieºte zilele ºi
nopþile sperând, dorind
mai mult ca orice altceva, sã fie ucis pentru
numele lui Allah”.
Apãrând la televiziunea
Al-Manar, el a explicat
cã “dorinþa naþiunii
noastre de a-ºi sacrifica
sângele, sufletul, copiii,
taþii ºi familiile, este un
avantaj asupra evreilor
care îºi pãzesc viaþa”…
Privind conflictul dintre
israelieni ºi palestinieni,
Nasrallah s-a opus violent tuturor încercãrilor
de a se ajunge la o
soluþie paºnicã, indemnându-i pe Palestinieni
sã le respingã. El susþine

cã “teritoriile trebuiesc
redate prin rãzboi sfânt,
martiraj, sânge, sacrificii
ºi gloanþe”. Dar, de
activitatea
grupãrii
patronate de Nasrallah
“beneficiazã” activitatea
teroristã din întreaga
lume. Gruparea menþine dea-lungul vãii
Bekaa o serie de locaþii
destinate
antrenãrii
teroriºtilor. În multe
din acestea, instructorii sunt membri ai
Gãrzii Revoluþionare
Iraniene ºi ai serviciilor
secrete Iraniene. În
ultimii 20 de ani, în
asemenea tabere au
fost antrenaþi teroriºti
ai grupãrilor separatiste basce ETA, ai
Brigãzilor
Roºii,
ai
Partidului Muncii din
Kurdistan, ai Armatei
Republicane Irlandeze.
Nasrallah ºi organizaþia sa
teroristã au reuºit sã promoveze violenþa pe plan
mondial ºi au contribuit
din plin la împiedicarea
soluþionãrii paºnice a conflictului arabo-israelian.

Colectivul de redacþie:
Imagine ºi tehnoredactare:
Cãlin Pãscuþiu
Tipar: Promun

Telefon
0040/257/281310
cea@rdslink.ro
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Îndoctrinare TV:
cultul atentatorilor
sinucigaºi
-Mostre ale modului în care Autoritatea
Palestinianã “sprijinã” eforturile de paceTeleviziunea publicã a
Autoritãþii Palestiniene
difuzeazã des programe
care încurajeazã atacurile
suicidale
împotriva
“Maimuþelor ºi porcilor
de evrei”, accentuând
mereu cã “martirii” vor
ajunge în paradis, unde îi
aºteaptã fecioarele cu
ochii negri…
Un astfel de film aratã
cum o femeie palestinianã
este împuºcatã în spate
de soldaþi israelieni, apoi
e transportatã în “paradis”

unde se alãturã “virginelor” îmbrãcate în alb,
care danseazã aºteptând

sã se mãrite cu un bãrbat
palestinian care se “martirizeazã”. În scena urmãtoare, un bãrbat palestinian îndoliat este împuºcat
în spate (se putea altfel?)
de trupele israeliene în

timp ce viziteazã mormântul femeii ucise în
secvenþa precedentã. El
este imediat dus în “cer”
unde e recompensat cu o
mulþime de “virgine”
îmbrãcate în alb, inclusiv
cu femeia dupã care purta
doliu. Astfel de halucinaþii
morbide, care glorificã ºi
încurajeazã teroarea, vin
doar sã completeze “educaþia” pe care o primesc
tinerii palestinieni, în
intenþia de a le creºte
apetitul de a deveni
“martiri”. Nu lipseºte nici
difuzarea mesajelor pe
care atentatorii sinucigaºi
le înregistreazã înainte de
comiterea “eroicului” act
criminal. Iatã “rugãciunea” pe care a fost
învãþat sã o spunã un ast-

fel de nenorocit îndoctrinat: “Ingeri ai îndurãrii,
conduceþi sufletele noastre în rai, dupã ce noi
îndeplinim aceastã îndatorire de a strivi descendenþii maimuþelor ºi porcilor. Dragã tatã ºi mamã,
binecuvântare ºi respect
vouã, în timp ce mã conduceþi ca martir la virginele din paradis”.
Culmea degenerãrii o
reprezintã o mamã de
sinucigaº care, explicând
cum spera ca fiul ei sã
devinã martir, declarã:
“Bãiatul meu visa totdeauna la martiraj, acesta
a fost primul ºi ultimul
sãu þel în viaþã. Eu i-am
spus cã noi toþi visãm sã
devenim martiri. El a
spus cã în aceastã lume
nu se gândeºte la nimeni
pentru
cãsãtorie,
ci
doreºte sã se cãsãtoreascã cu virginele cu ochii
negri din paradis. Eu
i-am spus cã dacã aceasta
este dorinþa lui, eu îi
doresc sã fie martir”.
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ISLAMUL ªI VIOLENÞA
(Daniel Allot, analist politic).
Urmare remarcilor Papei Benedict
privind relaþia dintre credinþã ºi violenþã, s-a ivit o nouã temã de discuþie.
Aceasta a scos la ivealã o chestiune
centralã în relaþia Vestului cu lumea
musulmanã: este Islamul în mod special înclinat spre violenþã? Pânã acum,
s-a discutat mult despre reacþia violentã a unor musulmani faþã de precedentele comentarii ale Papei. Dar,
existã o deranjantã dovadã a faptului
cã mare parte a lumii islamice e
impregnatã de o mult mai adâncã culturã a violenþei. Într-un recent studiu
privind conflictul global, Monty Marshall ºi Ted Burr de la Centrul
Internaþional de Dezvoltare ºi
Management al Conflictelor au constatat cã din 24 de conflicte armate
majore care au avut loc în anul 2005,
mai mult de jumãtate (13) au inclus
guverne sau grupãri paramilitare
musulmane în una sau în ambele pãrþi
ale luptelor. Mai mult, dintre ºase þãri
cu “conflicte în curs de apariþie”, patru
sunt predominant musulmane, iar
una, Tailanda, include o miºcare separatistã musulmanã. Studiul, de asemenea, a ierarhizat 161 de þãri în funcþie
de capacitatea lor de a evita izbucnirea conflictelor armate. În timp ce
63% dintre þãrile nemusulmane au fost
categorisite ca “bucurându-se de cele
mai mari ºanse de a trata cu succes
noile provocãri”, doar 18% din cele 50
de þãri musulmane au fost incluse în
aceiaºi categorie. În plus, naþiunile
musulmane au fost considerate de 2,5
ori mai mult ca cele nemusulmane ca
prezentând “cel mai mare risc de
escaladare a violenþelor grave ºi/sau
instabilitate
guvernamentalã
ca
urmare a neglijãrii sau proastei tratãri
a crizelor sociale ivite”. Aceastã evaluare relevã realitatea evidentã cã violenþa este un fapt în viaþa multor naþiuni musulmane. Dar Islamul în sine e
stimulentul? O recentã analizã efectuatã de contraspionajul Pentagonului
constatã cã majoritatea teroriºtilor
musulmani spun cã sunt motivaþi de
comandamentele violente ale Co-

ranului. Teroriºtii care au deturnat
avioanele în 11 septembrie ºi atentatorii din metroul londonez au înregistrat videoclipuri “de martiraj” în care
au recitat versete din Coran vorbind
despre “sacrificarea vieþii pentru
Allah”. De asemenea, autoritãþile britanice au descoperit asemenea benzi
video cu ocazia zãdãrnicirii planurilor
de atentat asupra avioanelor transatlantice. Shamil Basayev, arhitectul
masacrului din 2004 de la ºcoala din
Beslan, Cecenia, vorbea despre sine
ca fiind “sclavul lui Allah”. În acelaºi
timp, dictatorul genocidal sudanez
Omar Bashir a jurat recent “de trei ori
în numele lui Allah” cã nu va admite
nicicând trupelor internaþionale (de
menþinere a pãcii) sã intre la Darfur. ªi
lista continuã. Liberalii vestici insistã
deseori cã la originea violenþei islamice stã ocupaþia strãinã. Dar noi nu
avem dreptul sã ne permitem a scãpa
din vedere cã interpretarea extremistã
a religiei reprezintã o însemnatã parte
a problemei, când teroriºtii strigã
“Allah e mare” în timp ce îºi
decapiteazã victimele sau se aruncã în
aer în pieþe aglomerate. Dar sprijinul
lumi musulmane pentru violenþa bazatã
pe credinþã nu e limitatã la guverne ºi la
cercurile apropiate acestora. Un sondaj
global a scos la ivealã faptul cã o majoritate a musulmanilor din Iordania, Egipt
ºi Nigeria, ca ºi din circa o treime din
Franþa, Spania ºi Marea Britanie simt cã
violenþa împotriva civililor poate fi justificatã în ideia de a apãra Islamul.
Apetitul unor musulmani pentru distrugere nu e surprinzãtor, datã fiind abilitatea unor lideri Musulmani proeminenþi de a instiga la urã faþã de Vest.
Vestul trebuie sã recunoascã aceste
izbucniri violente aºa cum sunt ele: acte
criminale calculate, menite nu a combate ci a-i intimida pe nemusulmani ca
aceºtia sã se supunã dictatului lor. Din
pãcate, cu atât de mulþi în lumea islamicã agreind ideia cã vesticii trebuie “sã
se converteascã ori sã moarã”, toate
semnele indicã faptul cã ne vom confrunta cu ºi mai multã violenþã.

Ce-i de fãcut?
Am vorbit în acest
numãr despre ecumenism, amintind ºi
de
ecumenismul
Abrahamic (pag 3),
care urmãreºte dialogul între toate cele
trei mari religii monoteiste, Iudaismul,
Creºtinismul ºi Islamul, subliniind importanþa încurajãrii ºi
sprijinirii elementelor
aºa zisei „minoritãþi
tãcute” ale lumii islamice, care nu agreazã deturnarea
religiei spre legitimarea acþiunilor teroriste. În mod evident, trebuiesc încercate toate cãile paºnice pentru stãvilirea
rãului care ameninþã
în prezent întreaga
civilizaþie
vesticã.
Dar, ce ne facem cu
cei care refuzã orice
dialog, fixându-ºi ca
scop, ca pe o necesitate, doar „rãzboiul
sfânt”? Reprezentant
al celor mai fanatici ºi
sãlbatici fundamentaliºti islamiºti, preºedintele
Iranului
neagã Holocaustul ºi
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îºi fixeazã ca program
„ºtergerea Israelului
de pe hartã”. Este
principalul sponsor al
unor organizaþii teroriste care au fãcut
mii de victime civile
nu numai în Israel, ci
în întreaga lume. Toþi
aceºtia au ca scop
declarat realizarea
„Califatului Mondial”,
unde singura religie
recunoscutã sã fie
Islamul. Cu multã
„îngãduinþã” aceºtia
acceptã sã cruþe viaþa
creºtinilor care se vor
converti la Islam, dar
evreii, bineînþeles,
urmeazã sã cunoascã
„adevãratul” Holocaust. Acelaºi preºedinte al Iranului face
tot posibilul pentru a
realiza arme de distrugere în masã.
Adept al Apocalipsei, n-ar pregeta sã-ºi
sacrifice o bunã parte
din propriul popor,
doar pentru a-ºi realiza visele bolnave.
Ce face lumea? ONU
discutã ºi nu este în
stare sã ia o decizie
lãmuritoare. Israelul,

þintã de ani de zile a
mii de atacuri perfide
vizând populaþia civilã, a încercat o
ripostã militarã asupra organizaþiei teroriste Hezbollah,
create, înarmate ºi
finanþate de Iran,
care a pus stãpânire
ºi a transformat tot
sudul Libanului întrun avanpost fortificat
al terorii. Din pãcate,
inevitabil, aceastã
ripostã a cauzat ºi
multe victime nevinovate în rândul
populaþiei
civile,
folositã în mod pervers, cu laºitate, ca
scut uman de cãtre
teroriºti. În aceastã
situaþie, reacþia preponderentã a „lumii
civilizate” a fost sã
condamne Israelul
pentru „reacþie disproporþionatã”. Înainte ºi în timpul acþiunii
Israelului, miile de
rachete (oare câþi ºiau pus întrebarea: ce
cãuta arsenalul de
zeci de mii de
rachete adunat în ani
de zile de „pace” la

graniþa Israelului?
) trase de teroriºti
din teritoriul ce
urma sã fie curãþat
de armata Israelului, au omorât, desigur, în
mod „justificat”
civili în Israel.
Aceºtia erau doar
evrei...Repetãm la
nesfârºit cã trebuie sã învãþãm
din lecþiile istoriei,
pentru ca tragediile trecutului sã nu se
mai poatã repeta. Se
pare cã lumea a uitat
cã Hitler a început cu
evreii, dar a sfârºit
prin a incendia planeta. ªi atunci, cât timp

a fost vorba doar de
evrei lumea a dormitat liniºtitã...
Sunt memorabile
cuvintele pastorului
Niemoller: „Prima
datã ei au venit pen-

tru comuniºti, ºi eu
nu am putut sã intervin, deoarece eu nu
am fost comunist.
Apoi, au venit pentru
evrei, ºi eu nu am
putut sã intervin

pentru cã eu nu
eram
evreu.
Apoi, au venit
dupã catolici, ºi
eu nu am putut
sã
intervin
deoarece eu nu
am fost catolic.
Acum ei vin
dupã mine, ºi
nu a mai rãmas
nimeni sã intervinã
pentru
mine”.
Totuºi, ce ar trebui fãcut pentru a
curma teroarea ºi a
îndepãrta pericolul
care planeazã asupra
întregii
civilizaþii
occidentale?

Rãspunsul cãutaþi-l singuri.
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Nu lua viaþa prea în serios, oricum nu vei ieºi viu din ea!
Atenþie, ei trãiesc
printre noi!
-Un tip ºi-a cumpãrat un frigider nou.
Ca sã scape de cel vechi, l-a pus în faþa
casei, atârnându-i urmãtoarea inscripþie:
„Îl dau gratis. Dacã-l vrei, ia-l!” Timp de
trei zile frigiderul a stat neatins. Tipul ºia dat seama cã oamenii cred cã frigiderul
e defect, de accea a schimbat inscripþia:
„Frigider de vânzare, $50”. În ziua urmãtoare cineva l-a furat.
-Dupã aterizare nu mi-am gãsit
bagajul la banda rulantã. M-am dus la
biroul de reclamare a pierderilor ºi i-am
spus femeii de acolo cã bagajul meu nu
a apãrut. Ea mi-a zâmbit ºi mi-a spus sã
nu-mi fac griji, deoarece ea este o profesionistã bine pregãtitã, deci sunt pe
mâini bune. Apoi, m-a întrebat:
“Avionul tãu a aterizat deja?”
-Fiind la o pizzerie, am stat lângã un
om care a comandat o pizza la pachet.
Bucãtarul l-a întrebat dacã o doreºte
tãiatã în 4 sau 6 bucãþi. Dupã o scurtã
meditaþie, tipul a rãspuns: taie-o doar
în 4, nu mi-e atât de foame încât sã
mãnînc 6 bucãþi”.
ªi toþi aceºtia trãiesc printre noi, ºi
se reproduc…

Periculosul salvator

La Paris, un om a vãzut cum un pit
bull a atacat un copil. El a omorât
câinele ºi a salvat copilul. Reporterii l-au
asaltat pe tip, pentru a relata povestea.
“Cum vã cheamã? Tot Parisul vã va iubi.
Titlurile de mâine vor fi: “Eroul din Paris
a salvat un copil din ghiarele unui câine
periculos”. Tipul a spus: “Dar eu nu sunt
din Paris”. Reporterii: “Nu-i nimic. Toatã
Franþa vã va iubi, iar titlurile principale
de mâine vor fi: “Erou francez salveazã
un copil din ghiarele unui câine periculos”. Omul spuse: “Dar eu nu sunt
francez”. Reporterii: E O.K. Toatã
Europa vã va iubi. Vom scrie: “Erou
European salveazã…”. Omul spuse:
“Dar eu nu sunt nici din Europa”.
Reporterii: “De fapt, de unde eºti?”
Omul spuse: “Din Israel”. Reporterii:
O.K. Titlurile principale de mâine vor
aduce la cunoºtinþa lumii cã “Un evreu
periculos a ucis câinele unei familii”.

O bunicuþã

O bunicuþã evreicã era pe plajã cu
nepoþelul. El se juca în apã, iar ea stãtea
pe plajã ca sã nu-ºi ude picioarele.
Brusc, de nicãieri, a apãrut un val uriaº
care a lovit tocmai în locul unde era
bãieþelul. Când apa s-a retras, copilul nu
mai era acolo. Bunica ºi-a ridicat braþele
cãtre cer ºi a strigat: “ Doamne, cum ai
putut? Nu am fost eu o bunicã minunatã? Nu am fost eu o mamã minunatã? Nu am þinut eu o casã caºer? Nu
am fãcut donaþii? Nu am aprins lumânãri
în fiecare vineri seara? Nu am fãcut tot
ce am putut ca sã trãiesc o viaþã de care
sã poþi fi mândru? O voce a tunat din
cer: “OK, OK”. Brusc a apãrut de nicãieri
un alt val uriaº ºi a izbit malul. Când apa
s-a retras, bãieþelul stãtea acolo, zâmbind, ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat
nimic. Vocea a tunat din nou: “Þi-am
redat nepoþelul. Eºti satisfãcutã?”. Ea
rãspunse: “El a avut o pãlãrie!!!”.

Copiii lui Israel

La ºcoala evreiascã, Dl. Goldblatt,
noul învãþãtor, a terminat lecþia. A sosit
vremea întrebãrilor puse de elevi.
Micuþul Joey s-a prezentat:
“Domnule Goldblatt, aici este ceva ce
nu-mi pot explica”
“Ce e asta Joey?” întrebã Goldbkatt.
“Ei bine, conform Bibliei, copiii lui

Israel au trecut Marea Moartã, aºa-i?”
“Corect”
“ªi copiii lui Israel i-au bãtut pe
Filistini, aºa-i?”
“Aºa-i”
“ªi copiii lui Israel au construit
Templul, aºa-i?”
“Iarãºi ai dreptate”
“ªi copiii lui Israel au luptat cu
Romanii, ºi copiii lui Israel întotdeauna
au fãcut ceva important, aºa-i?”
“Toate astea sunt corecte”, aprobã
Goldblatt, “deci, care e întrebarea ta?”
“Ceeace doresc eu sã ºtiu este cã ce
mama dracului au fãcut adulþii?”.
Un om de stiinta este intrebat:
-Dupa experienta dumneavoastra
de o viata, care femei sunt cele mai
fidele ? Cele blonde, cele brune sau
cele roscate?
-Cele carunte!

Bancuri evreieºti
din vechi vodeviluri:
z O splendidã tânãrã a bãtut la
uºa mea de hotel toatã noaptea. În final
am lãsat-o afarã.
z Tocmai m-am întors dintr-o
cãlãtorie de plãcere. Mi-am dus soacra
la aeroport.
z Am iubit aceiaºi femeie 49 de
ani. Dacã aflã nevastã-mea, mã omoarã!
z Care sunt cele trei cuvinte pe
care o femei nu vrea sã le audã niciodatã când face dragoste? “Dragã, sunt
acasã!”.
z Cineva mi-a furat cartea de
credit, dar eu nu voi anunþa aceasta.
Hoþul cheltuie mai puþin decât nevasta
mea.
z Noi întotdeauna ne þinem de
mânã. Dacã-i dau drumul, ea face
cumpãrãturi.
z Ea a fost la cosmeticã, unde a
primit o mascã nutritivã. A arãtat minunat douã zile, apoi masca a cãzut.
z Doctorul mi-a dat ºase luni de
viaþã. Când a aflat cã nu pot sã plãtesc
factura, mi-a mai dat ºase.
z Doctorul l-a sunat pe Kohn,
spunându-i: “Domnul Kohn, cecul tãu a
revenit”. Kohn: “La fel ºi arterita mea”.
z Doctorul: “Vei trãi sã faci 60”.
Pacientul: “Eu am 60”. Doctorul: “Vezi,
ce þi-am spus eu?”
z Pacientul: „Aud o sonerie în
urechile
mele”.
Doctorul:”Nu
rãspunde!”.
z Un beþiv stãtea în faþa judecãtorului. Acesta îi spuse: “Ai fost adus
aici pentru bãuturã”. Beþivul rãspunse:
“OK, sã-i dãm drumul!”.
z De ce divorþurile evreieºti
costã atât de mult? Pentru cã meritã!

MAXIME

Sunt succese care te înjosesc ºi
înfrângeri care te înalþã.
(N. Iorga)
Timiditatea-un defect al oamenilor
mari, tupeul-defectul oamenilor mici.
(Maurice Coyaud)
Numai dupã invidia altora îþi dai
seama de propria ta valoare.
(Tudor Muºatescu)
Nu judecaþi oamenii dupã cei cu
care se adunã. Nu uitaþi ca Iuda avea
amici ireproºabili.
(Ernest Hemingway)
Oamenii eficienþi sunt cei mai mari
leneºi, dar sunt niºte leneºi inteligenþi.
(David Dunham)
Nimic nu costã mai mult decât
neºtiinþa.
(Grigore Moisil)
Munca in echipã presupune în
primul rând sã-þi pierzi jumãtate din

timp explicându-le celorlalþi de ce nu
au dreptate.
(George Wolinski)
Nimeni nu e de neînlocuit dar - uneori - este nevoie de mai multe persoane pentru a înlocui una singura.
(Claire Martin)
Oboseala ºi lenea au aceleaºi simptome.
(Bissane de Soleil)
Existã bãtãlii pe care e bine sã le
ocoleºti; nu din teama cã le-ai putea
pierde, ci pentru cã ai deveni ridicol
câstigându-le.
(Gelu Negrea)
Când munceºti, joacã-te. Munca,
dacã este o datorie, te ucide.
(Max Jacob)
Un prost care nu spune nici un
cuvânt nu se deosebeºte de un savant
care tace.
(Moliere)
In politicã, prostia nu e un handicap.
(Napoleon)
De þap sã te fereºti din faþã, de cal
din spate,de omul prost din toate
pãrþile
(Locuþiune ebraicã)

Logicã celestã

Un ºofer de autobuz ºi un rabin mor

în aceiaºi zi. Ajuns în faþa tribunalului
celest, ºoferul e admis imediat în rai.
Rabinului i s-a spus cã mai are de
aºteptat, deoarece cazul sãu trebuie
examinat mai precaut. Rabinul, contrariat: „Eu ºtiu cã acest ºofer a fost un
evreu total nereligios, pe când eu studiam zilnic Talmudul”. „Asta e adevãrat”, i-au spus îngerii cereºti, „Dar,
când tu predai Talmudul, mulþi oameni
adormeau. Când acest ºofer conducea
autobuzul, fiecare se ruga!”.

Proverbiala politeþe

Un american, un polonez, un chinez ºi
un israelian stãteau de vorbã la un colþ de
stradã, când a apãrut un ins cu un chestionar: „Scuzaþi-mã, fac un sondaj ºi aº

dori sã cunosc opinia dumneavoastrã
privind lipsa de carne”. Americanul: Ce
înseamnã „lipsã”? Polonezul: Ce înseamnã
„carne”? Chinezul: Ce înseamnã „opinie”?
Israelianul: Ce înseamnã „scuzaþi-mã”?

Alte Einsteinisme
Aº dori sã cunosc gândurile lui
Dumnezeu; restul sunt detalii
Realitatea este doar o iluzie, dar una
foarte persistentã
Eu sunt convins cã Dumnezeu nu
joacã la zaruri
Slãbiciunea atitudinii devine slãbiciune de caracter
Niciodatã nu mã gândesc la viitor. El
va veni oricum
De multe ori unii plãtesc mult pentru lucruri pe care alþii le primesc pe
nimic
ªtiinþa fãrã religie e ºchioapã. Religia
fãrã ºtiinþã e oarbã
Cineva care nu a greºit niciodatã, nu
a încercat niciodatã ceva nou
Toate trebuiesc fãcute cât mai simplu posibil, dar nu mai simplu
Simþul realitãþii este o colecþie de
idei preconcepute asimilate pânã la
vârsta de 18 ani
ªtiinþa e un lucru minunat dacã cineva
nu trebuie sã-ºi câºtige existenþa din ea
Noi nu putem rezolva problemele
folosind acelaº mod de gândire pe care
l-am folosit când le-am creat
Educaþia este ceea ce rãmâne dupã
ce se uitã tot ce s-a învãþat la ºcoalã
Douã lucruri sunt infinite: universul
ºi prostia umanã; eu nu sunt sigur de
primul.
Marile spirite au întâmpinat întotdeauna violenta opoziþie a mediocritãþilor. Aceºtia din urmã nu pot
înþelege când cineva nu vrea sã se
supunã orbeºte prejudecãþilor ereditare
ci îºi foloseºte în mod onest ºi curajos
inteligenþa
Cu cât mai departe avanseazã evoluþia
spiritualã a omenirii, cu atât mi se pare
mai sigur cã drumul adevãratei religiozitãþi
nu poate trece prin frica de viaþã, sau frica
de moarte, sau credinþa oarbã, ci prin
nãzuinþa spre cunoºtinþe raþionale
Comportamentul etic al unui om
trebuie sã fie bazat efectiv pe simpatie,
educaþie ºi legãturi sociale; nu e necesarã nici o bazã religioasã. Omul va fi
într-adevãr pe un drum greºit dacã el
va fi frânat doar de frica de pedeapsã ºi
de speranþa rãsplatei dupã moarte
Vedeþi, telegraful cu fir este un fel
de pisicã foarte, foarte lungã. O tragi de
coadã la New York ºi ea dã din cap la
Los Angeles. Aþi înþeles asta? Radioul
opereazã în acelaºi mod: trimiþi semnal
aici, ei recepþioneazã acolo. Singura
diferenþã este cã nu existã pisica

Business is business!
Preºedintele Nixon i-a propus primului ministru Golda Meir sã trimitã
pe generalul Moshe Dayan în USA, la schimb cu trei generali americani.
Golda a fost de acord: „Noi vi-l dãm pe generalul Dayan. Voi sã ne daþi
General Motors, General Electric ºi General
Telephone!”.

Când te-ai nãscut, tu ai plâns ºi toþi cei din jurul tãu au zâmbit.
Trãieºte-þi viaþa astfel, încât, atunci când vei muri, tu sã fii singurul
care va zâmbi ºi toþi cei din jurul tãu sã plângã.
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