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24 august 1944. Un dus rece! Radio Moscova:
„Armata rosie nu poate inceta operatiunile
militare“
„75 de ani de la o data care provoaca inca dezbateri: 23 august 1944. Unii o
numesc o data istorica, iar comunistii au facut-o chiar zi nationala, in timp ce
altii o anatemizeaza socotind-o un act de tradare. O lovitura de stat, prin care
tara a fost predata bolsevicilor la cheie”, scrie Florian Bichir in Evz.ro.
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„Iata doar unul din multele amanunte pe care unii le tin sub obroc. Precizam ca documentele sunt
din dosarul „Actul de la 23 august in lumina comentariilor straine“ realizat de Ministerul
Propagandei, Directia Radio-Ascultare 1946 aflat in custodia CNSAS si publicate de Florian
Bichir – „Razboi in eter. 23 august 1944 pe unde radio”, editura RAO, 2015.
Dusul rece va veni din partea sovieticilor, care lamuresc situatia. Uniunea Sovietica se afla in
continuare in stare de razboi cu Romania.
Postul Moscova (24 august 1944).
„Declaratia Comisariatului Afacerilor Straine. in legatura cu evenimentele din Romania, guvernul
sovietic socoteste ca nu este de prisos sa intareasca declaratia data in aprilie a.c., ca Uniunea
Sovietica nu are niciun fel de pretentie teritoriala si nici nu intentioneaza sa schimbe starea

sociala existenta sau sa-i stirbeasca prin orice mijloc independenta.
Dimpotriva, guvernul sovietic socoteste necesar sa refaca impreuna cu romanii independenta
Romaniei pe calea eliberarii ei de sub jugul fascist.
Comandamentul sovietic suprem declara ca daca trupele romane vor inceta operatiunile militare
impotriva armatei rosii si daca ele se obliga sa duca razboiul de eliberare mana in mana cu
armata rosie impotriva germanilor, sau impotriva ungurilor pentru eliberarea Transilvaniei, atunci
armata rosie nu o va dezarma, ii va ingadui sa pastreze tot armamentul si o va ajuta prin toate
mijloacele sa duca la bun sfarsit aceasta inalta misiune.
Armata rosie nu poate inceta operatiunile militare de pe teritoriul romanesc, decat dupa ce vor fi
lichidate trupele germane care asupresc poporul roman. Sprijinul trupelor romanesti acordat
fortelor armatei rosii in vederea lichidarii trupelor germane este singurul mijloc pentru grabirea
incetarii operatiunilor militare pe teritoriul Romaniei si incheierii Armistitiului Romaniei cu Coalitia
Aliata.
“ Sovieticii explicau lumii intregi cum statea treaba cu 23 august 1944. Fara alte comentarii!
Semnarea Conventiei de armistitiu a avut loc, la 12 septembrie 1944, care declara Romania o
tara infranta in razboi, consacra anexiunile sovietice din 28 iunie 1940 si impune plata unor
despagubiri de razboi catre URSS, in valoare de 300 milioane de dolari, urmand a fi achitate in
decurs de sase ani, in produse petrolifere, lemnoase etc.
A fost declarat nul Arbitrajul de la Viena „Transilvania sau cea mai mare parte a ei“ revenind
Romaniei. Mai trebuie spus – dupa cum remarca Ion Cristoiu – ca 1) Nu se semnase nimic intre
guvernul roman si guvernul sovietic. Se desfasurasera doar discutii. 2) Chiar daca s-ar fi semnat,
pe drept cuvant, rusii ar fi invocat adevarul ca ei se intelesesera cu Maresalul si nu cu Majestatea
Sa. Pe acest fond continuarea operatiunilor rusesti pe frontul din Moldova e perfect justificata.
Generalii rusi nu ascultau Radio Romania!“. Pamfil Seicaru e si mai dramatic: „Toti ofiterii
ascultasera la radio Bucuresti cuvantarea unui armistitiu.
Dupa un moment de dezordine, comandantii unitatilor rusesti au cerut instructiuni, nefiind
informati de semnarea unui armistitiu, cum informau ofiterii romani. Raspunsul din Moscova a
fost conform cu adevarul: nu se semnase niciun armistitiu si, in consecinta, unitatile romanesti
trebuiau inconjurate, dezarmate si facute prizoniere. in primele ore, au fost mai mult de 130 000
de prizonieri romani trimisi in Rusia. Dupa doua zile, totalul prizonierilor depasise 175 000… “
incepea lunga noapte a comunismului!
P.S. “La multi ani” marelui istoric prof. dr. Horia Dumitrescu (n. 24.aug.1949) , unul din
putinii “clasici in viata” ai istoriografiei romanesti. Director al Muzeului Vrancei din 1990,
prof dr. Horia Dumitrescu a publicat 67 de volume si este membru asociat al Academiei
Oamenilor de Stiinta din Romania. 70 de ani e doar un bun inceput!!!”
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