Domnul e general in pri~a dv. apariţie pe P~sLUl TeI..:vizlu nii Române Libere din
de 22 dece~brie
seara zileI
1989. aţi declarat , printre' altele:. "M-am intor3 de la TimievItaE un milşoara, unde
cel in' masă", Ce aţ;' avut in
vedere?
o
comportă
Răspunsul
trecere in revistă a intregii activităţi pe care am desfăşur at-o
la.st
la Timişoara, unde am
trimis de către ministru l apă
rării naţional e. Aşadar. 'pe 17
orele 15,30,
către
decem brie,
am plecat la Timişoara cu un
avion special. acelaşi cu care
au călătorit Ion Coman, generalii Victor Stăncuiescu. Mihai Chiţac, ,Consta ntin Nuţă,
Florea Cârnean u şi un grup de
ofiţeri. Am ajuns pe aeroportul din Timişoara in jurul orei 17,00. Eram aşteptaţi de
autori tă ţile locale. La aeroport ,
Ion Coman a cerut ca io drum
spre sediul Comitet ului judetean Timiş al P .C.R. să ne ojudeprim la Inspecto ratul
ţean al Minister ului de Interne. Inlocuit orul comanda ntului
marii unităţi mecaniz ate. locomi-a
Zeca.
tenent-c olonelul
propus să nu, mergem prin zona centrală deoarece sînt in'r' ~e grave şi putem 'fi a,fM:-am oprit la Inspec-\
tOl"'I.Jo1 judeţean al Minister ucei
lui de' Interne, dar' aki,
doi ',ofiţeri, cu care am stat de
vorbă nu 'au fost in măSură să
explice 'in mod coerent situaţia şi am plecat imediat la C8zanna Oituz. ,Impreu nii, cu
domnul . genera.! " Stănculescu,
am constata t că aici nu erau
condiţii tehnIce pentru asigurarea unei conduce ri militare:
In acest timp, Ion Coman şi
generalu l Nuţă au plecat spre
Comitet ul judeţean al P.C.R.
Cu destulă dificulta te, noi, cei
rămaşi. am reuşit să ajungem ,
către oiele 17,30-:-18,00. in fata comand amentul ui garruzoa comanda nei Timişoara. In
ment am fost ' intimpi nat' de
un grup de ofiţeri din Marele
Stat Major. trimişi incă de, dimineată , de locotene nt-colon elul Predone scu şi de alţi ofiteri din' comanda marii unioraşului
tăţi. Pe un plan al
prezenta t disTimişoa ra ,s-a
pozitivu l realizat de către uni'armatei , ale Minister ut
,; Interne şi ale trupelor
1,
citeva
de'-'grăniceri, care, de
subordin ea
zile; ,trecuseră In
ce
acestui minister . In timp
despre situaţia
mă informa m
Ion
crea tă, am fost sunat de
Coman, ,care m-a intrebat ' iritat: "De ce n-ai venit la judeţ? Vezi, că , a, fost teleconferinţă !"Dup ă care a ordonat: "Se tragel Fără nie! un
fel de discutie 1 Iti reţin foarte
serios - atenţIa. ,se 'execută
FOC!U De' 'fapt, se executas ea
ră trageri: ,',In: suS, "pentru
impledk a, ,Intrate a . In : comandamentU l·marii unităţi a unor
persoan e care Incendiaaeră'maşina uriul ofiţer. şi, up chioşc
de ,ziare' aflat în faţă: Nu ''am '
transmi s "acest, :ordin :deoarec e '
multlme a. ,In6e]lus ·e. să se "dlsperseze şi să părăsească, plata
din fata unităţii.' ,Intre' timn.
?e .laBucu res,tl a-a 'tri1P~ls l'
mdlcatlv11'1 alarmei de:,' luptă"
nartiale . '" Am dat ordin :', aă ':ae
Intocrne asdl o hartă cu obiectivele militare , It! civile ce trebuiau apărate de, armată. Mi
s-·i. raportâ t c~""hărta 'era "deJa "
Intocmită. urmind aă fie, comPletată. Am primit telefon de
la coţonelul Rotariu, cdre se
afla' In,' punctul de co~andă al
marii :Unltăţi. de apărare

-am

'''''
l

arw-

ce
conflict
oricărui
evitării
'mentul ui, ele se e.,xecUtă şi In
s-ar fi. putut ivi intre rnillt,..iri
timp de pace, cu atit mai mult
şi locuitor ii oraşului .
cu cît se ordonase alarmă de
- Ce şLiţi despr<:l mo:pi Titoate a,luptă. Menţion ez, că
..
",~~ar.ei .~~ "<ro.:'::
ceste ordine s-au dat in pr'e,- In noaptea ele 18 s;Jre 19
Marele
din
ofiţerilo r
zenţa
t
iTiiormrr
-rost
am
rie,
.'decemb
Stat Major (coloneii Gheorgh e
că grupuri de civili se indrep_
Radu şi Ionescu Dumitru )" a
municip al
altor ofiţeri din Minister ul A- "tau către ..- - spitalul
cerind să le fie date trupuril~
părării Nationa le şi dm statul.
celor căzuţi. L-am' informa t
major al marii unităti. La inpe, Ion Corn an, care mi·a răs
formare a privind situaţia din
puns: "Ascultă. măi, nu te bă
oraş a ,contribu it mult căpita
ga 1 Nu e treaba ta! Lasă, că
căpitanu l
şi chiar
nul TIie
nu o să fie luaţi acum ".
Intr-o
Gheorgh e Ionel, care,
rela- Continu ali, vă rog,
maşină cu număr civil. au vetarea... '
rificat autentic itatea informa - Pe 19 dimineaţa, le comiţii,lor contradi ctorii pe care le
tetul judeţean s-a luat iniţia
primeam pe diferite căi. Situativa incercării de _lămurire" a
ţia' era confuză. Multe infor-,
oamenil or pentru a se prezenmaţii s-au- dovedit a fi false.
aveau mucazarmă, deoarece
ta în linişte la lucru. Mi s-a
Era un adevărat război psihoniţie de război in interior. , Că
comunic at că au plecat O selogie, foarte bine dirijat. care
tre orele 21.00-22 .00.' in seara
rie _de activişti in in treprind eri.
practic paraliza conduce rea.
aceleiaşi zile. a sunat din nou
m-a
Către prinz, Ion Coman
sunat şi' mi-a ordor:.l: să plec
urgent la Intrepri:r~','rea ~El-'
de
ba", opentiiJ. a-l .,- ',~ te"
acolo pe primu l.-;cta r Bă
,:;i tanul Ilan. Am plecat cu
lie şi căpitanul C "Jn~he. In
curtea intreprin dc,,], mulţimea
1}
, .
fierbea. Am ajuns ;n clipa in
care Bălan era protei-at de un
grup de civili şi co~dus către
poartă. Am pătruns in mijlocul oamenil or. Aceştia erau aCeaugitaţi şj' strigau: ~Jos
'
.
libertate !",
.
~ Vrem
V
şescu !",
,
MAzi in Timişoara, miine in
pe
toată ,tara !". M-am urcat
un scaun linl':ă care era montat un microfo n, Oamenii huifaţă
duiau, iar ,femeile din
strigau: ~Aţi omorit oamenii !
Sinteti ucigaşi l" Am 'reuşit ca
în pauzele de linişte să fiu as• Interviu cu domnul
cultat de ac\!ştia. Le-am explicat că nu armata a tras in
genera l-loco tenent ŞTEFAN GUŞĂ
mulţime . că militarii sint fraţii ,şi copiii lor şi că n-au pu-,
tut să facă acest lucru. Erau
foarte greu de' convins. Mulţi
In ziua de 18.12.1989, am luIon Coman. care mi-a dat or~
strigau: "Să plece armata! "
amentul
comand
în
numai
crat
două
cu
din să vin la judeţ
Le-am spus: ,.Ne retraE(em , dar
felul
nd
'unnări
ti,
unită
marii
care
vedea
a
T.A.B.-u ri pentru
nu mai atacati sold~tii! Voi
trimise
cum ,anuiau unitătile
este situaţia in oraş. Am pleordona să se' retrag:,' armata" .
Bucureşt i,
la
de
ordin
prin
ză~
n-am
unde
judet,
cat spre
a fost Drimită de
Afirmaţ ia
,acţiona h., Timişoara.
a
pentru
Apoi
minute.
cîteva
bOvit decit
către o parte a multi",i i cu aDe asemene a. am întărit paza
in
am plecat cu un camion.
plauze. Ciţiva au stn '::1 t •. Arobiectiv elor militare şi am orur.na' celor două T.A.B.-u ri in
·mata e cu noi!" Crl'u că de
donat să se into=ească o
care se aflau Coman şi :Maaici a pOrnit această lnzin~ă,
hart~ operativă, cuprinzi nd fortei, In centru se vedeau clar
ulterior scandată în tr'.lb taţele militare existent e in Baurmele violente i: vitrine sparra. Am plecat printre o)~me~iî
nat ,şi care puteau fi Iolosite
te, multe 'magazin e, devastat e
culoar.
imi făcuseră un
care
rii
respinge
litatea
eventua
in
şi incendia te. Am văzut. patru
Maşina cu care venisem disoă
·ţării.
afara
din
atacuri
unor
sau
camioan e, precum şi două
militaril or
ruse., ,Am ordonat
maDupă-am iază ,au inceput
trei maşini de pompier i arse
din autocam ionul care Rtationa
a
fierbinte
Punctul
i.
nifestaţi
cii
aflat
am
complet. Ulterior
în apropier ea intrării să plece
jurul
fost in centru şi in
aDarţi-.
cele patru i.:amioan'e
imediat in cazarmă. S-a ofela fa,fost
am
Nu
ei.
Catedral
La
i.
grănicer
de
neau trupelor
rit să ne ducă la comitetu l iuinformaţiile
din
dar
locului,
mase
erau
nu
vă
respecti
ora
dej.ean un membru al ,gărzilor
acolo
primite/ am 'inţeles că
Către
de oameni pe stradă.
momp.nt e
patriotic e. In acele
s-a tras. Problem a este: cine
zona
oraşulUi , in
periferia
mi s-a confirm at cu ade"ărat
a tras? Din al cui' ordin?, In
hlocurila r de nefamili sti se acare era scopul c1emons tratiei.
nici un caz nu a tras armata.
la
care.
flau unele grupuri
faptul
amploar ea acesteia si
Personal , am insistat, ordoninCll
trecerea noastră. aruncau
că oameriii 'atinseseră limitele
Zeelului
nt-colon
locotene
du-i
pietre si huiduiau . Că tre orele
comitE'tu l
răbdării. Aj.uns la
ca, ca nu cumva să se tragă,
am
din 18.12.1989.
I,DD-2,OO
spus lui Cojudeţean . i-am
Catespre
sus,
in
măcar
nici
antii
avut o 'discutie cu' comand
foarte
man că lucrurile sint
drală. Totuşi, este limpe.de că
unitate
unităţHo r di'n marea
plecarea
serioase . că se cere
acau
e
opresoar
forţe
unele
inm-am
mecanizată,' In care
lui Ceauşescu. că nu eRte 'vortionat acolo, dlwarece , ulterior,
asupr"
format mai .In det:.:liu
ba de huligani sau derbec1e l,
că au fost victime şi
ailat
am
sli
ordonat
'le-am
situaţiei şi
ci de mii de oameni care vor
ares-'
s-an operat' numeroa se
raportez e' dacă au răniti. să
libertate . Mi-a răspuns: _Te-ai
fost
tări. Despre acestea am
a
precisă.
evidenţă
o
prezinte
speriat de'- cîteva femei 1". Ainforma t de către unii ofiteri
'efective lor şi tehnicii ieşite din
Doi mi-a reproşat că m-am dus
Chitac.
şi de către generalu l
cazărmi. să se ingrijea scă de
la ..Elba": ..Ce-ai căutat pers-a 'reoamenil or I In seara respectivă. mi
hrănirea şi" odihna
trison;!l acolo? Trebui~ să
Nul
generalu
către
de
proşat
si să evite orice nrovoca re care
miti 'pe altcinev a". Mi-am dat
cu
actionat
a
nu
:
...Armata
~·
'--ţă:
ar duce la incident e in care
se;,ma că el dori.I' S;l trimit o
băieţii
fermitat e 1 Noroc cu
Le-am
armata.
să fie atrasă
pentru
te de militari
subunihl
am
23,00,
orei
jurul
In
mei!"
c1ecit
('Irdonat să 'nu se tragă
a-l salv;! Pe Bălan.
nţii
comanda
nou
,din
adunat
solc1acă' unităWe militare si
coAm plecat imediat 1"
pentru Informa re. Se declara- ,
daţll sint ataca ti şi se Incp.arşi
unităţi
te 'in jumarii
entul'
necesita
de
mand'tm
stare
se
se
dacă
că dezarma rea lor sau
nrc1in ca tc"nsoor inadat
am'
deţul Timis, 'Am insistat asu.nt
armamp
de
l"
atacă dp.oozite
relE' blind'lte : ~are, j-,lOCClll ,nnpra măsurilor .ce, trebuiau luasi munitie. se ince;,rcă ca,..,tua nu se ajunge la
nurile peste Be"a cît ,,1 ~I'lp.
pentru
te.
D"lr
.
milit"lră
ţp.hnică,
rareade
iHn aprnnipr erl lntn.. nrinderi lnr
conflicte Intre patrulel e milisi in' aceste cazuri $ă, se snDin
repliatl',
.~ fie imediat
tare constitu ite, militarii care
f11p.zp' re<Tulam l'nt;,r. să se. traa
populati
şi
ele
obiectiv
sus
In
păzeau
ent
avertism
de
gă foc
A consemn at
care urma să meargă la luşi numai In ultimă Instanţă la
colon'e! CRISTIAN lEON
crl dimineaţa. .tIm menţionat
picioare. Se ştie că aceste mi{Continu .are ir: pag. a S-a!
regulade mai multe ori necesita tea
siuni erau conform e

care,
a teritoriu lUi.
foarte agitat, mi-a, raportat .că
unitatea sa este atacată. I-am
ordonat să-şi ia măsuri de' apărare atit a cazărmii. cit şi a
militare ,
obiectiv e
celorlalt e
atacată
iar in cazul' că va fi
CaZal'lIla sau se ,va pătrunde
in aceste obiectiv e să se tragă 10c de avertism ent in 'sus,
iar dacă vor fi a taca ţi soldaţii pentru ,a li se lua armamentul să se tragă la picioare ,
in nici un caz aceştia să nu fie
dezarma ti.
O informa tie care mi-a parvenit in seara respectivă arăta
că pe Calea Gi-rocul ui fuseseră
blocate şase tancuri; am cerut să fie urgent evacuate in
aeriană
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am pătăsit Timişoara - m-am
nali, gindl·ţl,.vă· că numai . o
vestea' despre moartea
ocupat de asigurarea.. retragerii
singură .mi~ralleră, intr-un milulul Milea, pe care il
trupelor' \ iri cazărini,. paza' 0-, nut de 'triige~!! ar .fi . făcut .suteam . de' peste 30 de
biectivelor militare' importante: te de vi~tilDe. dacă. s-ar fi. tras
respectam in mod cu tot
sebit. Mi:.am dat seama
De asemenea, am ordonat . In In mulţime." Am ·făcut.· tot ce
mal multe oraşe ,ca .armata să trebuia· să:.evUărriaşa.'ceva şi
putea fi vorba decit dE
nu tragă In demonstranţi, tru- _ cred că ·',ori.ce.. om ..;le ,bună, crescenare, că Milea nu er
tau. către· centru, : purtind .steaguri
tricolore şi 8lbe:
de- : pele să rămînă in cazărini. In' ....c dinţă "şl·'maL, ales'" ,ce.! ,care au: care să-şI trădeze popor
măsură să.' indeplinească
mi- :." făcut .~stilglulmiJitar. işl.._dau· vorbit . Imediat 'Ia ·telef!
monstrind . in mod paşnic. MulsiunUe speCifice. Există la Ma- ,... seama ,de. acest adevăr, ." , . generalul Rus. cerind UI
ţimea a trecut· peste. podurUe.
.
rele
Stat
Major
harta
cu
0 ' : . " 7 ' Ama.uZit că.' pe 21.:12;1989
cu care, am' plecat spr.
de'pe care se retrliseseră,trans-'
cu
portoarele.' In timpul" 'acestei . biedh,ele pe care armata le-ase :!1.iU~e,:o .acUul1e. d~ captu-' . tală, 'rrilpreună
păziţ' in Timişoara; precum şi
rare . _lI:· :capUor. revoluţlonarL. . Gheorg\1e. Ionescu' etc. ]
acţiuni s-a produs iti :fapt fra:':"·Intr-adevăr . Coman .a'" or.un caiet in care s-'au consem-.
terlzare, primul drum :
ternizarea armatei cu masele.
nat activităţile desfăşurate in donat· o. :"1eme~ea ·acţlune de' la Te1evizll-mea' Română
Practic, demonstranţII'Il-au suit
această perioadă.'
_COffiando". si .ne~a. cerut ~să-i., ră. Apoi,potrlvit
le!
pe transportoare ... şi· purtind
.- In :colllcluzie...
punem::la, ,dispoziţie ,forţe· care militare, In calitatea ce
steagurile desfăşurate . s-au Jn- Dupa ştiinţa mea, armata" Impreu~ă,. cu -cele . ale. Minlsteve~ de şef al· Marelu
dreptat spre .centru•. Era .lima tras In 'Timişoara doar in
rului .de.,Interne, să acţioneze. Major, am preluat conl
pede că in acest OI'ae Revoluţia se' Infăptulse. . După-amia
Am Impiedicat'
consUtuir~a.
acţlunil?r. armatei in a
cazuri Izolate; particulare. cind
ză au venit de la
.Bucureşti. confruntările directe' deve:", isepr.egăUrea şL declanşarea nnel
Revolutlel.
Bobu şi Dăscălescu care au
ră violente.' Dar 'e 'vorba de slasemenea
acţiuni
plnă
in
- Este un alt mare
22,12.1989,... l:ind ...ea.. a . devenit
al activităţii dv. in. ace
parlameiltat . cu reprezentanţii/ tuaţji . cu totul incidentale. In
mulţimii.
Personal nu·am
fierbinti. asupra căruia ,
nici un caz nu s~a. tras "iil mul-" -'practlc Inoperantă. SInt· marparticipat la aceste ·dlscuţli.
tori care ştiu foarte bine aCElst
punem să ne aplecăm 1
Urne. Nu am ·dat un asemenea
Din acel moment şi pină in
ordin şi. nici sul5ol'donaţii mei
lucn,. .In. acele condiţii
de
intr-un viitor interviu.
22.12.1989 către prinz :dnd: direcţi. Trebuie ,să fim raţio- maximă. .tensiune ~-aeocat
- Intru totul de .acon

ElUCIDAREA'ADEVARULUI
(U.mare din pag. a S-a) .

Păcate, am. 'ariat,' că .in această- acţiune. un .soJdat. dintr:un
T.A.B. a tras un foc de . armă,
ceea ce ar fi putut· duce .la un
conflict cu oamenii.. . Menţio
nez că nu cunosc ce' adivităţi
s-au desfăşurat' la 'Comitetul
judeţean, la Inspectoratul Ministerului de Interne,' . dacit
s-au dat alte ordine unor comandanţi sau formaţiuni.
Seara am avut din nou o intilnire cu comandanţii unităţi
lor. Am' insistat asupra prevenirii oricărui cohtact cu mulţimea, a oricărei Violenţe.
In
acea . sC'ară. a partiCipat 'la aceastii intilnire şi generalul Ilie ·C·eauşescu, care sosise de

la Buctlreşti. La ~firşitul, adu· nării, acesta a arătat că acţiu
nile: desfăşurate erau ··organi;'
zate ·cu sprijinul unor elemente duşmănoase din' afara ţării
care' urmăreau . destablllzan!a
· ROIT\ăDiel. Pe 20.12 dimineaţa,
· organele locale ale ·p.c.r. im -1. niţ\ilt o contrademonstraţje so- .
Iicitind să se trimită şf miiltari
in . termen. Ince~carea ,a eşuat.
Trebuie să menţionez' că .Ion
Coman ceruse tu o' seară . in ..
urmă să trimitem douii
plutoane de paraşutişt! care
să
intărească paza Comitetului ju~
deţean. Aceiaşi lucru .1-a solicitat şi Inspectoratul Ministerului de In tern e dar' 'âm "refuzat calegoric. Către prinz,
masele de oameni. se' in9r~-
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