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AG  - Trebuie să intru direct într-un subiect 

care ne preocupă la extrem: La recentele 

alegeri  dominația de 12 ani a Likudului (a 

dreptei ) a fost  blocată și înlocuită de o echipă 

de 8 lideri ai unor partide din tot spectrul 

politic în frunte cu Naftali Benet. Moștenirea 

guvernului Benet, împreuna cu pandemia 

COVID-19 este o situație catastrofală pentru 

orice israelian  lucid: - haos în toate servicile de 

stat, învățământul în declin, deficit bugetar de 

zeci de miliarde, costul vieții peste orice 

închipuire, șomaj, lipsa de șosele etc  iar 

conflictul cu palestinienii nerezolvat și pe punct 

de erupție. Ce propuneți noului guvern?  

Ce trebuie făcut mai întâi? 

 

  

 

 AC:  Alternanța la putere este un semn că  

în Israel există o reală democrație. Orice 

schimbare de guvern este așteptată cu mari 

speranțe, iluzii. Orice noutate guvernamentală 

aduce promisiuni dar trebuie să aducă și 

realități în fața poporului israelian. Provocarea 

noului guvern va fi gestionarea optimă și 

corectă a efectelor pandemiei, nu mai putem 

vorbi la peste un an de gestionarea pandemiei 

ci de gestionarea efectelor acesteia.  A doua 

mare provocare este poziția Israelului pe scena 

internațională, relația tensionată cu singurul 

stat din lume pe care îl putem cataloga ca 

antisemit și anume Republica Islamică Iran. 

 Aceste două provocări necesită strategii 

complexe în domeniul socio-economic pe plan 

intern și o strategie de apărare și de securitate 

pe plan internațional. Să nu ne iluzionăm că va 

fi o perioadă liniștită, Iranul va face toate 

eforturile pentru a obține arma nucleară, 

Israelul va fi nevoit să reacționeze. Mai exact 

spus este nevoit să prevină acest eveniment 

care va dezechilibra întregul Orient Mijlociu, o 

nouă putere nucleară va fi rupe toate 

înțelegerile la nivel regional și va provoca haos. 

Prin  haos mă refer la un război devastator care 

va pune în pericol statalitatea Israelului, așa că 

liderii israelieni trebuie să se concentreze pe 

ambiția nucleară a Iranului. 

 

 

  

AG - Relațiile cu USA. Deși, nici pe vremea 

administrației TRUMP problema IRANULUI 

nu a fost lichidată, sub mai vârstnicul democrat 

Biden nu ni se pare  că se va ajunge la un 

agrement favorabil Israelului, ba chiar Iranul 



va produce prima sa armă nucleară în foarte 

scurtă vreme. Ce propuneți ca soluție? 

 

  

AC:  Am anticipat întrebarea dumneavoastră, 

am câteva remarci. Israelul are o relație 

specială cu Statele Unite ale Americii, o relație 

ce a rămas neschimbată indiferent de 

fluctuațiile și alternanțele la putere în  Statele 

Unite ale Americii. Ambele state au nevoie de 

cooperare și o colaborare eficientă și strânsă. 

Iranul va depune mari eforturi pentru a obține 

arma nucleară, acesta este un lucru cert. 

Israelul trebuie și va depune toate eforturile 

pentru  a opri intrarea în clubul select al 

puterilor nucleare a republicii islamice. În 

opinia mea, după retragerea din Afganistan, 

cred că va există un răspuns comun împotriva 

Iranului, coordonat de către Statele Unite ale 

Americii împreună cu Israelul dar și cu alți 

aliați. Având în vedere importanța acestui efort 

cred că nu vom ști nimic până ce nu se va 

întâmpla ceva. Așa că  așteptăm răspunsul și 

apoi vom putea analiza mai în detaliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG - Deterioarare relațiilor Israelului cu USA, 

cu POLONIA și relații reci cu alte țări Europene 

au declanșat un mare val de antisemitism în 

toată lumea.  Care e situația în RO? Oare 

antisemitismul nu e folosit din nou ca armă de 

distragere a atenției publice de la   problemele 

vitale, reale? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  AC:   Antisemitismul în opinia mea este ura 

împotriva popoarelor semite, împotriva 

culturii, istoriei și religiei acestora. 

Antiiudaismul este ura împotriva a tot ce este 

iudaic, istoriei și culturii poporului evreu. Este 

creația unor cercuri care trăiesc în jurul ideii de 

cabale sioniste, oculte mondiale care stăpânesc 

lumea. Am o întrebare: daca lumea este 

stăpânită de anumite cabale iudeo-creștine sau 

sioniste de ce Israelul a suferit atât de mult 

datorită pandemiei de SARS-COV2? Este o 

întrebare pur retorică. Acest val de 

antisemitism, antiiudaism, rasism, sexism, 

xenofobie este accentuarea problemelor 

generate de pandemie dar și de creșterea 

inegalităților, inegalitate provocată de 

globalizarea ce a provocat clivaje în dezvoltarea 

popoarelor și a țărilor. Sunt împotriva oricărei 

manifestări de ură pentru că m-am născut și 

am copilărit într-un oraș cosmopolit și ecletic, 

Brăila. Fantomele acestor extremisme sociale 

pot fi atent manipulate de anumite cercuri de 

interese sau grupuri pentru a obține diverse 

avantaje. Trebuie să evaluăm corect și științific 

nivelul de antisemitism, antiiudaism în 

România. Institutul Wiesel are toate 

instrumentele să realizeze acest studiu la nivel 

național. Important este ca datele acestui 

studiu să nu fie politizate și manipulate cu alte 

interese. Este imoral chiar amoral să faci 

referire la Shoah, comparând tragedia evreilor 

cu anumite evenimente din prezent. Evreul a 

rămas evreu și după Holocaust, îl parafrazez 

aici pe Imre Tóth. Tot acest important gânditor 

spunea că Occidentul s-a sinucis spiritual și 

cultural în timpul Holocaustului  și  după 

acesta, încercând  eliminarea martorilor trecerii 

spre creștinism a Europei. Fiecare etnocid sau 

genocid a fost și rămâne simbolul degradării 

conștiinței umane. Nu trebuie să uităm de 

Holodomorul ucrainean (Holodomor = 

foamete, a fost una dintre cele mai grave 

catastrofe naționale ale ucrainenilor din 

istoria modernă, cu un număr de morți 

estimat la 10 milioane), de genocidurile din 

Africa sau masacrul de la Sebrenica. În acele 

evenimente omul și-a pierdut o mare parte din 

umanitate în mod irecuperabil. 

 

 

AG - Ecologie. Catastrofele anuale, focurile, 

inundații de mari proporții, căldura verii și 

topirea ghețarilor etc... se întâmplă exact cum 

s-a prevăzut încă de acum 40 de ani. Guvernele 

nu fac nimic sau prea puțin pentru a stopa 

fenomenul global de încălzire. Nu sunteți 

îngrijorat pentru soarta copiilor și a nepoților 

noștrii?             

 

 

  



AC:  Problemele ecologice au apărut de când 

lumea s-a transformat de-a lungul istoriei. De 

la Marele Rift al Istoriei omul a evoluat iar 

tehnologia i-a modelat viața. Schimbările 

tehnologice au stimulat economia, mai exact 

producția, care și-a pus amprenta pe mediul 

înconjurător, pe biotopul planetei noastre. O 

evoluție a cunoștințelor a dus la evoluția științei 

care a dus la apariția și dezvoltarea unor noi 

tehnologii. Toate acestea și-au pus amprenta pe 

lumea în care trăim. Mărturisesc că sunt 

îngrijorat datorită  acestui declin al biotopului 

terestru, al aerului și al mediului acvatic. Cred, 

sincer, că se vor găsi alternative pentru a 

prezerva resursele planetei. Este timpul unui 

Big Green Deal la nivel global, un acord care va 

avea anumite restricții privind dezvoltarea 

industrială și chiar evoluția unor anumite 

tehnologii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG - Demografie. Mereu apar și citim articole 

bine argumentate că planeta nu poate susține 

numărul de 8-9 miliarde de locuitori, 

rezervele  fiind finite, plus problema lipsei de 

apă potabilă foarte acută. Ni se spune că ideal 

ar fi o populație de sub un miliard. Este o 

problemă reală, serioasă sau se va rezolva 

tehnologic, cu roboți, energie curată  și metode 

revoluționare în agricultură și desaliniza-

rea mării? 

  

                

   AC: Ați atins un punct extrem de sensibil 

având în vedere că în acești 8-9 miliarde de 

oameni avem persoane pe care le cunoaștem, 

de la rude la prieteni, la oameni pe care îi 

admirăm. Fiecare om își dorește să trăiască 

mult, bine și chiar să atingă vârste 

matusalemice. Moartea nu și-o dorește nimeni, 

cu anumite excepții bine întemeiate din punct 

de vedere teologic, filosofic sau ideatic. 

Raporturile Clubului de la Roma despre această 

problemă, mă refer la celebrul, Limita Creșterii, 

sunt din păcate reale. Acum ideile  pentru a găsi 

soluția este  una la nivel global. Un Big 

Demographics Deal, soluția nu este încercarea 

de scădere accelerată sau chiar provocată a 

populației. Cred că o anume soluție este o 

anume conștientizare și o prevenire a înmulțirii 

populației. De exemplu foarte mulți copii se 

nasc din relații pasagere, pe lângă că este 

immoral acei copii nu au un drum bine stabilit 

în viață. Nu au o certitudine și o siguranță, pot 

devia în comportamente antisociale.  

O recurgere la valorile teologice și morale 

poate  conștientiza oamenii și îi poate învăța 

despre futilitatea și periculozitatea diverselor 

relații pasagere, mă refer stricto sensu la 

capacitatea de procreare a ființei umane, nu la 

sentiment sau dragoste. Orice familie care se 

întemeiază pe sentimente va decide câți copii 

va avea și va avea grijă de aceștia. O evoluție 

tehnologică poate mări capacitatea de 

producție de hrană, coroborată cu găsirea unei 

alternative privind resursele de apă. Resursele 



neregenerabile ar trebuie înlocuite cu resurse 

cu o altă durabilitate și cu un potențial mai mic 

de degradare. Spre exemplu reciclarea la nivel 

global sau energia verde este o soluție 

alternativă pentru multe domenii. 

 

 

 

  AG - Islamizarea accelerată a Europei și 

Talibanizarea Orientului. Ce părere are 

România despre această plagă care erodează 

civilizația în care noi am crescut și ne-am 

educat. Ce soluții ar fi reversibile acestui 

proces. 

 

 

 AC: România și Uniunea Europeană nu au o 

părere comună și bine articulată. Europa 

îmbătrânește, populația își pierde din vitalitate. 

Aducerea de noi oameni în economie a fost un 

plan  în anii 1970-1980 în țările vestice, inițial 

au fost aduși oameni din blocul sovietic apoi 

din Orient. Important este ce aducem și cum 

asimilăm aceste populații.  Coroborată cu 

problema demografică această problemă este 

una extrem de  serioasă și de o anume logică 

istorică. O soluție pentru preîntâmpinarea 

islamizării este robotizarea unor sectoare 

industriale. Astfel vor dispărea fizic multe 

meserii și nu vom  mai fi nevoiți să 

aducem  populație tânără care să suporte acest 

efort. Rămâne o problemă socio-culturală 

extrem de importantă căreia Bătrâna Europă 

trebuie să-i facă față. În ceea ce privește 

Talibanizarea Orientului aici misiunea rămâne 

conducătorilor țărilor din zonă pentru a lupta și 

preveni extinderea oricăror forme de 

fundamentalism prin mecanisme regionale de 

cooperare și colaborare. Spre exemplul 

Acordurile Abraham care se pot extinde pe 

diverse paliere. 

 

AG -  Cultura. Ca erudit, scriitor și istoric cum 

percepeți starea culturală a tineretului de azi în 

comparație cu cea din anii 80-90?  Netul, 

smartphone-ul, digitalizarea mediei sunt un 

progres real sau o sabie cu două tăișuri? 

 

    

 

 

 

 

  



AC: În primul rând mulțumesc pentru 

apreciere. Cred că toată această evoluție este o 

Față a lui Ianus sau o sabie cu două tăișuri. Are 

o parte bună și o parte rea. Exact ca în Univers, 

există lumină și întuneric. Internetul poate 

ajuta la crearea unor opere literare, științifice, 

de artă chiar de filmografie mult mai bune și 

mai complexe decât în trecut. Tot acesta poate 

crea tot felul de grupuri, secte, mișcări cu 

scopuri antisociale chiar revanșarde față de 

lumea în care trăim. Este o agoră în care toți își 

au locul, sfânt sau păcătos, geniu sau nu, 

frumos sau nu, elegant sau grobian, miliardar 

sau modest. Este un loc suprem al democrației 

toată lumea poate să comunice, să scrie și să se 

exprime. Doar unii înțeleg rostul acestei Fețe a 

lui Ianus… 

 

 AG -Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă 

cer acordul unei continuări în viitor, din 

dorința de a completa cele expuse aici cu o 

dezvoltare a multor chestiuni rămase deschise 

și care merită atenție. 
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