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A Doua Reclama†ie în Ziua din 17 decembrie 2004 

Prima: SECURI£TII

Paris, 20 noiembrie 2004
C¶tre 
Parchetul de pe lâng¶ ïnalta Curte de Casa†ie §i Justi†ie a

României,
Domnului Procuror general al României, Ilie Botos

Numele meu este Paul GOMA. Sunt n¶scut la 2 octombrie 1935
în Mana-Orhei, Basarabia. ïn prezent domicilez în Fran†a, Paris
20-ème arr., rue Bisson 27-29 (Certificat de réfugié libéré par le
Ministère des Affaires Etrangères, l’Office Français des Réfugiés
et Apatrides no. 0111061, valable jusqu’au 25/04/2006).

ïn urm¶ cu 27 (dou¶zeci §i §apte) ani - la 20 noiembrie 1977 -
intram în Fran†a protectoare, alungat din †ara mea, România. Vreme
de 12 (doisprezece) ani, în exil am militat activ pentru liberarea †¶rii
mele de comunism §i de securism (R¶ul Absolut). ïns¶, vai, la 22
decembrie 1989 a avut loc un putsch de pe urma c¶ruia Securitatea,
sub alt¶ firm¶, dar cu exact aceea§i structur¶-natur¶ continu¶
“activitatea” nociv¶, distrug¶toare a fiin†ei na†ionale, terorizîndu-i,
sfidîndu-i pe neferici†ii mei compatrio†i, eterne victime.

ïn curând se vor împlini 15 (cincisprezece) ani de când,
pas¶mite, “comunismul a c¶zut”, “Securitatea a fost desfiin†at¶-
pedepsit¶” - îns¶ (acum m¶ autocitez, extr¶gînd din r¶spunsul dat, în
1992, lui Mircea Snegur, care m¶ invita “acas¶, în Basarabia” §i lui
Ion Iliescu, cel care m¶ poftea în România în 2002): 

“Nu c¶l¶toresc în †¶ri comuniste unde domne§te, în continuare,
KGB-ul - la Chi§in¶u §i Securitatea, fiica sa credincioas¶ - la
Bucure§ti”.

Dac¶ afirma†iile mele ar fi (fost) false, calomnioase, atunci cum
se explic¶ prezen†a, în toate structurile de stat §i de partid - nu e o
sc¶pare!, e un adev¶r - a activi§tilor dinainte de 89? Cum se explic¶
prezen†a în Securitate (nu: în “fosta Securitate” cum cer s¶ i se spun¶
securi§tii, ci în acela§i blestemat “Organ”), a tuturor criminalilor care
ne-au terorizat de când ne-au ocupat ru§ii, în 23 august 1944? Cine
poate explica sutelor de mii (nu milioanelor?) de victime ale Terorii



de Stat §i de Partid, cite§te: Securitatea, “necesitatea” prezen†ei
obraznice, sfid¶toare -  în afaceri, în pres¶, mai ales la televiziune -
a notoriilor bol§evici ca Brucan, Mizil, Pavel Cîmpeanu, Burtic¶,
Iliescu - a tor†ionarilor cunoscu†i de toat¶ popula†ia penitenciar¶ a
României (…penitenciare) ca Gheorghe Cr¶ciun, Victor Achim,
Ristea Priboi, Mihai Pelin, Oni§or Oni†iu, Gheorghe Enoiu, Nicolae
Ple§i†¶, Mihai Caraman? 

ïn aceast¶ “Românie liber¶, democrat¶” m¶ poftea Iliescu,
explicîndu-mi c¶… ce a fost, a fost, acum e altceva, hai s¶ ne
reconciliem (!), s¶ ne avem ca fra†ii - c¶ci to†i suntem români?

Dar eu nu sunt român - ca Brucan, Mizil, Burtic¶; român, eu -
ca Petre Roman?, ca Talpe§?, ca fra†ii P¶unescu, Voiculescu,
Cataram¶?; “român” - ca Enoiu?; ca Ple§i†¶? 

Eu sunt - ca milioane de al†i compatrio†i - român-ca-victim¶ a
tic¶lo§ilor, a tâlharilor, a adev¶ra†ilor terori§ti care, în 15 ani de
“reflec†ie”, nu §i-au recunoscut grelele p¶cate §i nu §i-au cerut iertare
celor pe care îi h¶ituiser¶, amenin†aser¶, §antajaser¶, umiliser¶ - pe ei
§i pe famiile lor pân¶ la a §aptea spi†¶ - arestaser¶, torturaser¶,
drogaser¶, obligaser¶ s¶-§i vând¶ fratele, s¶ scuipe pe tot ce
avuseser¶ sfânt, internaser¶ “la nebuni” - uciseser¶. 

Ei, eternii securi§ti vor pretinde c¶ nu se simt vinova†i, fiindc¶…
niciodat¶, nici o “instan†¶” nu le ceruse asta (s¶ recunoasc¶ faptele
lor rele, s¶ cear¶ iertare pentru ele); 

Ei, eternii securi§ti vor mai pretinde c¶ nu au de ce s¶ se recu-
noasc¶ vinova†i, ei fiind militari-în-campanie, or militarul execut¶
ordinul, nu îl discut¶…

£i nicicând, nimeni nu le-a dat peste bot astfel:
«Dac¶ nu s-a g¶sit înc¶ nici o “instan†¶” care s¶ v¶ cear¶ asta,

înseamn¶ c¶ România nu este deloc “democrat¶, liberal¶” §i c¶ a
devenit urgent (dup¶ 15 ani!) s¶ se introduc¶ acele instan†e. Dac¶
Americanii nu †in seam¶ de dosarele voastre, ale criminalilor, când
coopteaz¶ în NATO - Europenii (“vechi”), da: î§i imagineaz¶
obraznicii-escrocii-impostorii de pe Dâmbovi†a c¶ Fran†a, Germania,
Belgia, Olanda, Marea Britanie vor primi în Comunitatea European¶
o †ar¶ care nu l-a judecat pe generalul sovietic Mihai Caraman
pentru ac†iunile lui anti-Europa, anti-NATO, în serviciul URSS?; nici
pe Ple§i†¶, mân¶ dreapt¶ a lui Ceau§escu, prieten §i comanditar al
teroristului Carlos?; 

«Securitatea voastr¶ nu a fost §i nu este Armat¶ (ba totdeauna a
ac†ionat împotriva Armatei †¶rii), ci o Terifiant¶ Poli†ie, iar voi,
“lupt¶torii” ei, chiar purtînd grade, ni§te vulgari poli†ai care în via†a
voastr¶ nu a†i fost capabili s¶ prinde†i un singur spion sovietic (cum
se laud¶ “patrio†ii” Achim, Enoiu, Ple§i†¶); salariul crimei, uria§ele
avantaje materiale prin care v¶ deosebea†i de restul popula†iei
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fuseser¶ zmulse de la gura numitei popula†ii, pentru a v¶ pl¶ti pe voi,
terorizatorii aceleia§i popula†ii».

Ca s¶ scurtez: pentru c¶ “instan†ele” nu au existat, deci nu au
mi§cat vreme de 15 ani, eu, una dintre victimele permanente ale
Securit¶†ii, îi acuz pe cei care ne-au chinuit vreme de decenii, iar
acum ne râd în nas, ca s¶ ne demonstreze c¶ nimic nu s-a schimbat în
România, unde nu exist¶ legi împotriva criminalilor securi§ti.

Pentru a proba acuza†iile, pun la dispozi†ia Dvs. dou¶ c¶r†i de
m¶rturii, în versiune original¶, româneasc¶, Culoarea curcubeului §i
Soldatul câinelui, ap¶rute în 1990 §i în 1991 la Bucure§ti îns¶ în
traducere francez¶, german¶, neerlandez¶ au fost cunoscute în
Occident din 1979. Deasemeni un text (Cod «B¶rbosul») ce va fi
editat în 2005, alc¶tuit din documente primite de la CNSAS prin
istoricul Stej¶rel Olaru (care este împuternicitul meu de a depune
aceast¶ plângere la Parchet în numele meu §i de a-i urm¶ri cursul).

Cer s¶ fie tradu§i în fa†a instan†ei urm¶torii securi§ti - în ordinea
cronologic¶ a “vigilen†ei patriotice” a lor:

1. Buzescu Ion, în 1949 maior §i comandant al Securit¶†ii din
Media§; subalternul s¶u, c¶pitanul (?) 2. Paszty. Ace§tia au fost cei
mai zelo§i (cite§te: s¶lbatici) “anchetatori” ai celor peste cincizeci de
locuitori ai comunei Buia, jud. Târnava Mare, aresta†i în februarie
1949, în urma unei provoc¶ri a Securit¶†ii, avînd scopul “prepar¶rii”
(cite§te: teroriz¶rii) lor pentru a “adera de bun¶ voie” în colhoz. Ei §i
nu doar ei au torturat pe to†i aresta†ii - printre care pe tat¶l meu §i pe
mama mea.  Dup¶ §ase luni li s-a dat drumul (colhozul se realizase,
Buia f¶cea parte din primele 5 din †ar¶…), f¶r¶ explica†ii, f¶r¶ scuze.
Tot acest timp eu, în vârst¶ de 13 ani, l-am petrecut prin g¶ri §i la
poarta Securit¶†ii Media§ (amintesc: eram refugia†i din Basarabia, nu
aveam rude, iar locuin†a închiriat¶ din Buia fusese devastat¶ - §i
sigilat¶! - de Securitate); 

3. Enoiu Gheorghe, c¶pitan în 1956-57, zis “M¶celarul de la
Interne”. S-a ocupat de “studen†ii ungari§ti” (Ivasiuc, Petri§or, Caba,
C. Iliescu, Serdaru, T¶taru, Ruse†chi, M¶linescu, Stoica,
R¶dulescu…), pe care i-a torturat îngrozitor (printre ei §i pe mine,
între 23 noiembrie §i 30 decembrie 1956, rupîndu-mi trei coaste), iar
pe colegul meu Negrea £tefan l-a b¶tut în cap, în cap, în cap, pân¶ a
înnebunit §i s-a spânzurat, la Gherla;

4. Livescu Ion, c¶pitan în 1958-1959, supraveghetor al celor cu
domiciliu obligatoriu în Satele-Noi MAI din raionul Fete§ti.
ïmpreun¶ cu  5. B¶dic¶ (?), locotenent la Securitatea din Fete§ti, în
luna decembrie 1958 m-a… extras din spitalul unde eram internat [în
urma torturilor îndurate la Gherla din partea c¶pitanului 6. Istrate §i
a plutonierului  7. £omlea - vezi cartea mea, Gherla], m-a dus la
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sediul Securit¶†ii, unde m-au b¶tut amândoi, apoi m-au anun†at c¶ eu,
bandit, nu am drept la “spitalul poporului”. Aceste fapte sunt
confirmate de documentele Securit¶†ii, aflate în Cod «B¶rbosul».

De cum am avut voie, în 1965, s¶ ne continu¶m/relu¶m studiile
universitare, noi, fo§tii de†inu†i politici am f¶cut-o; §i eu am revenit la
Universitatea Bucure§ti, prin un nou examen de admitere. Dar
Securitatea, prin locotenentul 8. Achim Victor a început a m¶ h¶r†ui,
a m¶ §antaja, amenin†a (c¶ m¶ va da afar¶ din facultate, c¶ o vor da
afar¶ din spital pe mama, bolnav¶ de scleroz¶ în pl¶ci), în scopul de a
m¶ face informator. Acela§i Achim a fost “colectorul” (dar mai ales
redactorul - analfabet) al notelor informative despre mine; el a propus
superiorilor s¶i “solu†ii” noi de §antaj a scriitorilor din jurul meu - §i
a mamelor lor!; a participat la spargerea apartamentului nostru din
Drumul Taberii, Bucure§ti, ca §i în echipa care a spart casa soacrei
mele de la Breaza, pentru a instala “mijloace de ascul-tare”). Tot el a
activat cu zel la r¶spândirea calomniilor fabricate de Securitate cum
c¶ a§ fi, nu doar agent sovietic, ci §i agent al Securit¶†ii!

Cer s¶ fie adu§i în fa†a instan†ei de care am tot vorbit §i
securi§tii: 9. Goran Gheorghe, 10. Gordan Gheorghe, 11. Bistran
Sever, 12. Gheorghe Vasile (încondeia†i în Culoarea Curcubeului);

Deasemeni 13. generalul de securitate Ple§i†¶ Nicolae - cel care
nu numai c¶ m-a  insultat, injuriat, dar m-a b¶tut îndelung, în ziua de
1 aprilie 1977, de fa†¶ cu subalternii s¶i. 

Precum §i înal†ii responsabili “civili” ai Securit¶†ii din 1977
14. Coman Teodor, 15. St¶nescu Ion.

Cer ca ace§tia - am numit doar o parte din cei cu care am avut
eu de a face - s¶ fie soma†i s¶ s¶ se prezinte în fa†a instan†ei §i s¶
explice, în §edin†¶ public¶, de fa†¶ cu supravie†uitorii dintre victimele
lor, ce fel de “datorie patriotic¶” îndeplineau ei când ordonau sau/§i
executau ordinele de a chinui oameni nevinova†i; de a-i bate în fa†a
so†iei, a copiilor; de a h¶r†ui pe membrii familiilor, dîndu-i afar¶ din
slujbe, din locuin†e, iar pe “principalii vinova†i” de a-i aresta, de a-i
tortura, de a-i chimiza în “sediile” Securit¶†ii, de a-i interna în azile
psihiatrice - de a-i ucide (nu l-am uitat pe £tefan Negrea; nici pe
Gheorghe Ursu).

Si nu l-am uitat pe 16. Iliescu Ion. 
El va face obiectul unei plângeri aparte.
De asemeni cer sa fie deconspira†i §i tradu§i în justi†ie cei care

au organizat atentatele împotriva mea, la Paris: coletul-carte-bomb¶
din 1982, care l-a r¶nit grav pe §eful artificierilor parizieni, Calisti;
tentativa de otr¶vire a mea prin securistul Hirsch-Haiducu-Vi§an-
Forrestier în 1983, precum §i pe securi§tii care au încercat în mai
multe rânduri s¶-mi r¶peasc¶ fiul între 1979-1983 (vezi Soldatul
câinelui).
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Am identificat o parte din datele biografice ale ofi†erilor de
securitate men†iona†i în plângerea penal¶.

V¶ pun la dispozi†ie informa†iile: 
Goran Gheorghe, fiul lui £tefan §i Maria, n¶scut la 18.12.1939

în Breaza, jud. Prahova. Gheorghe Goran a fost maior, §ef al
Securit¶†ii Maramure§ în anul 1980, apoi a fost avansat locotenent
colonel §i §ef al Securit¶†ii Municipiului Bucure§ti pân¶ în anul 1989.

Achim Victor, fiul lui Alexandru §i Elena, n¶scut la 07.09.1938
în Brezni†a-Motru, jud. Mehedin†i. Victor Achim, între 1987-1989, a
fost colonel §i a activat în Direc†ia a I-a a Securit¶†ii, Serviciul 5.

Ple§i†¶ Nicolae, n¶scut la 16.09.1929 la Curtea de Arge§, a fost
între 1962-1967 comandantul Direc†iei Regionale de Securitate din
Cluj. Între 1980-1984 a fost numit §ef al Centrului de Informa†ii
Externe a Securit¶†ii, perioad¶ în care poli†ia politic¶ din România a
organizat atentatele împotriva mea la Paris.

St¶nescu Ion, n¶scut la 23.01.1929, comuna Gherce§ti, jude†ul
Dolj. Între 1967-1973 a fost pre§edintele Consiliului Securit¶†ii
Statului.

Urm¶rirea informativ¶ §i încerc¶rile de eliminare fizic¶ a mea,
dup¶ stabilirea în Fran†a fac parte din acela§i plan de represiune
ini†iat, supravegheat, executat de Securitate, în colaborare cu
structurile informative din alte †¶ri §i organiza†ii teroriste, cum a fost
cea condus¶ de Ramirez Ilici Sanchez (zis “Carlos”, mai zis
“£acalul”). Din acest motiv se impune conexarea plângerii mele la
dosarul deja tratat de institu†ia dvs. în ceea ce îl prive§te pe generalul
Ple§i†¶ §i pe al†i capi ai Securit¶†ii în instigatori §i complici ai
teroristului “Carlos”.

Aceasta îmi este plângerea. L-am împuternicit pe istoricul
Stejarel Olaru s¶ o depun¶ §i s¶ urm¶reasca drumul ei - pân¶ la cap¶t.

Va înformez c¶ o copie va fi depus¶ la Comisia pentru drepturi-
le omului de la Strasbourg, alta la Comunitatea European¶, cea care
studiaz¶ dosarul României. 

Paul Goma

Paris, 20 noiembrie 2004
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A doua Reclama†ie:

I L I E S C U

Paris, 23 noiembrie 2004

C¶tre 
Parchetul de pe lâng¶ ïnalta Curte de Casa†ie §i Justi†ie a

României,
Domnului Procuror general al României, Ilie Botos

Numele meu este Paul GOMA. 
(continu¶ cu introducerea la Prima Reclama†ie - apoi:)

Iliescu Ion…
1. ïn timpul Revolu†iei Maghiare din noiembrie 1956 mul†i

studen†i de la Bucure§ti, Timi§oara, Cluj, Ia§i, Bra§ov au fost aresta†i,
tortura†i, condamna†i. Numai c¶, Aparatul Terorist nu s-a mul†umit cu
noi, întemni†a†ii: începînd din primele luni ale anului 1957,
sprijinindu-se pe logistica Securit¶†ii, au ac†ionat “Echipele Mor†ii”,
conduse de activi§tii de frunte ai C.C. al UTM: Trofin Virgil, Petre
Gheorghe, Burtic¶ Cornel, Iliescu Ion… Timp de doi ani ace§tia -
care nu aveau nici m¶car scuza de a purta… epole†i alba§tri - au
organizat §edin†e de demascare publice, în care studen†ii cei mai bine
preg¶ti†i (p¶cat-de-clas¶: doar “m¶itovar¶§ii” primeau dreptul proletar
de a înv¶†a bine), a c¶ror vin¶ era aceea c¶ nu aveau dosare atât de
curate-juste precum Trofin, Burtic¶, Iliescu. Chiar dac¶, cei mai
numero§i, pruden†i din fire, nu se manifestaser¶ în niciun mod în
raport cu Revolu†ia Maghiar¶ (ca Sorin Titel, ca Nicolae Manolescu,
ba îi evitaser¶ “valurile”, retr¶gîndu-se la p¶rin†i, la bunici… ),
fuseser¶ §i ace§tia pu§i la stâlpul infamiei, obliga†i s¶ suporte
insultele, injuriile, acuza†iile “tovar¶§ilor din sal¶” (agitatorii
prepara†i în acest scop, cu multe repeti†ii la activ înainte de marele
spectacol), apoi s¶-§i fac¶ “autocritica la sânge” -  pentru ca în final,
s¶ fie §i ei alunga†i din facult¶†i.

S¶ nu se uite: notoriul turn¶tor, Urechea Lung¶ a Securit¶†ii,
“ordonan†a” lui Iliescu, creatura care bântuia în toamna anului 1956
culoarele Universit¶†ii, ascultînd §i notînd într-un carne†el ce auzea,
se numea/se nume§te, fiindc¶ n-a murit: Edgar Reichman, emigrat
prin 1959 întâi în Israel, prelins apoi în Fran†a (ca înalt-func†ionar la
UNESCO!), unde §i-a continuat  activitatea de informator al
Securit¶†ii de la Bucure§ti §i de… agent literar al lui Eugen Barbu,
ba chiar al lui V.C. Tudor…;

2. Iliescu Ion a fost în decembrie 1989 §eful “grupului de
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ni§te-tovar¶§i” care, cu ajutorul fr¶†esc sovietic §i cu binecuvântarea
lui Gorbaciov l-a r¶sturnat-executat pe Ceau§escu §i a pus el §i ai s¶i
mâna pe putere ; 

3. Iliescu a fost ini†iatorul §i organizatorul degradantului pentru
to†i românii “proces al Ceau§e§tilor”, urmat de suspect de gr¶bita
împu§care a tiranilor (antropofagul Bokassa avusese dreptul la un
proces civilizat, european, în Africa lui - nu ca cel de pe Dâmbovi†a
noastr¶);

4. El a lansat diversiunea cu “terori§tii”, de pe urma c¶rora au
murit atâ†ia nevinova†i, mai ales tineri, au r¶mas atâ†ia schilodi†i, a
fost grav avariat Muzeul de Stat §i distrus¶ Biblioteca Universitar¶; 

5. El, împreun¶ cu Petre Roman §i cu Gelu Voican a organizat
tulbur¶rile interetnice de la Târgu Mure§; 

6. Iliescu este autorul r¶zboiului civil, cunoscut în lumea
întreag¶  sub numele de: “mineriade”;

7. Iliescu - împreun¶ cu Brucan, Petre Roman, Voican, Caraman
- a     fabricat unitatea militar¶ securist¶ în jurul revistei S¶pt¶mîna,
devenit¶ România Mare, încredin†înd lui Eugen Barbu §i lui V.C.
Tudor sarcina de a o prezenta ca pe o grupare “de extrem¶ dreapt¶,
ultrana†ionalist¶, xenofob¶, antiiudee”, pentru a-§i furniza pretextul
(în nobilul scop de a ap¶ra “democra†ia original¶, suedeza…” lor, a
comploti§tilor) de a culpabiliza, calomnia, neutraliza §i a§a fragila
opozi†ie democratic¶ - acuzat¶ zgomotos de “legionarism”, de “anti-
semitism”, de “monarhism”…;

[ïncepînd de aici, pân¶ la formula final¶: “ïl acuz pe Ion Iliescu
de…”,  Ziua (din 17 dec. 2004) a suprimat pasajul - adev¶rat: anun†înd în
man§et¶ ca public¶ fragmente §i marcînd cu: “(…)” în loc de cro§etele
“[…]”-  care ar fi amintit de cenzura comunist¶].

8. El a tr¶dat România prin semnarea Tratatului cu Rusia, astfel
privîndu-ne de dreptul nostru inalienabil de a cere anularea
blestematului Pact Hitler-Stalin din 23 august 1939, datorit¶ c¶ruia,
în 1940, am pierdut Basarabia, Bucovina de Nord, Her†a;

9. Recent Iliescu Ion s-a f¶cut grav vinovat fa†¶ de poporul
român, fa†¶ de na†ia român¶, declarîndu-se de acord cu to†i termenii
diktatului unor notorii falsificatori de istorie, insolen†i, mincino§i,
calomniatori ai României §i ai românilor ca R. Ioanid, Shafir,
Oi§teanu, Braham, Ancel - cu, în fruntea lor arhicunoscutul traficant
al adev¶rului : Elie Wiesel (vezi-i interviul în care, acum, neag¶
faptul de a fi refuzat s¶ viziteze, în 2002, Memorialul Victimelor
Comunismului de la Sighet!), autonumit “pre§edinte al Comisiei”.

Ion Iliescu s-a azvârlit în colb, în patru labe, la picioarele impos-
to-rilor-zapcii mai sus numi†i, repetînd dup¶ ei lec†ia înv¶†at¶ în curs
accelerat: Holocaustul a devenit posibil în România ca urmare a
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«antisemitismului cu r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶
a †¶rii»”.

S¶ m¶ ierte Dumnezeu, dar ce §tie Iliescu despre/din Istorie? 
Nu §tie nimic - dovad¶ : a isc¶lit Tratatul cu Rusia!; 
Dar despre România - ce §tie, el, hidrolog cu studii la Moscova?
Nimic - deci în deplin¶ necuno§tin†¶ de cauz¶, dup¶ prezentarea

concluziilor raportului, a declarat c¶ statul român î§i asum¶ respon-
sabilitatea pentru Holocaust: “între 280.000 §i 380.000 de mor†i”.

ïn continuare:  Iliescu Ion a fost de acord cu “Setul de
recomand¶ri”: “stabilirea Zilei Na†ionale de Comemorare a
Holocaustului la 9 octombrie”- de§i noi, românii nu avem o zi
na†ional¶ de comemorare a victimelor bol§evismului, începînd de
la 28 iunie 1940, când cea mai mare parte a c¶l¶ilor românilor
în Basarabia §i în Bucovina de Nord ocupate de bol§evici au
fost evreii !

Acela§i Iliescu nu a suflat un cuvânt despre “recuper¶rile” fixate
în miliarde de dolari pe care va trebui s¶ le pl¶tim noi evreilor.

ïn schimb (!) evreii nu accept¶ s¶ li se vorbeasc¶ de reciprocitate
- anume: întâi s¶ pl¶teasc¶ ei contravaloarea bunurilor române§ti
jefuite, distruse §i de ei - între 28 iunie 1940 §i 22 iunie 1941 în
Basarabia §i în Bucovina de Nord, ocupate de sovietici, cu un an bun
înainte ca românii s¶-i persecute, deporteze, ucid¶; apoi s¶ dea
seama de jaful §i mai cu seam¶ de distrugerile sistematice, barbare
din timpul retragerii dincolo de Nistru (iunie-iulie 1941) când, ca
“agen†i de distrugere” ai ru§ilor au aplicat cu entuziasm ordinul lui
Stalin de a nu l¶sa “inamicului” român, în Basarabia §i în Bucovina
decât p¶mântul pârjolit: de a fura tot ce era de furat, iar dac¶
animalele §i oamenii nu puteau fi transporta†i/transportate, s¶
fie uci§i/ucise pe loc, iar §colile, bisericile, muzeele, podurile,
tunelele, atelierele, fabricile, cl¶dirile institu†iilor s¶ fie dinamitate,
incendiate. 

Zbiar¶ evreii ca din gur¶ de §arpe când li se spune adev¶rul:
dup¶ 23 august 1944, au jefuit, prin filiera sovromurilor, au furat din
patrimoniul na†ional, au înstr¶inat (în Israel, în America, în Fran†a)
opere de art¶, c¶r†i vechi, icoane, manuscrise, titluri, monede, valut¶
str¶in¶, lingouri. “Opera†iile” fuseser¶ favorizate, acoperite, de faptul
c¶ ei în§i§i erau înal†i func†ionari în toate ministerele, dac¶ nu chiar
mini§tri… - în cazul de fa†¶ în al Comer†ului Exterior, la Afaceri
Interne, la Afaceri Externe - §i oameni ai ru§ilor: cic¶ în folosul Marii
Uniuni Sovietice f¶ceau ei tot ce f¶ceau, ei fiind ni§te bie†i zapcii…

[ïncepînd de aici: “£i când ne gândim…”, pân¶ la: “ïl acuz pe Iliescu
Ion de tr¶dare de patrie” a fost suprimat §i de Aldine (3 decembrie 2004)]:
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£i când ne gândim c¶ acest r¶uf¶c¶tor, acest tr¶d¶tor al
României §i al românismului a fost prosl¶vit), în 1990, de directori
de opinie ca Buzura, Eugen Simion, Sorescu, Ple§u, H¶ulic¶, Breban
- ce s¶ mai vorbim de N. Manolescu, cel care l-a legitimat pe el,
ilegitimul, ca “Om cu o mare”, la nici o s¶pt¶mân¶ dup¶ Mineriada
Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990! £i, cu toate c¶ în timpul
mandatului (!) s¶u România a fost crunt jefuit¶ de securi§ti §i de
activi§ti, care puseser¶ mâna pe tezaurul statului, iar românii au
devenit §i mai s¶raci §i mai dispera†i - în Anul Domnului 2000,
cvasitotalitatea intelectualit¶†ii române, în frunte cu Anele Ip¶tescu
ale cumpenei dintre milenii: Adame§teanu, Blandiana (nu a semnat
direct Apelul GDS, ci ca… autopre§edinte al PEN Clubului), Doina
Cornea, Anca Oroveanu, Marta Petreu, Adriana Babe†i, Mariana
Celac, Smaranda Vultur, Carmen Mu§at, Magda Cârneci, Monica
Spiridon, Angela Martin, Angela Oi§teanu - §i înc¶ altele, toate,
anticomuniste din… ilegalitate, precum §i cu ferocii “opozan†i”
Doina§, Paler, Oi§teanu, Manolescu, Liiceanu, Alex. £tef¶nescu,
£u§ar¶, Dan Oprescu (!), Andrei Cornea, Eckstein Kovacs Peter,
Al. Zub, Mircea Martin, Antonesei, Mih¶ie§, Tism¶neanu, Paleologu,
Patapievici (!!), Sorin M¶rculescu, Sorin Alexandrescu (!!!), Ioan
Holban, I.B. Lefter, Iorgulescu, George Voicu, Victor Neumann,
Alex. Leo  £erban, Lucian Dan Teodorovici, Michael Astner, Pavel
Cîmpeanu, Negrici, Vasile Gogea, M.H. Simionescu, Radu Pavel
Gheo, Dimisianu, M.D. Gheorghiu, Shafir, R.Ioanid, Andrei Corbea
Hoi§ie, Ioan T. Morar… - ace§tia §i înc¶ al†ii, “smântâna patriei
române” -  au f¶cut campanie pentru… Iliescu, sub lozinca
umoristic¶: “VOTA¢I ïMPOTRIVA DICTATURII”!

ïn acest an, 2004, nu mai §tii dac¶ scriitorii tr¶iesc-creeaz¶-
cer§esc subsidii de la Ceau§escu ori de la demnul s¶u urma§: Iliescu.

ïi prive§te. N-au decât s¶-l laude, s¶-l cânte, s¶-l ling¶, s¶-i pupe
gumarii, s¶-i †in¶ scaunul pre dind¶r¶t (exerci†iu în care exceleaz¶
excelentul psihiatru maramure§ean pe nume: Buzura), cum f¶cuser¶
cu Ceau§escu, cei mai b¶trâni cu Dej, cu Stalin…

ïl acuz pe Iliescu Ion de tr¶dare de patrie §i îl chem în fa†a
justi†iei.

S¶ nu-§i imagineze Petre Roman, Stolojan, N¶stase c¶, disp¶rînd
Iliescu, drumul le va fi deschis pentru a se c¶†¶ra ei la putere. 

£i pe ei - §i pe al†ii ca ei - îi voi chema în fata instan†ei.
Cu dovezi scrise.

Paul Goma
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