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O provocare pentru Casa Alba. Lansata de un
roman
Doctor Radu Golban, cunoscut analist politic si economic, l-a provocat pe
Donald Trump. Exact ieri, cand acesta l-a primit la Casa Alba pe presedintele
Romaniei. Provocarea este legata de un aspect sordid din biografia lui Klaus
Iohannis. Iar textul scrisorii deschise a fost trimis si principalelor ziare
americane. Se refera la succesiunea Grupului Etnic German, organizatie
nazista, declarata drept criminala, catre Forumul Democratic al Germanilor
din Romania, condus timp de 15 ani de Klaus Iohannis. Cum va raspunde,
daca va raspunde, Casa Alba?
Provocarea este cat se poate de serioasa. si insotita de studii facute de cunoscuti experti
internationali. in esenta, patronat fiind de Klaus Iohannis, Forumul Democratic al Germanilor din
Romania a solicitat si a obtinut de la Justitia din Sibiu recunoasterea succesiunii sale in raport cu
Grupul Etnic German si, in acest fel, au fost incalcate decizii importante ale marilor puteri
invingatoare in cel de-al Doilea Razboi Mondial si consemnate prin Tratatul de Pace si Conventia
de Armistitiu. Conform acestor documente cardinale, asumate in primul rand de catre Statele
Unite, Grupul Etnic German – organizatia nazistilor romani de origine germana – a fost considerat
pe buna dreptate o organizatie criminala. A fost scos in afara legii, prin urmare desfintat printr-un
decret semnat de Regele Mihai, iar bunurile sale, cele mai multe luate cu japca, au fost
confiscate in beneficul statului roman. Forumul Democrat al Germanilor din Romania a ignorat
insa toate tratatele internationale si, condus fiind de Klaus Iohannis, a considerat ca este un
demn succesor al organizatiei naziste si ca odata recunoscuta de catre un Tribunal din Sibiu
aceasta succesiune, poate solicita si poate primi bunurile confiscate. Astfel, pentru a doua oara,
sute si sute de imobile, cu o valoare uriasa, au fost luate cu japca de la poporul roman si trecute
in patrimoniul FDGR. in acest sens, s-au exercitat presiuni asupra Guvernului Romaniei, inclusiv
de care cancelarul Angela Merkel.
Cum va reactiona, daca va reactiona, presedintele Donald Trump? Va inchide ochii considerand
ca relatia cu Klaus Iohannis e mai importanta? Cum va reactiona presa din Statele Unite,
provocata la randul ei sa dezbata acest caz extrem de scandalos? Cum va reactiona Congresul
Statelor Unite? Cum vor reactiona comunitatile de evrei din lumea intreaga, ale caror bunuri au
incaput si ele pe mana FDGR, dupa ce organizatia etnicilor germani a devenit succesoarea
organizatiei criminale Grupul Etnic German?
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