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Iliescu judecat istoria începe acum…

”Iliescu judecat pentru sângele vãr- agentura URSS la putere, din primele
sat!” a fost una dintre lozincile de forþã clipe, imediat dupã ce ºi-a ucis pãrinþii
ale Pieþei Universitãþii, alãturi de ”Ilies- adoptivi – puþinã lume ºtie cã Ion I.
cu – KGB, du-te în URSS !”.
Iliescu (I. de la Ilici, patronimic
Noi, cei care organizasem
via Lenin) a fost într-un fel indemonstraþia maraton a secofiat de familia Ceauºescu, de
lului, ºtiam cine era Ion Iliemic, ºi privilegiat chiar faþã de
scu, restul poporului român
copiii ºefului de Clan comus-a lãmurit cu mult peste 20
nist. Ruºii l-au adus la putere
de ani, pânã ºi Brucan a greºit
pe Ceauºescu, tot ruºii l-au ”reGEORGE
în estimarea sa despre trezitras”, prin Ilici al lor, ”retras” ºi
RONCEA
rea în douã decenii a dispreel acum, în mod ruºinos - ce va
þuitului ”stupid people”.
urma pentru el va fi cu mult
Iliescu nu s-a dus în URSS, aºa cum mai nasol decât împuºcarea rapidã la
îl rugasem frumos (chiar eu am scris un colþ de zid, cum a procedat el cu falozinca aia), a adus în schimb toatã milia sa adoptivã.

Pare o farsã a Istoriei faptul cã
preºedintele de onoare al PSD, fondatorul ºi pãpuºarul ºef al organizaþiei
guvernante este judecat ºi va fi ºi condamnat pe mandatul guvernãrii PSD.
Procesele vor dura mulþi ani, dar ºi la
final tot PSD va fi la Putere, ãsta e un
pariu pe care mi-l asum, ca multe altele
câºtigate ºi pânã acum. Sper din rãsputeri ca ºi Ion Iliescu sã fie în viaþã la
pronunþarea sentinþelor, oricât ar pãrea
de straniu mã rog pentru ca Dumnezeu
sã-l þinã în viaþã pe demonul ãsta cât
mai mult, peste suta de ani, ca sã apuce
ºi oleacã de pârnaie.
Colegii de ziar râdeau de mine cu ani

în urmã când scriam rapoarte cãtre
preºedinþie, înaintam memorii ºi mergeam la demonstraþii în faþa Parchetului
general alãturi de organizaþia victimelor
Mineriadei, AVMR, condusã de Ene
Viorel, cel cãruia i se datoreazã scriptic
formarea Dosarului Mineriadei. Documentele sunt la mine, toate, cam 2 terra
de date, câteva zeci de mii de pagini,
mãrturii adunate vreme de aproape 3 decenii, munca mea, pentru asta am lãsat
Artele, ca sã ajung scrib de dosare. Tonitza însuºi, patronul liceului, fost mare
luptãtor, m-ar pune la index.
Nimeni nu credea cã, vreodatã, Ion
Iliescu va ajunge în instanþã, inculpat

pentru crimele sale. Am în faþã Raportul
înaintat de AVMR lui Traian Bãsescu, în
iulie 2008: ”vã adresãm un Memoriu cu
privire la Represiunea din iunie 1990
cuprinsã în “Dosarul Mineriadei iunie
1990”, vã prezentãm istoricul acestui
Dosar, în vederea sprijinirii eforturilor
de aflare a adevãrului ºi pedepsire a vinovaþilor, în interesul dreptãþii, adevãrului, Justiþiei ºi al victimelor.”
Evident “pedepsirea vinovaþilor în
interesul Justiþiei” nu s-a întâmplat
atunci, deºi Traian Bãsescu ºi-a dat cu
cãrãmida în piept cã va lupta pentru judecarea lui Ion Iliescu, aºa cum a promis ºi Umil Constantinescu, votat

exact pentru asta la vremea sa. Au trebuit sã treacã încã zece ani.
Astãzi, cine se uitã pe Rechizitoriul
Parchetului la adresa lui Ion Iliescu ºi
Gaºca sa de criminali va descoperi –
cuvânt cu cuvânt aproape – conþinutul
documentului înaintat de AVMR
preºedinþiei, Raport fluviu realizat de
trei persoane, un fost procuror, printre
puþinii ok întâlniþi într-o viaþã, nu am
voie sã-l numesc, încã - un actual
(încã) ziarist, la BURSA, ºi Ene Viorel, (încã) în viaþã ºi activ, deºi un sfert
din cãpãþânã i-a fost zdrobitã cu ranga
de gibonii din subterane ai lui Iliescu.
(continuare în pagina 4)

