
Nyílt levél Nicolae Ceausescu elnök állampolgárhoz (2. rész) (OS)  

Vádoljuk Önt minősített népgyilkossággal, amelyet Európa közepén  

, a XX. század végén követ el. Vádoljuk Önt a különböző nemzeti  

kisebbségekhez tartozó testvéreink erőltetett asszimilálásával.  

Vádoljuk Önt az ország elnéptelenítésével és a román állampolgárok  

világpiacon történő adásvételével. Vádoljuk Önt a történelem  

megsértésével, azzal, hogy a román nemzet hőseivel azonosítja magát.  

Vádoljuk Önt a nemzeti tudomány és kultúra megsértésének bűnével,  

azzal, hogy élettársának címeket adományozott, és értéktelen  

személyeket támogatott. Vádoljuk Önt hozzá nem értéssel. Vádoljuk  

Önt a román nép rágalmazásával, azzal, hogy román nevet visel.  

Vádoljuk Önt az évek hosszú során át folytatott nemzetközi politikai  

szélhámoság bűneivel, a román nép és a nyugati demokráciák  

megtévesztésével. Elnök polgár, Önnek köszönhetően Románia a  

képtelenségek országává vált, amelyben az áldozatnak köszönetet kell  

mondania megkínzójának. Románia olyan országgá vált, amellyel  

kapcsolatban senki sem csodálkozna, ha parancsot adna a Kárpátok  

átrendezésére, hogy a hegyek az Ön és házastársa arcképét mintázzák.  

Elnök polgár, a Szabad Románia Csoport kéri Önt, hogy politikai  

realitásérzékének tanújeleként mentsen meg egy országot és egy népet  

azzal az egyetlen becsületes gesztussal, amely az Ön számára még  

megmaradt: mondjon le  

Románia sem a múltban, sem ma, sem pedig a  

jövőben nem lesz senki személyes tulajdona  

 

 

 

 

     A Szabad Románia Csoport Bizottsága:  

     Mircea Bajan geológus  

     Emil Iovanescu fordító  

     Tófalvi Árpád hegesztő  

     Diós Kálmán optikai technikus  

     Karol Kogler autószerelő  

 

 

Translation in English: 

 

Open Letter to President Nicolae Ceausescu citizen (Part 2) (OS) 
 
You are accuse of people of murder qualified by the middle of Europe 
The twentieth. At the end of the century to follow. Accuse you of the various national 
brothers forced assimilation of minorities. 
You accuse the country and the Romanian citizens elnéptelenítésével 
Transfer of the world market. Accuse you of history 
violations of the fact that the Romanian national hero identifies himself with. 



Accuse you of sin violation of national science and culture, 
that addresses life partner, donated, and worthless 
people are supported. You can not blame him competently. blame 
You rágalmazásával the Romanian people, the fact that Romania is labeled. 
Accuse you of many years on international political 
szélhámoság sins of the Romanian people and the Western democracies 
the deceit. President citizen of Romania, thanks to you 
nonsense country in which the victim is to be thanked 
megkínzójának say. Romania became a country in which 
no one can wonder about where the command would Carpathians 
rearranged to the hills for you and your spouse's portrait patterned. 
President of citizens of the Free Romania Group asks you to political 
certification as a sign of realism to save a country and a people 
with the only honest gesture, which you have 
remained: resign 
Romania not to the past, neither today nor in the 
future, there will be no personal property 
 
 
 
 
The Committee of Free Romania Group: 
Mircea Bajan geologist 
Emil Iovanescu translator 
Arpad Tófalvi welding 
Walnut Kalman optical technician 
Karol Kogler car mechanic 

 


