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Nu \n]eleg
ce ar fi at=t de
nepotrivit s`
lup]i cu
cei al c`ror
program
unic a fost
\ndep`rtarea
lui Ceau[escu
[i a camarilei
sale, doar spre
a le lua locul.
Concluzia unei analize dedicate dizarmoniei
sociale ce r`v`[e[te ]ara sun` f`r` nici un echivoc:
„Destinul european al Rom=niei nu poate fi construit
nici de fostele victime [i nici de fo[tii c`l`i, nici
de nepricepu]i [i nici de nen`scu]i. Sarcina
construc]iei trebuie [i poate fi asumat` doar de
o societate rom=neasc` \mp`cat` cu sine.“
Ce nu spune autorul analizei este c`, \n ace[ti
17 ani, destinul Rom=niei a fost fr`m=ntat tocmai
de p`lmu]ele multor fo[ti c`l`i, de l`bu]ele multor
bursuci ambi]io[i din linia a doua a terorii ideologice
[i de opinteala multor trasei[ti politici. Despre
contribu]ia nen`scu]ilor, m` ab]in s` comentez.
Ni se reaminte[te c` \n 1989 \n Rom=nia ar
fi avut loc o revolu]ie. Fals. Doar cei afla]i \n
spatele loviturii de palat [i profitorii actului de
iluzionism prin care oamenii au fost \mpin[i \n
strad` - unde s` fie sacrifica]i pentru a da loviturii
de palat aerul unei revolu]ii - mai sus]in azi aceast`
tez`. Dar s` accept`m, de dragul discu]iei, c`
analistul are dreptate. Iat` cine, de ce [i cum a
f`cut revolu]ia:
„Pe plan intern revolu]ia rom=n`, ca orice
revolu]ie, nu putea fi condus` dec=t de elitele
sistemului comunist ajunse la concluzia c` sistemul
nu mai poate supravie]ui (ca atare [i \n competi]ia
cu rivalul capitalist) [i nici nu se poate reforma.“
Ideea c` orice revolu]ie, de la cea francez`
la cea cubanez`, este opera elitei sistemului ce
trebuie s` moar`, e de Guiness Book, sec]ia
„Sinuciga[i f`r` moarte“. Practic, cui trebuie s`-i
mul]umeasc` rom=nii pentru „revolu]ia“ cu pricina?
Limpede:
„C`derea vechiului regim [i solu]ia schimb`rii
lui cu un altul fundamental diferit au venit, a[adar,
nu de la victimele totalitarismului comunist, ci de
la «copiii» c`l`ilor care s-au dezis [i de modul
de g=ndire, [i de crimele «p`rin]ilor» lor politicoideologici. Lor li s-au ad`ugat [i c=]iva «b`tr=ni
poc`i]i» ori persoane care reflectau zicala «cine
nu este comunist p=n` la treizeci de ani nu are
suflet, iar cine r`m=ne comunist dup` aceea nu
are minte».“.
Numai c`, preg`tit` [i instrumentat` de elita
comunismului, lovitura de palat televizat` drept
revolu]ie nu a adus un regim fundamental diferit.
A adus doar un regim capabil s` mimeze statul
de drept - \ncep=nd cu tiranicidul de la T=rgovi[te
travestit \n proces - [i s` \ndep`rteze c=t mai mult
momentul \n care institu]iile statului de drept s`-[i
intre \n... drept.
Cum este posibil ca revolta victimelor unei
dictaturi s` nu joace chiar nici un rol \ntr-o
revolu]ie r`m=ne de \n]eles numai fo[tilor activi[ti
UASCR, lectorilor de la {tefan Gheorghiu [i
g=nditorilor de la CEPECA. |n opinia analistului,
„revolta victimelor“ [i „vigoarea contest`rii“ nu au
determinat \n nici un fel sf=r[itul dictaturii. Concluzia:
„De aceea, a te lupta acum cu colaboratorii
s`i nepurifica]i prin revolu]ie este egal cu a te
lupta cu fantomele; a te lupta cu liderii revolu]iei
este egal cu a nega \nsu[i programul sau semnifica]ia
mesajului ei.“
Nu \n]eleg ce ar fi at=t de nepotrivit s` lup]i
cu cei al c`ror program unic a fost \ndep`rtarea
lui Ceau[escu [i a camarilei sale doar spre a le
lua locul. Cum nu \n]eleg de ce ar trebui respectat
mesajul acelei cacealmale tragice, de acum 17
ani, at=ta vreme c=t el a fost „B`i, victimelor, ia
ie[i]i voi \n strad` [i l`sa]i-v` \mpu[cate de terori[tii
no[tri revolu]ionari, c` [i a[a sunte]i mor]i, iar
revolu]ii numai noi [tim cum, de ce [i c=nd s`
\nf`ptuim. Hai, mar[ \n istorie!“. ■

Înaintepr`znuirea Na[terii
Domnului; Sf. Sfin]it
Mc. Ignatie Teoforul

Golanul penal
Vadim poate fi pus sub acuzare
de c`tre Parchetul General,
pentru instigare la tulburarea
ordinii publice [i la ultraj sau
pentru amenin]are, dac`
Patapievici va depune pl=ngere
Liderul PRM s-a folosit, pentru a transforma
Parlamentul \n circ, de mase de manevr`
X Tehnica este veche [i a fost utilizat` at=t
de Vadim, \n timpul mineriadei de la Coste[ti,
c=t [i de Iliescu, \n mod repetat X Pu]in a lipsit
ca ac]iunile lui Vadim s` se transforme \ntr-o
tragedie, \n cazul \n care cei agresa]i ar fi c`zut
de la balcon peste parlamentarii din sal`
X V`c`roiu \ncearc` s` se disculpe: dac`
ar fi intervenit pentru calmarea spiritelor,
s-ar fi ajuns la b`taie X Adic` to]i descreiera]ii
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Helmut Kohl
la „Zece
pentru
Rom=nia“
Realitatea TV organizeaz` ast`zi, la Ateneul
Rom=n, ora 18.30, Gala „Zece pentru Rom=nia“,
eveniment la care va participa [i Helmut Kohl
- omul care a reunificat Germania, iar apoi s-a
aflat \n prim-planul deciziilor de reunificare a
continentului. |n cadrul unui show tv de mare
]inut`, realizatorii proiectului „Zece pentru Rom=nia“
vor anun]a care sunt cele mai valoroase personalit`]i
publice ale anului 2006. ■ (O.B.)
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Subprefectul de Ia[i \mpu[cat
Subprefectul de Ia[i, Florin
Ungureanu, a fost g`sit \mpu[cat,
\ntr-o anex` a locuin]ei sale din
comuna Miroslava.
Potrivit poli]i[tilor care au ajuns la fa]a locului,
cadavrul, l=ng` care se afla o arm` de v=n`toare,
a fost descoperit \n jurul orei 18.00. Poli]i[tii
au fost anun]a]i despre acest caz de c`tre familia
subprefectului. Liviu Zamfirescu, comisar [ef la
Poli]ia Ia[i, a declarat c` Ungureanu a fost
g`sit \mpu[cat, \ntr-o barac` aflat` \n curtea
sa. La \nchiderea edi]iei, echipa de speciali[ti
din cadrul Poli]iei [i Parchetului nu stabilise
cu exactitate dac` este vorba despre crim` sau
sinucidere. Cu toate acestea, concluziile preliminare

\nclinau balan]a \n favoarea ultimei variante.
Numit \n func]ie \n ianuarie 2005, Florin
Ungureanu avea 44 de ani, era rec`s`torit de
cur=nd [i avea un copil mic, de doar c=teva luni.
Subprefectul avea cele mai multe [anse s` ocupe
postul de senator eliberat de Varujan Vosganian,
numit recent ministru al Economiei. Numele
lui Florin Ungureanu a fost legat \n pres` de
cel al prefectului Radu Pris`caru [i de cel al
deputatului Radu Fenechiu. Dup` ce l-a \njunghiat
pe pre[edintele Autorit`]ii Domeniilor Statului,
Barna Tanczos, omul de afaceri Alecu Chitaru
s-a pl=ns Parchetului General [i procurorilor
anticorup]ie, acuz=ndu-i pe Tanczos, Fenechiu,
Pris`caru [i Ungureanu de interese \n leg`tur`
cu terenurile IAS Cotnari. ■ (D.E.I.)

Libia trimite [ase oameni la moarte \n scandalul SIDA
Uniunea European` cere
eliberarea condamna]ilor,
consider=ndu-i nevinova]i.
Justi]ia libian` a pronun]at, ieri, sentin]a
capital` \mpotriva celor [ase cadre medicale (cinci
infirmiere bulgare [i un medic palestinian) acuzate
de infectarea deliberat` cu virusul HIV a c=torva
sute de copii libieni. |n momentul pronun]`rii
verdictului, inculpa]ii au izbucnit \n lacrimi, \n
timp ce, \n fa]a Tribunalului din Tripoli, familiile
copiilor deceda]i de SIDA sau infesta]i cu virusul
acestei maladii au s`rb`torit sentin]a dans=nd
[i c=nt=nd. Cei [ase inculpa]i, \ncarcera]i de [apte
ani, au fost condamna]i la moarte \n mai 2004,
dar Curtea Suprem` libian` a cerut rejudecarea
dosarului. Astfel, \n mai 2006, a \nceput un
nou proces. Procuratura a cerut din nou condamnarea
la moarte a celor [ase, \n cadrul ultimei
audieri, desf`[urat` pe data de 4 noiembrie.
Acuza]ii mai au o singur` posibilitate de a
face apel \n fa]a Cur]ii Supreme.

Xexterne

www.ziua.ro

Este corect modul \n care DA: 72,10%
B`sescu a condamnat
comunismul? NU: 27,90%
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Vine o vreme de
plecat \n Cuba
|mbr`ca]i-v` gros c` vine frigul, lua]i-v`
lupa [i intra]i p=n` pe 14 ianuarie 2007 pe
www.supersurse.ro. Ori accesa]i www.ziua.ro
[i da]i click pe Fidel Castro. O s` p`trunde]i
\ntr-o alt` lume, \n care obiectele ascund
dezv`luiri de senza]ie din dosarele ZIUA. Iar
fiecare s`pt`m=n`, va aduce noi subiecte!
G`si]i-le, \nscrie]i-v` \n concursul SuperSurse
[i, la tragerea la sor]i din 17 ianuarie 2007,
pute]i c=[tiga un sejur de [apte zile \n
Cuba, la un hotel de patru stele. {i biletele
de avion v` a[teapt`! ■

Ion BARBU

