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 Joi, 24 februarie 2011  Comunicate de pres&#259; Apel c&#259;tre toate categoriile de militari activi, în rezerv&#259;
&#351;i în retragere  Postat de admin  Apel &#351;i scrisoare deschis&#259;  
 Doamnelor &#537;i domnilor ofi&#539;eri, subofi&#539;eri, mai&#537;tri militari &#537;i militari (nerecunoscu&#539;i
dar ) angaja&#539;i pe baz&#259; de contract,  
 V-a&#539;i f&#259;cut datoria fa&#539;&#259; de na&#539;iune, f&#259;r&#259; s&#259; protesta&#539;i, pe
arsi&#539;&#259;, furtuni &#537;i înghe&#539;, f&#259;r&#259; duminici &#537;i f&#259;r&#259; zile de
s&#259;rb&#259;toare, la datorie 24 de ore din 24, în orice condi&#539;ii de timp &#537;i de spa&#539;iu, ani sau
decenii, sacrificându- v&#259; s&#259;n&#259;tatea, familia, via&#539;a !  
 Nu a&#539;i avut nimic al vostru, pentru c&#259; nu avea&#539;i dreptul la proprietate, tr&#259;indu-v&#259;
via&#539;a între dou&#259; trenuri, pentru c&#259; a&#539;i fost muta&#539;i la ordin, din garnizoan&#259; în
garnizoan&#259;, din pichet în pichet, din post de poli&#539;ie în post de poli&#539;ie, pierzându-v&#259; adesea, între
dou&#259; transferuri, familia care nu putea s&#259; v&#259; urmeze !  
 V-a&#539;i ruinat s&#259;n&#259;tatea, în unele cazuri iremediabil, a&#539;i fost schilodi&#539;i sau v-a&#539;i
v&#259;zut camarazii r&#259;ni&#539;i &#537;i, nu de pu&#539;ine ori, c&#259;zând la datorie !  
 A&#539;i &#539;inut, cu grele sacrificii, economia Romaniei timp de decenii, în spate, înfruntând primitivismul tehnicii,
minciuna oficial&#259;, mizeria, tifosul, în construc&#539;ii, minerit, agricultur&#259;, etc., prin munc&#259; la ordin,
nenormat&#259;, munc&#259; de sclav ! Sângele vostru a udat Transf&#259;g&#259;r&#259;&#537;anul, Canalul
Dun&#259;re-Marea Neagr&#259;, Casa Poporului, Metroul, autostr&#259;zile, Amenajarea Complex&#259; a râului
Dambovi&#539;a, etc. !  
 Cu riscul vie&#539;ii a&#539;i intervenit în timpul calamit&#259;&#539;ilor - cutremure, inunda&#539;ii, incendii- pentru
a salva via&#539;a &#537;i bunurile altora !  
 V-a&#539;i l&#259;sat vâna&#539;i ca iepurii în Decembrie &rsquo;89, pentru c&#259; între voi &#537;i
speciali&#537;tii OMON sau KEOD în diversiune se afla popula&#539;ia mancurtizat&#259;, p&#259;c&#259;lit&#259;
s&#259; &ldquo;apere cu pieptul gol&rdquo; Televiziunea Român&#259;, nu &ldquo;Liber&#259;&rdquo; ci cât se poate
de &ldquo;Ocupat&#259;&rdquo; care televiziune putea fi amu&#539;it&#259; printr-o simpl&#259; ap&#259;sare pe
buton din punctul de comand&#259; !  
 A&#539;i îndurat f&#259;r&#259; s&#259; crâcni&#539;i mizeria în care spectrul politic (adic&#259; impostorii &#537;i
agen&#539;ii serviciilor str&#259;ine) a aruncat &#538;ara în ultimii 20 de ani, dovedindu-v&#259; un exemplu de
altruism &#537;i coloan&#259; vertebral&#259; a coeziunii &#537;i unit&#259;&#539;ii na&#539;ionale !  
 A&#539;i îndurat batjocura avans&#259;rilor pe criterii politice sau &ldquo;cu plat&#259;&rdquo; &#537;i, voi care
sunte&#539;i de drept, ca în toate democra&#539;iile autentice, prin îns&#259;&#537;i natura meseriei, COLOANA
VERTEBRAL&#258; A SOCIET&#258;&#538;II CIVILE, nemeritat&#259; insult&#259;, lansat&#259; de agen&#539;i,
impostori &#537;i ambusca&#539;i, a &ldquo;controlului societ&#259;&#539;ii civile asupra armatei&rdquo; !  
 A&#539;i acceptat, de dragul integr&#259;rii României în NICIUNDE &#537;i în NIC&#258;IERI, s&#259;
renun&#539;a&#539;i la împlinirea carierei militare, s&#259; preda&#539;i, la 38, 40, 45, 50 de ani, &ldquo;bastonul de
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mare&#537;al&rdquo; cu tot cu rani&#539;&#259;, mul&#539;umindu-v&#259; cu pensii anticipate &#537;i penalizate,
sau cu promisiunea pensiei la împlinirea vârstei, pentru a o lua de la cap&#259;t ca civili, în alt&#259; meserie,
fiindc&#259; a&#537;a au decis &ldquo;Dumnezeii&rdquo; zilei ! &#536;i v-a&#539;i gândit c&#259;, luând pe
lâng&#259; pensia de &rdquo;subzisten&#539;&#259;&rdquo; un salariu de încep&#259;tor, v&#259; ve&#539;i
între&#539;ine familiile &#537;i ve&#539;i putea pl&#259;ti datoriile împov&#259;r&#259;toare la b&#259;nci,
pân&#259; când la 62-65 de ani, ve&#539;i iesi la pensie &#537;i ca civili &#537;i din dou&#259; caricaturi de pensie
(una pentru 20 de ani lucra&#539;i ca militari &#537;i alta pentru 10, 12, 15, 20 de ani lucra&#539;i ca
&ldquo;civili&rdquo;), v&#259; ve&#539;i ridica m&#259;car la jum&#259;tatea pensiei pe care v-a&#539;i fi asigurat-o
ca militari, dac&#259; v-a&#539;i fi încheiat în mod normal cariera !  
 A&#539;i acceptat s&#259; vi se re&#539;in&#259; ilegal din pensii, impozite, ilegal pentru c&#259; pensiile nu sunt
venituri ci RESTITUIRI ! &#536;i tot ilegal a&#539;i acceptat s&#259; vi se re&#539;in&#259; din pensii &#537;i salarii,
contribu&#539;ii pentru s&#259;n&#259;tate, ilegal pentru c&#259; Dvs. ave&#539;i asisten&#539;a medical&#259;
gratuit&#259;, având medici &#537;i spitale militare, prin lege organic&#259;. Mai nou, sunte&#539;i pe cale de a
accepta alt&#259; abera&#539;ie, alt&#259; ilegalitate- sistemul &ldquo;copl&#259;&#539;ii&rdquo; !  
 A&#539;i acceptat invadarea structurilor militare de deciden&#539;i politici, de la &#537;efi de direc&#539;ii, la
mini&#537;tri, deciden&#539;i care sunt reprezentan&#539;ii unor partide &#537;i care au n&#259;v&#259;lit în
hait&#259;, f&#259;când politica acelor partide &#537;i spoliind armata, internele, serviciile, în interes privat sau de grup
politic.  
 Vi se cere ast&#259;zi Dvs., fie activi, fie în rezerv&#259;, s&#259; accepta&#539;i anularea Drepturilor omului în
Romania (O.G. 137/2000, reactivat&#259; la 23.12.2008) s&#259; accepta&#539;i limitarea prin lege a dreptului la
munc&#259; &#537;i a dreptului la proprietate (sold&#259; sau pensie) &#537;i s&#259; aplauda&#539;i, eventual,
NA&#538;IONALIZAREA GRADELOR MILITARE. Mai mult, dup&#259; scoaterea Dvs. ca &ldquo;balast&rdquo; din
via&#539;a social&#259;, vi se cere s&#259; accepta&#539;i &#537;i diminuarea cu 40-60% a unui drept câ&#537;tigat-
pensia, în cuantumul stabilit pentru fiecare promo&#539;ie, prin legi organice. 
 
 Iar Dvs., celor min&#539;i&#539;i c&#259; face&#539;i parte din ARMATA NOU&#258;, DE PROFESIONI&#536;TI, ori
vi se diminueaz&#259; ilegal soldele &#537;i vi se preg&#259;te&#537;te o pensie simbolic&#259;, dac&#259;
sunte&#539;i activi, ori, dac&#259; sunte&#539;i militari angaja&#539;i pe baz&#259; de contract, vi se cere s&#259;
accepta&#539;i nerecunoa&#537;terea statutului de militar &#537;i a preg&#259;tirii militare în sistem NATO, spre a fi
arunca&#539;i pe pia&#539;a muncii, la 35-40 de ani, ca muncitori necalifica&#539;i. Cu alte cuvinte, nu conteaz&#259;
c&#259; a&#539;i sângerat, c&#259; v-a&#539;i v&#259;zut camarazii uci&#537;i în Angola, Irak, Afganistan, nu
ave&#539;i niciun drept ! VOI, minuna&#539;i solda&#539;i profesioni&#537;ti tip NATO, conform legii impostorilor, nici
m&#259;car nu sunte&#539;i considera&#539;i militari.  
 Ce sunte&#539;i &#537;i ce suntem, doamnelor &#537;i domnilor ?  
 Este limpede ! Suntem ni&#537;te &ldquo;nesim&#539;i&#539;i&rdquo; ! Ne-au spus-o raspicat &#537;eful statului,
premierul &#537;i c&#259;&#539;eii lor de pres&#259;, cu sau f&#259;r&#259; barb&#259;, cu tupeul înlocuindu-le
inteligen&#539;a &#537;i cultura, cu veninul sâsâindu-le &#537;erpe&#537;te printre col&#539;ii galbeni, ori divele
media cu fusta pân&#259; la gingii &#537;i creierul în tanga ! &#536;i au asmu&#539;it gloatele &#537;i mai disperate
decât în &rsquo;89, pentru c&#259; atunci li se furau doar bucatele de pe mas&#259;, ast&#259;zi li se
&ldquo;fur&#259;&rdquo; via&#539;a &#537;i ca prezent &#537;i ca viitor!  
 Accepta&#539;i insulta ?  
 Accepta&#539;i înfrângerea f&#259;r&#259; lupt&#259; ?  
 V&#259; atragem aten&#539;ia asupra faptului c&#259; România are toate caracteristicile unei &#539;&#259;ri învinse
&#537;i ocupate :  - industria ne-a fost f&#259;cut&#259; praf, agricultura la fel, p&#259;mântul nemaifiind al nostru ;  -
b&#259;ncile sunt în mâinile str&#259;inilor, la fel bog&#259;&#539;iile solului &#537;i subsolului, ca &#537;i toate
domeniile strategice ;  - statul tr&#259;ie&#537;te exclusiv din taxe &#537;i se autodistruge, Guvernul dând sub ochii
no&#537;tri, ultimele lovituri infrastructurii (în administra&#539;ia public&#259;, transporturi, s&#259;n&#259;tate,
înv&#259;&#539;&#259;mânt, etc.)  - drepturile omului au fost anulate, dreptul la munc&#259; limitat, ca &#537;i dreptul
la proprietate, salariile, pensiile, gradele noastre au fost na&#539;ionalizate ;  - s-a înfiin&#539;at poli&#539;ia
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politic&#259; &ldquo;CNSAS&rdquo; &#537;i grupurile de ac&#539;iune pentru lichidarea patrio&#539;ilor prin
&ldquo;lustrare&rdquo; (imbecilii ne&#537;tiind c&#259; &ldquo;lustra&#539;ia&rdquo; înseamn&#259;
&ldquo;c&#259;utarea&rdquo; oastei de c&#259;tre domn &ldquo;la beleag&rdquo; spre a fi sigur c&#259; e apt&#259;
de lupt&#259;). Totul sub controlul fiilor &#537;i nepo&#539;ilor vechilor kominterni&#537;ti educa&#539;i la Moscova
(ei, fiii &#537;i nepo&#539;ii), în tabere speciale &#537;i a slugilor lor;  - s-a proclamat principiul
retroactivit&#259;&#539;ii legilor. Constitu&#539;ia României a fost anulat&#259; prin înc&#259;lcarea Art.41, privind
nelimitarea dreptului la munc&#259; &#537;i înc&#259;lcarea întregului Titlu VII (Art.150-152) cu ocazia
organiz&#259;rii ilegale a unui pseudo-referendum, în beneficiul unei singure persoane. Or asta nu se poate întâmpla
decât în situa&#539;ia unei lovituri de stat !  
 Da, doamnelor &#537;i domnilor camarazi, în România, aflat&#259; pe marginea abisului, se deruleaz&#259; o
lovitur&#259; de stat de tip stalinist ! Am numit-o, datorit&#259; legilor anticonstitu&#539;ionale &ldquo;în
cascad&#259;&rdquo;- PROIECTUL KATIU&#536;A ! Statul &ldquo;de drept&rdquo; nu mai exist&#259;!
Democra&#539;ia înseamn&#259; bunul plac al unui grup restrâns de fo&#537;ti activi&#537;ti ai Kominternului sau de
odrasle &#537;i înv&#259;&#539;&#259;cei ai lor, din ordinul Cavalerilor Patului Rotund de la Comana !  
 Nu numai c&#259; se urm&#259;re&#537;te distrugerea României ca stat, obiectiv, practic, realizat. Se
urm&#259;re&#537;te aruncarea na&#539;iunii române în abisul Istoriei !  
 Le ve&#539;i face jocul, participând la circul învr&#259;jbirii românilor pe criterii socio-profesionale ?  
 Ve&#539;i a&#537;tepta pasivi, Ignatul, cu palmele lipite de vipu&#537;c&#259;, înclina&#539;i la 90º, în
speran&#539;a pomenii care picur&#259; din mâna impostorilor &#537;i tr&#259;d&#259;torilor ? Sau v&#259;
ve&#539;i face datoria ? 
 În decembrie 1989 ne-am pierdut &#537;i onoarea &#537;i patria ! De dou&#259; decenii asist&#259;m pasivi la
distrugerea statului. Acum a început distrugerea na&#539;iunii ! Chiar vrem s&#259; intr&#259;m în Istorie ca ultima
genera&#539;ie de români ?  
 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate s-a înfiin&#539;at, dup&#259; 2 ani de preg&#259;tiri, la 18 august 2009, ca
&ldquo;ultim&#259; linie de rezisten&#539;&#259; a na&#539;iunii române&rdquo;, în speran&#539;a c&#259; NOI,
&ldquo;cripto-&ldquo;, &ldquo;neo-&ldquo;, &ldquo;expira&#539;ii&rdquo;, &ldquo;dinozaurii&rdquo;, etc., vom rezista
suficient de mult pân&#259; când actuala genera&#539;ie de tineri, imun&#259; la intoxicarea exercitat&#259; de mai
bine de 2 decenii prin media, înv&#259;&#539;&#259;mânt, cultur&#259;, va fi suficient de puternic&#259; &#537;i
hot&#259;rât&#259; s&#259; salveze prin lupt&#259; statul &#537;i na&#539;iunea. Datoria noastr&#259; este
s&#259;-i asigur&#259;m, pe lâng&#259; transferul de experien&#539;&#259; &#537;i profesionalism, r&#259;gazul
necesar ! S-o înv&#259;&#539;&#259;m ap&#259;rându-ne, cum s&#259;-&#537;i apere drepturile fundamentale,
drepturile profesionale, dreptul la existen&#539;&#259; &#537;i afirmare româneasc&#259;. Chestiunea salariilor, a
pensiilor, a impozitelor, etc., a ap&#259;rut pe parcurs &#537;i i-am f&#259;cut fa&#539;&#259; &ldquo;din
mers&rdquo;. Obiectivele noastre sunt îns&#259; majore &#537;i ac&#539;iunea noastr&#259; de durat&#259; ! Am
dovedit c&#259; putem, r&#259;sturnând în 6 zile situa&#539;ia în favoarea d-lui Radu Stroe, la alegerile pentru
Colegiul 1, Sector 1, Capital&#259;. S&#259; dovedim peste 3 ani, din perspectiva a peste 1 milion de voturi, c&#259;
nu UDMR-ul face jocurile în ceea ce prive&#537;te majoritatea parlamentar&#259; &#537;i guvernul ci NOI !  
 Cu alte cuvinte s&#259; ne redobândim prestan&#539;a social&#259; &#537;i politic&#259; pierdute atunci când,
nemaiavând solda&#539;i, nu s-au mai organizat sec&#539;ii de votare în unit&#259;&#539;i !  
 S&#259; punem cap&#259;t r&#259;zboiului psihologic &#537;i de imagine declan&#537;at de mutan&#539;i împotriva
noastr&#259;! Salvându-ne pe NOI în&#537;ine s&#259; salv&#259;m na&#539;iunea &#537;i &#538;ARA !  
 Dac&#259; obiectivele noastre în câmp tactic (salarii, pensii, asisten&#539;&#259; medical&#259; gratuit&#259;,
recuperarea bunurilor armatei, etc.) ne atrag mul&#539;i &ldquo;tovar&#259;&#537;i de drum&rdquo;, din interes
conjunctural, de moment, cele strategice impun strângerea în rândurile noastre a ultimilor lupt&#259;tori
adev&#259;ra&#539;i ai na&#539;iei, pe care nu vrem s&#259;-i convingem ! A&#537;tept&#259;m s&#259; se
conving&#259; singuri &#537;i s&#259; ni se al&#259;ture ! Nu avem nevoie de Napoleoni, c&#259; la dat sfaturi tot
românul e un geniu, ci de oameni capabili s&#259;-&#537;i asume riscuri &#537;i s&#259; duc&#259; pân&#259; la
cap&#259;t ceea ce propun ei în&#537;i&#537;i ! Ne-am pierdut în decembrie `89 &#537;i onoarea &#537;i patria ? A
venit timpul s&#259; le recuper&#259;m ! &#536;i onoarea militar&#259; &#537;i patria ! Metru cu metru si piatr&#259;
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cu piatr&#259; ! În interesul românilor, al democra&#539;iei reale, europene &#537;i al NATO !  Nu ne intereseaz&#259;
gloria, care nu &#539;ine nici de foame nici de patrie &#537;i nici pove&#537;tile vân&#259;tore&#537;ti despre
presupuse merite trecute ! Pentru c&#259;, dac&#259; unul singur dintre noi ar fi f&#259;cut în trecut ceva durabil nu
ajungeam în situa&#539;ia în care suntem ! Ne intereseaz&#259; exclusiv prezentul nostru &#537;i viitorul copiilor
no&#537;tri!  
 Îi a&#537;tept&#259;m prin urmare pe to&#539;i aceia din rândurile dvs., capabili s&#259;-&#537;i suflece mânecile
&#537;i s&#259; treac&#259; la treab&#259; potrivit profesiei noastre comune &#537;i specializ&#259;rii fiec&#259;ruia,
al&#259;turi de NOI. S&#259; demonstr&#259;m lumii c&#259; în România, debarasându-se de NOI, impostorii au
renun&#539;at la tot ceea ce înseamn&#259; valoare &#537;i profesionalism autentic ! Iar impostorii nu sunt
&ldquo;mul&#539;i &#537;i pro&#537;ti&rdquo;. Din fericire sunt pu&#539;ini &#537;i pro&#537;ti &#537;i, pe deasupra,
fuduli !  
 V&#259; a&#537;tept&#259;m, a&#537;adar, fra&#539;ilor, la adev&#259;rata Adunare a Norodului, cu r&#259;ul
s&#259; ii pedepsim pe cei r&#259;i, ca s&#259; îi fie &#538;&#259;rii, bine !  
 Honor et patria. Vae victis ! 
 
 Pre&#537;edintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, 
 Col. (r) dr. Mircea Dogaru
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