
 

Un posibil spion KGB în Guvernul Israelului? 

Era  un  august  fierbinte  in  2010  la  Bucuresti  si  un  amic  ma  cheam  in  oras  la 

 o  intalnire  . 

La  un  suc  rece  imi  spune  o  poveste  incredibila  :  a  avut  niste  prieteni  care  au

  lucrat  inainte  de 1989  la  celebra  UM  0110  . 

Aceasta  era  principala  unitate  anti  - 

KGB  infiintata  in  Romania  in  1969,  dupa  invadarea   Cehooslovaciei  de  catre  tr

upele  sovietice . In  realitate  , spunea  amicul  meu 

se  infiintasera  doua  unitati  speciale  :  UM  0110  care  se  " ocupa  " 

exclusiv  de  agentii  KGB  din  Romania   si  UM  0109  ale  carei  structuri  incercau 

 sa  contracareze  activitatea  agentilor  din  celelate  " 

tari  socialiste  "  care  aveau  inca  trupe  de  ocupatie  sovietice  pe  teritorile  lor  si  

care  operau  pe  teritoriul  Romaniei  sub  directa  coordonare  a  Moscovei . 

O  parte  din  fostii ofiteri  ai  respectivelor  structuri  speciale  anti - 

KGB  fusesera  scosi  la  pensie  inca  din  1990 , 

dupa  ce  cele  doua  unitati  speciale  au  fost  primele  desfiintate  in  decembrie  19

89  la  " ordinul  special  "  al  lui  Ion  Iliescu , 

care  considera  ca  cele  doua  unitati  speciale  devenisera  " inutile " . 

O  alta  parte  dintre  ofiteri  se  transferasera  in  multitudinea  de  servicii  speciale  a

le  Romaniei  postdecembriste  , dar  nici  unul  nu  se angajase  la  SRI 

.  Acesti  ofiteri  au  reusit  sa  se  adapteze  noilor  " 

realitati  "  si  sa  supravietuiasca  in  ciuda  sicanelor  la  care  îi  supunea  noul  regi

m  iliescian  şi  in  ciuda  hărţuielilor  necontenite  venite  din  partea  lui 

Virgil  Măgureanu care  dorea  să  afle  de  la  foştii  lucrători  " 

unde  se  afla  ascunsa  arhiva  celor  doua  unitati  speciale  " . 

Virgil  Magureanu  devenise  la  propunerea  lui  Ion  Iliescu  noul  Director  al  SRI . 

Era  o  " veche  cunostinta  "  a  organelor  de  Contraspionaj  romanesc , 

identificat  drept  un  " 

vechi  colaborator  al  KGB  si  un   apropiat  al  grupului  de  agenti  sovietici  Iliescu - 

Militaru - Brucan - Roman " . 

Personal  Virgil  Magureanu  condusese  in  perioada  1990 - 

1992  mai  multe  anchete  si  investigatii  , participase  la  " 

scotocirea  mai  multor  vile "   -  in  care  existasera  sedii " acoperite 

"  ,  unde  ordonase  inclusiv  distrugerea  " 

tavanurilor  false "  in  scopul  descoperirii  arhivelor  de 

microfilme   ce  apartinusera  celor  doua  unitati  speciale , 

dar  fara  prea  mare  succes .  Vremurile  se  schimbasera  ,  Iliescu 

si  Magureanu  disparusera  in  " negurile  istoriei " ... 

Cativa  dintre  prietenii  amicului  meu  , veterani ai  fostelor  unitati  speciale  anti - 

KGB , reusisera  sa   " reziste  "  si  activau  si  azi  " pe  frontul  anti - FSB 

"  in  interiorul  altor  servicii  speciale  ale  Romaniei  de  azi . 



De  cateva  saptamani  , prietenii  amicului  meu  reusisera  "  sa  puna  mana  pe  un 

fragment  important  din  dosarul  lui  Avigdor  Lieberman  " . 

Amicul  stia  ca  sunt  implicat  " 

in  mai  multe  demersuri  jurnalistice  in  favoarea  romanilor  din  Basarabia  si  din  

celelate  provincii  istorice  romanesti  ,  precum  si  in  promovarea  romanismului  "  

si  dorea  sa-mi  faca  un  mic  " cadou  " neasteptat . 

Ma  arat  interesat  si  spun  ca  vreau  sa  vad  dosarul . Nu  se  poate , 

in  fond  sunt  doar  un  "  biet  jurnalist " , 

iar  amicul  meu  insusi  nu  reusise  nici  el  sa  vada  dosarul . 

De  fapt  ,  sunt  asigurat  ca  as  vedea  degeaba  dosarul , 

totul  este  redactat  doar  in  limba  rusa  iar  eu  nu  inteleg  nici  o  " buche " 

din  limba  asta  .  Dosarul  se  afla  la  tradus  in  romana , franceza , 

germana  si  engleza  , apoi  cate  o copie  tradusa  va  lua  calea  Vestului , 

va  ajunge  la  Paris , la  Berlin , la  Bruxelles   si  la  Washington  , 

adica  la  principalii  parteneri  occidentali  ai  Romaniei . 

Dar  cine  este  de  fapt  acest  Avigdor  Lieberman  ?  Amicul  imi  face  semn 

sa   ma  asez  comod  si  sa  am  rabdare  . 

Aprind  o  tigara  si  ma  pregatesc  ca  pentru  o  poveste  lunga  . 

Amicul  incepe  sa  relateze  : " 

In  prezent  Avigdor  Lieberman  este  ministru  de  Externe  al  Israelului  si  membru 

 marcant  al  cabinetului  israelian . 

Dar  povestea  sa  incepe  cu  mult  inainte  de  1989  cand  se  naste  la  Chisinau  in

tr-o  familie  de  evrei - rusi . De  fapt   A 

L   a  declarat  in  repetate  randuri  in  fata  autoritatilor  sovietice  ca  " 

limba  sa  materna  este  rusa  ".  In  perioada  sovietica  A L 

devine  student  la  Chisinau  la  Facultatea  de  Agronomie , 

unde  ca  student  devine  unul  dintre  " fanaticii  informatori  ai  KGB  " . 

Sarcina  sa  ?  Tanarul  student  evreu- rus  trebuia  sa  informeze  KGB -ul  despre  " 

colegii  sai  de  facultate , despre  discutiile  dintre  studentii  moldoveni , despre  " 

nationalistii  moldoveni " , preocuparile  acestora , daca  acesti  " 

nationalisti  moldoveni  " 

citesc  carti  romanesti  cu  grafie  latina  si  de  unde  le  procura , daca  asculta  " 

posturi  de  radio  subversive  care  emit  din  Republica  Socialista  Romania " , 

daca  au  " rude  in  Republica  Socialista  Romania , 

daca  tin  legatura  cu  rudele  din  Romania  si  daca  aceste  rude  lucreaza  in  Arm

ata  si  Securitate  care  pot  incerca  sa-i  influenteze " , daca  " 

exista  studenti  moldoveni  care  vor  sa  se  organizeze  impotriva  URSS  si  dac  n

u  cumva  acestia  sunt  " alimentati  cu  sarcini  pe  linie  nationalista  si  anti - 

sovietica  chiar  din  Romania " , etc , etc . 

Multe  si  numeroase  sarcini  avea  de  rezolvat  inainte  de  1989   mai  ales  KGB -

ul de  la  Chisinau  , alertat  de  la  Moscova  despre  " 

recrudescenta  nationalismului  din  Republica  Sovietica  Socialista  Moldoveneasca 

 " . Studentul  Lieberman  devenise  un  " vigilent  " observator  al  " 

nationalismului  moldovenesc  "   si  un  " 



devotat  aparator  al  URSS  si  al  valorilor  comuniste  "  dupa  cum  singur  scria  in 

 rapoartele  sale  catre  KGB .  Usor - usor , studentul  Avigdor  Lieberman  devine  " 

un  informator  de  baza  in  mijlocul  studentilor  moldovani  "  cum  arata  rezolutia  p

usa  de  un  ofiter  superior  al  KGB  pe  una  din   " 

notele  "  din  studentie  ale  lui  Lieberman . Dar  studentul  Lieberman  nu- i  " 

toarna  degeaba  "  pe  ceilati  studenti  moldoveni  . 

Este  rasplatit  periodic  cu  mici  sume  in  ruble , iar  ofiterii  - 

controlori  il  apreciaza  drept  " foarte  bun  "  in  notarile  de  serviciu .  Dar  " 

recompensa  cea  mare  "  vine  abia  in  1979  !  KGB -ul  îi  propune 

lui  Lieberman  " sa-

l  scoata  cu  sarcina  din  URSS  "  impreuna  cu  parintii  sai  care  nu  ridicau  nici  u

n  fel  de  probleme  :  mama  sa   era  o  evreica - bolsevica  , 

iar  tatal  sau  era  un  evreu - rus " vechi  colaborator  al  KGB 

"  .  Evident  tanarul  Lieberman  accepta  si  emigreaza  cu  familia  in  Israel 

.  Aici  incepe  o  viata  noua  , prieteni  noi  , o  lume  noua  ... Este  vizitat  de  " 

ofiterii  controlori  sovietici  '  care - i  sugereaza  sa  intre  in  politica . 

Nu  trebuie  sa- si  faca  nici  un  fel  de  griji  , va  fi  ajutat  deplin  de  alti  " 

tovarasi  de  incredere  " , adica  alti  evrei - rusi  " 

scosi  cu  diferite  sarcini  din  URSS  "  si  " repatriati  "  in Israel 

.  Anii  trec  iar  Lieberman  urca  treptele  ierarhiei  politice  spre  deplina  satisfactie  

a   stapanilor  sai de  la  Moscova  . Apoi  la  conducerea  R . 

Moldova  ajunge  chiar   " 

unealta  cea  mai  devotata  a  Rusiei  respectiv  Vladimir  Voronin " . 

Este  momentul  in  care  politicianul  Lieberman  lasa  precautiile  la  o  partte  si - 

si  viziteaza  locurile  natale , are  intalniri  " de  taina  "  cu 

Voronin  dar  pune  si  de  un  mic  " gheseft "  prin  care  " 

spala  niste  bani  "  prin  intermediul  unor  " suveici "  de  firme  infiintate  in  R . 

Moldova  si  Bulgaria  - sau  " cea  de-a  16 - a republica  sovietica  " 

cum  era  denumita  ironic  Bulgaria  inainte  de  1989 .  " Baiat  destept " 

Lieberman  asta  si  gata  sa  "  profite  "  la  maximum  si  din  politica  dar  si  din  af

aceri  facute  la  adapostul  " umbrelei  politice " .  Multumesc  amicului  meu pentru 

informatile  stupefiante  pe  care mi le-

a  dat  si  pe  care  spun  ca  as  vrea  sa  le  public . Amicul  zice  sa  am  rabdare  , 

sa  vedem  intai  " reactia  Vestului , 

ca  macar  europenii  ar  trebui  sa  miste  ceva  ... " . Ne  despartim  . 

Vreme  de  un  an  si  ceva  nu  am  mai  auzit  nimic  despre  Lieberman . 

Apoi  in  decembrie  2012 au  loc  alegeri in  Federatia  Rusa  , alegeri  evident  " 

furate  si  trucate  "  de  regimul  Putin  . 

Desi  este  frig  in  decembrie  2012 ,  zeci  de   mii  de  manifestanti  se  aduna  la  M

oscova  sa  protesteze  impotriva  regimului  opresiv  al  lui  Putin  . Mass  - 

media  americana  si europeana  denunta  zi  si  noapte  la  unison  " 

fraudele  uriase  " facute  la  alegerile  din 2012  din  Rusia  de  catre  " 

regimul  dictatorial  al  lui  Putin " . Reactiile  presei 

occidentale  sunt  extrem  de  vehemente , 



acuzatiile  ating  praguri  nemaintalnite  in  ultimii  ani  .  Presedintele  Putin  si  apara

torii  sai  intra  "  intr o mica  vrie " si  sunt  obligati  sa - si  regandeasca  strategiile . 

Brusc , administratia  de  la  Kremlin  isi  scoate  " marele  as  "  din  maneca  ... 

Lovitura  de  teatru  !  In  ciuda  protestelor  repetate  nu  doar  ale mas- mediei , 

dar  si  ale  cancelariilor  occidentale si  ale Secretarului  de  Stat  american  insusi 

,  brusc  apare  la  Moscova  insusi  ministrul  de  Externe  al  Israelului  Avigdor  Lieb

erman . 

Acesta  apare  degajat  si  zambitor  langa  Vladimir  Putin  si  explica  la  posturile  T

V  rusesti  dar  si  occidentale  ca  de  fapt  " 

ultimile  alegeri  au  fost  cele  mai  corecte  si 

mai  democratice  din  toata  Istoria  Rusiei  " . 

Declaratile  lui  Avigdor  Lieberman  declanseaza  " 

reactii  furibunde  "  in  SUA  si  Europa  de  Vest , atat  din  partea  mass - mediei 

cat  si  a  politicienilor . 

Lucrurile  continua  si  se  amplifica  in  ianuarie  2013  cand  mai  multe  cercuri  de  

dreapta  , formate  din  evrei - americani  dar  si  din  evrei - francezi  incep  sa- 

l  acuze  pe  Lieberman  ca  este  " omul  Moscovei " . 

Tot  in  ianuarie  2012  Parchetul  General  din  Tel  Aviv  anunta  public  la  tv  ca  " 

au  fost  deschise  mai  multe  dosare  penale  pe  numele  lui  Avigdor  Lieberman  p

entru  spalare  de  bani , frauda  si  abuz  de  incredere " .  Prietenii  mei  ziceau  : " 

Vedeti - va  de  treaba , dosarele astyea  sunt  deschise  asa de  ochii  lumii , 

cum  or  sa  vrea  autoritatile  israeliene  sa- l  aresteze  pe  Lieberman  ? 

Corb  la  corb  sa-  si  scoata  ochii 

?   Nu  se  va  intampla  nimic  !  Asa  cum  au  fost  deschise  dosarele  astea  , 

tot  asa  se  vor  inchide  , dupa  ce  se  mai  linistesc  apele  un  pic , 

dupa  ce  mai  uita  lumea  de  ele  ... " . Dar  iata  ca  toate  calculele  pesimiste  , 

desigur  inspirate  din  lungile  noastre  experiente  negative , nu  s-au  mai  adeverit 

de  dat  asta  .  Inainte  de  Sfintele  Sarbatori  ale  Craciunului  din  2012  , 

toate  posturile  TV  din  Europa  de  Vest  si  inclusiv  din  Romania  au  anuntat  cu  

emotie  : " Ministrul  de  Externe  al  Israelului  Avigdor 

Lieberman  a  fost  obligat  sa  demisioneze  din  toate  functiile  de  partid  si  de  stat 

. Parchetul  General  din  Tel  Aviv  a  anuntat  deja  ca  fostul  ministru  este  " 

inculpat  pentru  mai  multe  capete  de  acuzare  si  ca  va  fi  prezentat  instantei  de

  judecata  cu  propunerea  de  arestare  preventiva  ... 

Lieberman  declara  ca  nu  va  mai  reveni  in  viata  politica  " 

.  Ascult  de  mai  multe  ori  jurnalele  de  stri  si nu - 

mi  vine  sa  cred  ca  este  adevarat .  Da  , Dumnezeu  si  Istoria  nu  au  mai  avut 

rabdare  " cu  cel  rău ... " . Este  adevarat  ca  pana  la  urma , 

probabil  in  urma  unei"  intelegeri  la  nivel inalt  " , 

Lieberman  nu  a  mai  fost  inculpat  pentru " crima  de  spionaj " ci  doar  pentru  " 

infractiuni  de  drept  comun " , dar  este  important  ca  s-a  dat  " 

un  semnal  pozitiv  " : vechiul  colaborator  al  KGB   a  fost  " 

eliberat  din  toate  functiile  "  si  a  fost  adus  in  fata  Justitiei  . 

Am  vorbit  cu  niste  prieteni din  R. Moldova  care  auzind  " noutatile  " 



de  la  Tel  Aviv  au  rasuflat  usurati  si  au  exclamat  : " S-a  facut  dreptate  ! " . 

Unii  îl  cunoşteau  bine  pe  " inculpatul  Lieberman  " .  Îl  sun pe  amicul  meu , 

care  îmi  povestise  toata  istoria  de  la  bun  început  şi  îl  întreb  dacă  pot  să  pub

lic  . Amicul zice  ca  da  pentru  ca  finalmente  " 

Lieberman  a  fost  adus  in  fata  instantei  , nici  nu  mai  conteaza  pentru  ce  . 

Asa  s-a  convenit . Mai  departe  nu  mai  este  treaba  noastra , 

mai  departe  este  treaba  instantelor de  judecata " 

.  Mai  primisem  un  urias  cadou  de  Craciun : in Ucraina , 

in  Regiunea  Transcarpatia  ( fostul  Maramures  Istoric ) , prin  votul 

celor  din  Consiliul  Regional  , 

limba  romana  tocmai  devenise  limba  regionala  de  stat  !  Dupa  zeci  de  ani  de  

suferinte , Dumnezeu  incepea  sa- 

si  intoarca  iar  fata  spre  Romani  !  Bunica  materna  fusese  deportata  intre  1949 

- 1954  in  Baragan  fara  nici 

o  vina  si  fara  nici  o  acuzatie  concreta   alaturi  de  alti  peste  40 . 000 

de  romani  din  Mehedinti , Caras - Severin 

si  Timis  sub  fantomatica  acuzatie  ca  erau  " titoişti " adica  " 

un  fel  de  simpatizanti  de-ai  lui  Tito " ceea  ce  era  cu  totul  fals , 

dar  trebuia  gasit  un 

pretext  pentru  a  deporta  pe  cei  mai  avuti  romani  din  Vestul  Romaniei 

.  De  altfel  au  fost dusi  in  lagar  si  apoi  eliberati  cei 

care  au  supravietuit  far  ca  macar  unul  din  cei  peste  40 . 000 

sa  fie  trimis  in  judecata  ! 

Au  fost  deportati  si  apoi  eliberati  fara  nici  un  proces  !  Azi  trebuie  sa  avem  m

are  grija  si  sa  strangem  multe  probe  ca  sa  aducem  in  fata  instantelor  dusman

ii  democratiilor  occidentale , dar  pe  vremea  bunicii  mele  materne  nu  era  asa . 

Bunica  a  murit in  1987  la  90  de  ani  si  in  vacantele de  vara 

petrecute  la  tara  ne  povestea  noua  , nepotilor : " A  dat  ordin  Stalin  in  1949 

si  au  venit  cu  armata  si  cu  jandarmii  si  ne-au  luat  ca  din  oala  . Ne-

au  suit  in  trenuri  si dusi  am  fost  . 

Noua  ne  era  frica  sa  nu  ne   duca  in  Siberia  , 

cum  dusesera  deja  si  pe  romani  dar  si  pe  saşii  din  Transilvania 

.  Şi  între  noi  erau  caţiva  şvabi  din  Banat  şi  de  Siberia  ne  temeam  cel  mai 

rău . Dar  am  avut  noroc , ne- au  deportat  în  Bărăgan  . Maica -ta  era  tînara , 

era  studenta  la  Bucuresti  si  a  sarit  pe  geam  cand  au  cautat - o si  s-

a  ascuns  la  un  var  de -al  nostru  din  Bucuresti  unde  a  stat  ascunsa  un  an  ... 

Din  sat  m-au  luat  pe mine  si  pe  Silvia  - sora  mai  mare  a  ma-tii 

care  era  deja  maritata  si  cu  un  copil  mic  de  gat . Au  luat - 

o  pe  Silvia  si  cu  barbat  si  cu  copil . Dupa  ce  am  plecat  ne-

au  furat  de  la  conac  si  salbele  de  aur  si  toate  cartile  frantuzesti  legate  in  piel

e  de  viţel ... Ce - or  fi  făcând  cu  ele  ? se  mira  bunica  . 

Că  doar  comuniştii  abia  ştiau  să  se  semneze , dar  nu  toţi " povestea  ea  .  " 

In  lagăr  ne-au separat  unii  de  altii , dupa satele  de  unde  proveneam . Ne -

au  pus  sa  construim  alte  sate  cu mainile  goale  . Ne-



am  construit  case  de  chirpici , ce  era  sa  facem  . Apoi  ne - 

au  pus  sa  ne  sapam  singuri  fantani , ca  sa  avem  apa  .  De  noi  era  greu , 

eu  nu  puteam  sa  muncesc , eram  bolnava  , Silvia  alăpta , muncea  doar  Dinu , 

ginerele  meu . Tac - tu  mare  , Dumitru , 

a  murit  la  Stalingrad  iar  pe  singurul  fecior  Virgil , mi  l-

au  luat  prizonier  la  Cotul  Donului  .  S- 

a  intors  unul  singur  din  prizonierii  din  comuna  noastra  in  1958  dar  si  acela  er

a  pe  jumatate  nebun . Dar  stia  de  Virgil , 

fusese  cu  el  in  lagar  in  Siberia  si  murise  prin  1953  sau  1954  , 

nu  mai  stia   precis . Deci  in  Baragan  eu  si  cu  altii  am  infiintat  satul  Olaru  Nou 

. Dupa  eliberarea  noastra , satul  a  fost ras cu  buldozerele  ca  si  celelalte  sate 

din  Baragan , construite  de  deportati  , 

regimul  comunist  nu  dorea  sa  ramana  nici  o  proba  materiala la  acel  genocid . 

Nu  aveam  decat  extrem  de  putina  apa  si  extrem  de  putina  hrana .  Zilnic 

eram  anchetati  de  ofiteri  de  Securitate  care  voiau  sa  marturisim  crime  pe  care

  nu  le  comisesem  . Aproape  toti  ofiterii  de  Securitate  erau evrei - rusi . 

Vorbeau  prost  romaneste , in  schimb  bateau  cu  bestialitate batrani , femei , 

copii  , nu  conta  ! 

"  povestea  bunica  in  timp  ce  isi  stergea  o  lacrima  in  coltul  ochiului  . " 

Sa  nu  uitaţi  niciodata , maică , ce  ne-

au  făcut  nouă   ruşii  dar  şi  ajutoarele  lor  cele  mai  de  nădejde , evreimea -  rusă 

bolşevizată  " .  Dupa  Crăciun , am  fost  la  cimitir , 

am  curaţat  puţin  mormântul  bunicii  , 

am  vărsat  câteva  lacrimi  şi  am  spus  tare  " Să  ştii  că  n-

am  uitat  nimic  bunică  , din  tot ce  ne-

ai  spus  !  "    Un   articol  de  Dacian  Dumitrescu  ( 

articolul  poate  fi  preluat  de  toate  publicatiile  romanesti  din  tara  si  de  peste  ho

tare  ) 


