Inca o dovada,ca istoricii,intra in scena dupa 100 de ani de la
producerea evenimentelor,pe baza "datelor" consemnate de
catre cei puternici ai momentului intamparilor.

Morţi suspecte ale unor personaje cheie din
timpul revoluţiei
In zilele revolutiei, dar si in anii care au urmat, multi dintre oamenii-cheie ai
evenimentelor din 1989 au murit, au disparut ori s-au sinucis in conditii ramase
neelucidate.
Desi in majoritatea cazurilor anchetatorii s-au grabit sa diagnosticheze cauze
naturale sau accidentale, exista numeroase suspiciuni legate de aceste decese,
informeaza Romania Libera(editia din 18 decembrie 2007).

Dosarul Milea, redeschis in 2007

DATA NAȘTERII: 1 ianuarie 1927, Lereşti, Argeş
DATA MORȚII: 22 decembrie 1989, București (62 de ani)
CAUZA OFICIALĂ A DECESULUI: sinucidere prin împușcare în inimă
A FOST: ministru al apărării între 1985 – 1989
Generalul Vasile Milea, ministrul Apararii Nationale in ultimul guvern comunist,
a deschis seria deceselor suspecte. Moartea lui a fost anuntata de catre Nicolae
Ceausescu (“Tradatorul s-a sinucis!”) pe postul national de televiziune, chiar in
prima jumatate a zilei de 22 decembrie 1989, inainte sa fuga cu elicopterul din
sediul CC al PCR.
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Pana la data de 21 decembrie, ministrul Milea a transmis ordinele comandantului
suprem Ceausescu de reprimare a manifestantilor si a coordonat executarea
acestora impreuna cu ministrul de Interne, Tudor Postelnicu, seful Securitatii
Statului, Iulian Vlad, si seful garzilor patriotice, generalul Corneliu Parcalabescu.
Despre moartea lui Milea au circulat doua ipoteze.
Potrivit primei ipoteze, ministrul Milea ar fi fost impuscat din ordinul lui Ceausescu
pentru ca a refuzat sa continue sa lupte impotriva propriului popor. A doua ipoteza
porneste de la premisa ca Milea chiar s-a impuscat pentru ca si-ar fi dat seama ca
Ceausescu va pierde batalia, iar el va fi pedepsit pentru crimele comise pana la acea
data.
Presupusa sinucidere a avut loc in biroul generalului garzilor patriotice, Corneliu
Parcalabescu (vazut des in preajma Elenei Ceausescu), cu o arma ce apartinea unui
subofiter din garda de corp a acestui general.
Pana in 1998, dosarul decesului ministrului Milea a fost inchis cu
diagnosticul “sinucidere”, desi in raportul medico-legal de expertiza nu
au fost consemnate urme de pulbere pe haine si pe corp, urme specifice
cazurilor de sinucidere prin impuscare. Generalul magistrat Dan Voinea de la Sectia
Parchetelor Militare a deschis dosarul in 1998 pentru a completacercetarile si a
stabili cu exactitate imprejurarile mortii lui Milea.
Dupa schimbarea puterii din 2001, dosarul a fost preluat de magistratii militari
Vasile Stanca si Gheorghe Oancea, care au clasat dosarul tot cu
sinucidere, fara a explica de ce in raportul medico-legal nu au fost consemnate
urmele lasate de traiectoria glontului ucigas. In 2007, generalul magistrat Dan
Voinea a redeschis acest dosar pentru completarea cercetarilor.

Dosarul Trosca-USLA, la un pas de instanta.
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Colonelul Gheorghe Trosca, adjunct al sefului de Stat Major USLA, coordona,
in noaptea de 22 spre 23 decembrie, trei transportoare blindate catre
Ministerul Apararii Nationale, unde i se ordonase sa sprijine apararea.
Transportoarele au fost distruse, iar echipajele USLA macelarite de
catre dispozitivele de aparare ale MApN, care i-au luat drept
teroristi (asa au fost informati conducatorii dispozitivelor de aparare). Trosca era
antrenat sa cunoasca si sa riposteze in situatii limita gen lupte de gherila si
contracara metodele de diversiune.
Era unul dintre ofiterii care ar fi putut depista rapid “celula” transmitatoare de
informatii diversioniste despre teroristi, “fantomele” care au generat, dupa 22
decembrie, circa 1.000 de morti si 3.000 de raniti. In acest caz, Sectia
Parchetelor Militare a reconstituit cu precizie faptele si persoanele
participante, dar numele acestora si acuzatiile care li se aduc nu
sunt, inca, publice.

Nuta si Mihalea au ars de vii.
Generalul Constantin Nuta, seful Militiei, si adjunctul sau, generalul
Velicu Mihalea, au murit in seara de 23 decembrie 1989, dupa ce
elicopterul care-i aducea la Bucuresti a fost doborat la Alba Iulia.
Pana la data de 20 decembrie, cei doi au sters urmele macelului de la
Timisoarape data de 19 decembrie au trimis cadavrele la Bucuresti,
unde au fost incinerate, iar cenusa lor a fost aruncata la groapa de
gunoi a Capitalei), apoi s-au dus la Arad .
In dimineata zilei de 23 decembrie au luat trenul spre Bucuresti, dar la
Deva au fost arestati si dusi la sediul unui regiment de geniu din oras.
Apoi au fost urcati intr-un elicopter (unde au fost legati cu franghii de
scaune) pentru a fi dusi la Bucuresti.
In loc sa se indrepte spre Capitala, elicopterul si-a schimbat – nu se stie de ce! –
traseul spre Alba Iulia.
Elicopterul a fost doborat pe dealul Mamut din Alba Iulia de catre
militarii de la sol, care au primit ordin sa doboare tot ce zboara, deoarece ar fi
fost vorba de “teroriști“.
Ordinul a venit de la Bucuresti, de la celula de comanda de la MApN
(unde se aflau, intre altii, generalul Victor Athanasie Stanculescu si Ion
Iliescu), dupa cum s-a aflat de curand in cadrul anchetelor de la Sectia Parchetelor
Militare. Au fost identificate persoanele care au transmis ordinul de doborare “a tot
ce zboara”, precum si cei care le-au executat.
Considerat o adevarata biblioteca vie, Nuta a fost anterior sef la contrainformatiile
militare. Era extrem de temut si multi l-ar fi dorit disparut.
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Puiu, disparut si declarat nebun
Generalul Dumitru Puiu, comandantul Aeroportului Otopeni, a
disparut, pur si simplu, pe 24 decembrie 1989, dupa ce a anuntat la TVR
ca detine filme cu masacrul de la Otopeni.A fost descoperit pe strazile
Timisoarei, unde a fost internat la spitalul de psihiatrie.
A murit in mod suspect la inceputul lui 1990. Casetele disparute ar fi facut lumina
asupra diversiunii de la aeroport in urma careia numai intr-o singura ora au fost
ucise circa 50 de persoane.
Conditiile disparitiei generalului Puiu nu vor putea fi elucidate niciodata, sustin
surse judiciare.

Misterul de la Viena

Generalul Marin Ceausescu (fratele dictatorului) – seful reprezentantei
comerciale a Romaniei pentru Europa de Vest de la Viena (in fond, o centrala de
spionaj) – a avut acces la conturile familiei Ceaușescu.
La 28 decembrie 1989, acesta “s-a sinucis prin spanzurare” la sediul
reprezentantei, iar conturile Securitatii au disparut. Moartea
generalului Ceaușescu nu a fost anchetata.
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Seful lui Pacepa si judecatorul lui Ceausescu,
“sinucisi”…
Generalul Nicolae Doicaru (seful
Directiei de Informatii Externe intre 19591978) a murit extrem de ciudat la o partida
de vanatoare din 1992, verdictul
anchetatorilor fiind cel de “sinucidere
prin impuscare”.
Toti participantii la vanatoare aveau
cartuse cu alice, dar Doicaru a fost ucis de
un glont care nu se stie din arma cui a
“pornit”.
Doicaru a fost prieten cu Pantiusa Bodnarenko,
fostul sef al generalului Mihai Pacepa (generalul
de Securitate, “defectat la americani”), iar dupa 1990 a fost consilierul lui Gelu
Voican Voiculescu. Dosarul a fost clasat.

Judecator militar, generalul Gica Popa, presedintele
completului de judecata in procesul Ceausestilor, cel care a pronuntat
condamnarea la moarte a acestora, s-a sinucis prin impuscare intr-o
unitate militara la data de 1 martie 1990, dupa ce a cerut trimiterea la o
ambasada in strainatate, pentru protectie.

Potrivit unor surse judiciare, generalul Popa, pana la sinucidere, a fost
asaltat de telefoane de amenintare cu moartea. Dosarul a fost inchis.
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Seful USLA, mort intoxicat
Colonel Gheorghe Ardeleanu, fost sef USLA, fost sef de contraspionaj pe
spatiul european, a murit in iunie 1993, cand s-a “intoxicat cu insecticid,
stropind cartofi” la Petrani (langa Oradea). Diagnosticul: “moarte
accidentala”.

Bunoaica si Malutan au plecat cu elicopterul
Generalul Ion Bunoaica, fost sef al comandamentului Trupelor de Securitate
Timisoara, implicat in reprimarea de pana la data de 21 decembrie, numit ulterior
sef al noii Jandarmerii Romane, s-a prabusit cu un elicopter in 1995,
impreuna cu generalul de politie Ion Eugen Sandu (fost la Militie).
Bunoaica era un martor incomod, deoarece putea spune cine si ce ordine
de reprimare adat la Timisoara. Dosarul mortii a fost clasat.
Locotenent-colonelul de Securitate Vasile Malutan, fost pilot al lui Nicolae
Ceausescu, s-a prabusit cu elicopterul de la inaltimea de 12 metri “in timp
ce uda vita-de-vie” la Fundulea (“moarte accidentala”).
Cu o zi inainte de a muri, el a sustinut in fata unei comisii parlamentare
ca “la plecare, in 22 decembrie, Nicolae Ceausescu avea cu el o valiza
plina cu documente”.

Generalii Militaru si Gusa, morti “natural” de cancer
galopant…
Generalul Nicolae Militaru, primul ministru postdecembrist al Apararii, a
murit de cancer galopant (“moarte naturala”) in 1996, la scurt timp
dupa ce a anuntat ca va fi contracandidatul lui Ion Iliescu la presedintia
Romaniei. Militaru a fost deconspirat ca agent sovietic. Cunostea in detaliu
reteaua KGB din Romania, din care facea parte.
Generalul Stefan Gusa, seful Marelui Stat Major General al Armatei, a
participat la reprimarea demonstrantilor de la Timisoara pana la data
de 19 decembrie 1989. A murit de cancer galopant (“moarte naturala”)
in martie 1994. Membrii familiei sale au declarat presei ca boala i-a fost provocata
intentionat pentru a fi impiedicat sa spuna tot adevarul despre cei implicati in crimele
din decembrie 1989.
DECESE “NATURALE”
Cinci generali prea bine informati…
» Generalul Gheorghe Voinea, comandantul Armatei I , a coordonat
represiunea din Bucuresti si se presupune ca a cunoscut imprejurarile
“sinuciderii” ministrului Milea. A fost gasit mort in birou la inceputul
lui 1990.Nu s-a anchetat decesul generalului, moartea fiind considerata
“naturala”.
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» Generalul Safta, seful dispozitivului de aparare al sediului MApN, mort la
inceputul lui 1990.El i-a cunoscut pe toti membrii “celulei de comanda”
din sediul MApN, de unde au plecat toate informatiile diversioniste,
generatoare de victime. Imprejurarile mortii generalului Safta nu au
fost anchetate (“moarte naturala”).
» Generalul Cerbu, seful centralei Transmisiunilor MApN, a detinut controlul
asupra circulatiei informatiilor si ordinelor. El este cel care a anuntat la
TVR ca “s-au intrerupt legaturile cu Securitatea…”.
A stiut cine si ce ordine a transmis. Ca si fiul sau, tot ofiter, Cerbu a
murit de cancer galopant (“moarte naturala”).
» Generalul de Securitate Stelian Pintilie, seful tuturor transmisiunilor
militare si civile din Romania (sef al generalului Cerbu), cu sediul la Palatul
Telefoanelor din Bucuresti, a murit in conditii suspecte, dar decesul a fost
consemnat ca “natural”.Generalul Pintilie a stiut cu exactitate cine a
facut diversiunea, care au fost verigile de transmisie, cine le-a executat
si cu ce scop.
La revolutie, din centrala, s-a ocupat de intreruperea legaturilor
unitatilor Ministerului de Interne si ale Securitatii si a creat o linie
directa, securizata intre centrul de comanda de la MApN cu celulele
aflate in sediul CC al PCR si cu TVR.
» Generalul Emil Macri, seful Directiei a II-a de contraspionaj
economic a Securitatii, specializat in inabusirea revoltelor (inclusiv a
revoltelor din 1977 si 1987), a fost arestat si inchis dupa revolutie.
Macri nu a apucat sfarsitul procesului sau. El a murit in aprilie 1991.
Diagnosticul oficial a fost “infarct”, dar s-a sustinut si ipoteza
intoxicarii sale in masina care il transporta de la un spital la altul.
Diagnostic: “moarte naturala”.
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