
Zile de aducere aminte - Sibiul revolutionar
<i>Misterele planeaza si astazi asupra desfasurarii evenimentelor din decembrie 1989, la Sibiu </i><br />
 <br />  Cosmarul sfarsitului de decembrie 1989 s-a intins deasupra noastra si ne-a lasat cu intrebarile pe
buze. Din actiunile inconstante si alambicate ale autoritatilor numite sa faca lumina nu se poate citi decat
frica de asumare a responsabilitatii. Itele Revolutiei se dezleaga greu, dar sigur, cu fiecare carte,
documentar si marturie publicata. Sibiul, oras care a platit din greu jertfa lui de sange, in acele zile, mai
are de desirat mistere dureroase. In 2004 avem de alcatuit o imagine, cat mai aproape de realitate, a celor
intamplate in orasul de pe malul Cibinului, dupa cartea lui Constantin Vasile si declaratiile lui Mircea
Bucur, presedintele Asociatiei Revolutionarilor din Romania.<br />   <br />  <b>Lovitura de stat </b><br
/>  Desi nelamurit, inca, scenariul evenimentelor din 1989 induce ideea unei lovituri de stat care a
degenerat in varsare de sange. Dupa informatiile prezentate de Constantin Vasile, in cartea  "Noi am fost
terotistii?!" , ipoteza loviturii de stat este justificata tocmai prin existenta jertfei.  "In Romania n-ar fi
trebuit sa fie morti, deoarece majoritatea covarsitoare a populatiei dorea inlaturarea lui Ceausescu" , scrie
autorul cartii. Autorul crede ca aceste evenimente trebuiau infaptuite cu ajutorul armatei, al carui singur
inamic ar fi putut fi, la acea data, Ministerul de Interne, care se presupunea ca era singurul aparator al
dictatorului.  "In cadrul loviturii de stat din decembrie, rolul de a anihila trupele Ministerului de Interne
revenea Armatei, care, prin intermediul catorva generali tradatori trebuia sa fie impinsa in fata,
ajungandu-se astfel la un razboi civil si la o stare de haos ce ar fi facut posibile transformarile preconizate
pentru Romania" , scrie Vasile. <br />  Autorul, participant la evenimentele din Sibiu, crede ca orasul de
pe malul Cibinului este unul dintre putinele din tara in care acest scenariu a fost respectat. Acesta isi
justifica afirmafiile prin faptul ca o mare parte dintre cei ucisi la Sibiu au fost cadre M.I.  "Sugestiv este
faptul ca in preajma U.M.01512 Sibiu si a Inspectoratului au fost ucise 25 de cadre M.I. si nici un civil.
Deci luptele s-au dat intre U.M.01512 Sibiu si Inspectoratul M.I.? A fost singurul oras in care scenariul a
reusit partial" , afirma Constantin Vasile. <br />  Existenta unui plan premeditat este confirmata si de
catre Mircea Bucur, revolutionar sibian.  "Am stiut, inca din acele zile, ca exista o grupare organizata
pentru schimbare care a fost deranjata de faptul ca altcineva ar putea lua puterea la Sibiu" , declara
Mircea Bucur.<br />  <br />  <b>Sfarsitul lui decembrie 89</b><br />  La Sibiu, evenimentele au inceput
sa se precipite in 21 decembrie, cand au inceput manifestatiile de strada. Toate discutiile si adeziunile
celor care au urmarit zvonurile care razbateu dinspre Timisoara erau exprimate pe mai multe zeci de
tonalitati, in gura mare. Inca din seara acelei zile, in fata Inspectoratului M.I. Sibiu a inceput sa se traga
asupra manifestantilor. In 22 decembrie, manifestantii s-au adunat in fata Casei de Cultura. Printre cei
care se adresau celor adunati se afla preotul Streza, inginerul Mircea Bucur si alti 13 revolutionari care se
aflau pe copertina cladirii. <br />  <br />  <b> "Sa tragem in popor!" </b><br />  In zilele ce au urmat,
lucrurile s-au precipitat si au aparut tot mai multe grupari care isi revendicau actiuni revolutionare. Primii
morti au aparut si ei. In orasul care, de acum, uitase spiritul sarbatoresc, se instaurase teama si
incrancenarea. Revolutionarul Mircea Bucur povesteste ca, in acele zile, a aparut in scena si locotenent
colonelul Aurel Dragomir, de la U.M.01512 Sibiu, care a jucat, cu sau fara voia sa, in mare masura rolul
calaului, aici, la Sibiu. In cartea  "Noi am fost teroristii?!"  a lui Constantin Vasile, autorul sustine ca
locotenent colonelul Dragomir a spus, intr-un discurs pe care l-a tinut in fata intregului efectiv al unitatii,
in dimineta de 21 decembrie:  "MOMENTUL ISTORIC NE CERE S�TRAGEM IN POPOR" .<br />  In
timp ce revolutionarii, grupati, la inceput, la Casa de Cultura, incercau sa se organizeze intr-un  "Forum
Democrat al judetului Sibiu"  si incercau sa afle locatiile din care se trage, cu ajutorul unor taximetristi
care patrulau orasul, actele de teroare scapasera de sub control.  "Dintr-o masina a IRTA, tineam legatura
cu taximetristii care patrulau orasul si spuneau locatiile de unde se trage, apoi faceam scheme si le
trimiteam celor din Casa de Cultura, Doinei Furdui, si altora care trebuiau sa anunte mai departe. Am
aflat, apoi, ca au fost perchezitoanate imobilele invecinate si nu cele indicate. Erau acolo oamenii lui
Dragomir" , afirma Mircea Bucur.<br />  Dragomir, un personaj extrem de controversat, este cel care, in
25 decembrie dimineata, a aparut cu un alt grup de revolutionari si cu doi soldati inarmati cu mitraliere si
au cerut sa se faca  "alegeri democratice"  pentru Forumul Judeten.  "Pe noi, care eram in Casa de
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Cultura, ne-au pus la zid si a zis ca trebuie facute alegeri. Au fost numiti acolo oameni care nici macar nu
erau prezenti si vreo cativa dintre cei care participasera la actiuni" , spune Mircea Bucur.<br />  Lovitura
de stat din decembrie 89 a opus mai multe forte, iar beneficiarii jerfelor au fost cei care au luat puterea
mascat si apoi nu au mai revendicat niciodata actinile lor.<br />  <br />  <b>Misteriosul Revolutiei
sibiene</b><br />  Locotenent colonelul Aurel Dragomir este de 15 ani cercetat intr-un dosar al
Procuraturii care in 2004 nu a avut decat o singura infatisare. Acesta locuieste si acum in Sibiu. Pentru o
scurta perioada, a fost promovat General al Armatei Romane, iar apoi degradat la gradul initial de
locotenent colonel. Acesta nu mai este in serviciul activ. Surse neoficiale sustin ca Aurel Dragomir, cel
care a dat ordin sa se traga in manifestantii de la Sibiu si apoi a depus marturie impotriva lui Nicu
Ceausescu la proces, nu mai este, acum, in deplinatatea facultatilor mintale. <br />  <br />  Silvia
sERB�Ut 
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