
 



CUVÂNT ELECTORAL 
 
Cuvântul meu electoral va fi, poate, mai altfel decât al altora. Ca 

istoric, sunt informat. Ştiu ce s-a petrecut şi se petrece în Ţară şi în Lume. Vă 
vorbesc în cunoştinţă de cauză. 

Sunt un om al locului, din Oltenia, absolvent al Liceului „Fraţii 
Buzeşti” din Craiova, promoţia 1955. Prin origine şi prin educaţie, ca şi prin 
formaţia mea ştiinţifică, am fost, sunt şi rămân total ataşat interesului naţional. 

În acest „noiembrie negru” - cum titra un ziar central sub imperiul 
valului de greve ce se apropie, spre a acuza politica regimului – şi într-o 
Românie ajunsă sub asediul finanţei mondiale, aceste alegeri parlamentare, ca 
şi altele anterioare, se profilează a fi un duel încrâncenat, cu milioane de euro, 
dolari şi lei în loc de săbii şi pistoale, între „baronii” partidelor. Un candidat 
capabil şi cinstit, profesionist, naţionalist şi patriot, cu gândul să facă mai bine 
pentru cei care l-ar alege, dar şi mai mult pentru Neamul cel mare, ajuns în ceas 
de cumpănă, un asemenea candidat, cu puţinele sale mijloace materiale, intră 
în „cursă” cu şanse minime. Doar cu speranţă. Cu greu îşi poate permite să 
suporte un minimum de campanie electorală la concurenţă cu cei care, lejer, 
aruncă cu milioanele pentru a cumpăra voturi şi votanţi. Asemenea alegeri sunt 
ele însele o expresie a situaţiei limită în care ţara a fost adusă, o terfelire a unei 
mari cuceriri a epocii moderne: votul universal, egal, direct şi secret. Simt 
aceasta „baronii” partidelor? Dar regimul care le patronează?  

Implicarea viitorului parlamentar în problemele judeţului ori ale 
„segmentului” de judeţ sau municipiu, care l-ar alege, este subînţeleasă, căci şi 
aici totul trebuie regândit şi reconstruit. Dar răul cel mare, acum, nu vine din 
vreo neimplicare în problemele locale ci vine de sus în jos, din afectarea  
interesului naţional de către această situaţie limită în care Ţara a fost adusă 
prin asocierea politicii guvernanţilor la deturnarea societăţii moderne de la 
mersul ei firesc în epoca modernă, în care încă ne aflăm, deturnare datorată 
Forţelor de dominaţie mondială – primejdia cea mare pentru viitorul lumii! 

Ca atare OBIECTIVUL MAJOR AL VIITORULUI PARLAMENT şi al 
celor care îi vor urma  este şi va fi IMPLICAREA FERMĂ ŞI PERSEVERENTĂ 
ÎNTR-O NOUĂ RENAŞTERE NAŢIONALĂ – singura soluţie pentru a scoate Ţara 
din această SITUAŢIE LIMITĂ, astfel: 

-prin RECUPERAREA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE, care le-a fost 
„negociată” şi cedată unei entităţi politice străine; 

-prin RECONSOLIDAREA STATULUI NAŢIONAL UNITAR ŞI SUVERAN, cum 
încă mai scrie în Constituţie, dar care a fost grav lovit în Puterea şi Suveranitatea sa, 
lovit din afară dar şi din lăuntru prin „caii troieni” şi agenţii locali racolaţi. 

-prin RECONSOLIDAREA INSTITUŢIILOR acestui Stat naţional, de la cele 
ale Apărării, Educaţiei, Justiţiei şi Sănătăţii până la cele ale Siguranţei cetăţeanului şi 
ale Sportului; 

-prin RECUPERAREA AVUŢIEI NAŢIONALE (pământ, active economice, 
servicii publice majore, unele de importanţă strategică, aproape întregul sistem 
bancar, aici adăugându-se şi desfiinţarea CEC-ului ca bancă a omului de rând, aşa 
cum a creat-o Cuza Vodă), avuţie ajunsă în mâna unor aşa numiţi „investitori 
strategici” străini, pe care presa îi numeşte „rechini strategici”, care urcă preţurile la 
cote din ce în ce mai mari şi au introdus un veritabil jaf bancar;  

-prin APĂRAREA ISTORIEI ŞI TRADIŢIEI NAŢIONALE în faţa falsificatorilor 
şi profanatorilor, APĂRAREA VALORILOR NAŢIONALE, ajunse sub denigrarea şi 
loviturile, tolerate, ale celor mandataţi să le denigreze şi să le lovească, spre a grăbi 
„topirea” naţiunii etnice  şi a Statului ei naţional într-un Suprastat aşazis „civic şi 
multicultural”, după „postulatul” deja lansat printr-o „recomandare otrăvită” de cei 
care au fost acceptaţi de guvernanţi să ne „monitorizeze”,  să „sugereze” şi să 
„recomande” ce să se facă şi cum să se facă pentru a se ajunge, repede-repede, la o 
aşazisă „Nouă Ordine Mondială” – concept cu sensul real dat şi cunoscut doar de 
„marii prelaţi ai globalizării”. 

NE TREBUIE, prin urmare, în perspectivă imediată, dar şi pe termen mai 
lung, PARLAMENTE ALE UNEI NOI RENAŞTERI NAŢIONALE, nu precum cele de până 
acum care au dat atâtea legi „permisive” pentru dezlănţuirea spiritelor răului. 

NE TREBUIE PARLAMENTARI ŞI GUVERNANŢI TOTAL ATAŞAŢI 
INTERESULUI NAŢIONAL în această epocă modernă – epocă a SUVERANITĂŢILOR 
NAŢIONALE,  nu a Suprastatelor conduse de legi emanate dintr-un Centru 
atoateştiutor şi nici a unor „Imperii globale”. 

Eu, ROMÂNUL ŞI ISTORICUL GHEORGHE ISCRU, POT FI UN ASTFEL DE 
PARLAMENTAR! 

SĂ REÎNTREGIM, CU ÎNŢELEPCIUNE ŞI PERSEVERENŢĂ ŞI SĂ NE 
TRĂIASCĂ ÎN VECI ROMÂNIA MARE ŞI SUVERANĂ! 


