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Manelolitoral 2005
Claudiu Bran
Ploile care s-au abqtut \n acest an asupra ]qrii
noastre au fqcut ca litoralul românesc sq fie privit
cu scepticism de cei care \[i a[teptau cu nerqbdare
concediul. Treptat, \nsq, soarele a revenit la putere
iar poporul s-a repezit, val-vârtej, cqtre mare.
Acolo, din nefericire, pe oameni \i a[teptau alte
surprize. Tot neplqcute. Am stat zece zile pe litoral,
\n cea mai mare parte a timpului la Neptun. Chiar
dacq hotelierii au sqrit \n sus de zece metri atunci
când presa a scris cq lumea nu se \nghesuie cqtre
litoral, acesta aratq aproape pustiu, comparativ cu
anii trecu]i. Se cautq de fiecare datq vinova]i [i
motive, se propun solu]ii care mai de care mai
fanteziste. Adevqrul este altul. |n primul rând,
pre]urile: o biatq sticlq cu apq mineralq care costq
\n restul ]qrii pu]in sub 20.000 de lei vechi, la
Neptun n-o po]i gqsi fqrq 35-40.000 de lei. Tot
vechi. Nu mai vorbim despre cazare sau mâncarea
de zi cu zi. |n al doilea rând, condi]iile. Câ]iva
prieteni au gqsit, cu ajutorul unui site de internet
specializat, câteva camere superbe, la o vilq. 3 stele.
Scump, dar meritq, [i-au zis ei. Au plqtit, [i-au
re]inut locuri, totul pqrea OK. Când au ajuns au
constatat cq nu se poate locui acolo. Reclama e una,
realitatea alta. Am \ntrebat câ]iva comercian]i cum
se explicq ceea ce se \ntâmplq acolo. „Dom’le, au
fost inunda]ii, a plouat cu gqleata. Acum \ncercqm
[i noi sq recuperqm. Lumea cumpqrq, cq n-are
\ncotro“. Chiar cq m-am sim]it \nconjurat de
recuperatori la mare. Ar mai fi câteva probleme pe
litoralul românesc. |n zece zile am reu[it sq vqd
doar un singur spectacol ca la mare, de[i erau
reprezenta]ii \n fiecare searq. |n restul de nouq zile
au fost doar „concerte“ de manele. Dar gusturile
nu se discutq. E doar vina mea cq nu i-am \n]eles
nici pe posesorii aproape minori ai unor
decapotabile de sute de mii de euro care \ncercau,
prin toate mijloacele, sq atragq aten]ia, nici pe cei
care mergeau pe plajq \n cqutare de bquturq, femei
[i scandaluri, nici pe cei care au cumpqrat felii
enorme de plajq [i \[i bat joc de ea. {i de turi[ti.
Manelolitoral 2005.
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Atentatele de la Londra –
poveste cu final previzibil
Atentatele teroriste din Marea Britanie urmate de cele din Egipt [i din Turcia
demonstreazq cq Al-Qaida [i numeroasele sale ramifica]ii au declan[at ofensiva la
nivel mondial. Dacq avem în vedere cq terori[ti implica]i în atentatele de la
Londra erau cetq]eni britanici de zeci de ani în Anglia, rezultq cq re]elele au avut
în preocupare recrutarea de activi[ti, îndoctrinarea lor, precum [i
pregqtirea paramilitarq a acestora.

Toleranþa se plãteºte
Europa începe s` pl`teasc`
un pre] nepl`cut, tocmai celei
mai frumoase tr`s`turi comportamentale ale b`trânului continent – toleran]a. Fran]a, Marea
Britanie, Germania, Italia, Spania [i mai nou fostele state comuniste au deschis cu u[urin]`,
cu prea mult` u[urin]` dup`
2001, por]ile fa]` de cet`]enii
Orientului Mijlociu. Este discutabil dac` [i cât ace[ti europeni
de adop]ie au devenit cet`]eni
fideli fa]` de statele care i-au
primit. La începutul lui 2001,
deci înainte de atentatele teroriste care au însângerat America, fostul secretar de stat Madeleine Albright a primit un
memorandum de la serviciile
secrete, prin care se solicita
declan[area unei anchete privind rolul jucat de Marea
Britanie în sponsorizarea secret` a terorismului mondial.
Pe fond era vorba despre faptul c` Marea Britanie devenise
teritoriul agreat de al unor actori activi pe scena terorismu-

lui interna]ional. Astfel, în
1996, Ministerul de Interne
britanic acordase un permis
de rezident lui Mohammed
Al-Massari, autorul atentatului
terorist asupra bazei americane
de la Dharan (Arabia Saudit`).
Al-Massari era prieten cu un alt
expatriat saudit, Osama ben
Laden, cunoscut ca du[man de
moarte al SUA [i Israelului. Nu
este un secret c` ben Laden î[i
lansa chem`rile la Jihad prin
intermediul BBC [i al presei
scrise britanice.

dintelui egiptean Anwar Sadat
în octombrie 1981. De asemenea, guvernul britanic a admis
instalarea la Londra a cartierului general al organiza]iei teroriste algeriene „Grupul Islamic
Armat“, responsabil` pentru
asasinarea în 1992 a pre[edintelui algerian Mohamed
Boudiaf.
Departamentul de Stat al
SUA a stabilit c` 16 organiza]ii
teroriste primeau subven]ii sau
se antrenau pe teritoriul Marii
Britanii.

Momentul 11 septembrie
2001 a fost o surpriz` [i pentru serviciile secrete din Marea Britanie, care nu au realizat dimensiunea real` a
amenin]`rii prezentate de re]eaua Al-Qaida. Un raport din
13 iunie 2002 al Comisiei îns`rcinat` cu controlul servi-

ciilor de informa]ii men]iona
c` MI-5 [i MI-6 aveau înc`
din iunie 2001 date conform
c`rora Al-Qaida se afla în stadiul de preg`tire a unui act
terorist major. Nu [tim dac` în
urma ultimelor atentate de Londra, autorit`]ile britanice vor
mai tolera cu atâta u[urin]` g`z-

duirea atâtor organiza]ii teroriste. Putem trage o singur` concluzie. Jocul cu organiza]iile teroriste, printr-o permisivitate
r`u în]eleas`, nu înseamn` toleran]` fa]` de alte culturi, ci crim` fa]` de propriul t`u popor.
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dezvqluiri

Cine îl ajutã pe patronul Rodipet
sã-ºi batã joc de legi?
Din cercul lui Hassan Awdi fac parte Hayssam, Bqcanu,
Sqlcudeanu, Priboi, Dinu Niculaie, dar [i un ofi]er SRI

Membrii Consiliului de Administra]ie al SC RODIPET SA

Hassan Awdi, dubiosul om
de afaceri de origine libanez`,
dar având cet`]enie american`,
venit în România dup` 1990 cu
scopuri numai de el [tiute, este
nu doar patronul Rodipet, ci [i
al înc` 73 de firme cu diferite
profile de activitate.
Cu riscul de a ne repeta,
vom nominaliza o parte dintre
societ`]ile domnului Awdi: SC
Rodipet SA, Mesageria CFR,
revista Femeia, SC Panduri
SA, ICRAL Colentina, fabrica
Bueno-Café, fabrica Euro-Est,
hotel Vene]ia, dou` sau trei hoteluri pe litoral etc.

de reziden]`? De unde atâta dispre] la acest Awdi fa]` de legile
române[ti?
Avem câteva elemente
care ar putea orienta r`spunsul.
În anturajul lui Hassan
Awdi este întâlnit din p`cate
prea des un locotenent colonel
din SRI, Radu Ionel. Am ezitat,
din respect fa]` de institu]ie, s`
fac public numele acestui personaj. Ve]i crede, stima]i cititori, c` ofi]erul de informa]ii
Radu Ionel este în rela]ii de ordin profesional cu Awdi.

De ce dispreþuieºte
Awdi legea?

La urma urmelor, americano-libanezul are destule rela]ii în mediul oamenilor de afaceri arabi, care ar putea fi de interes operativ pentru principalul serviciu de informa]ii al statului. Din p`cate, este vorba de
rela]ii de afaceri. Trec peste
faptul c` am luat act de la o
surs` credibil` c` Radu Ionel îi
furnizeaz` lui Awdi informa]ii
de la SRI despre unii arabi care
sunt în aten]ia institu]iei [i m`
voi referi doar la traficul de influen]` pe care îl practic`. Radu
Ionel i-a facilitat lui Awdi rela]iile cu directorul Agopescu de
la Federal Coop – Ilfov pentru
cump`rarea a 12 spa]ii comerciale din Otopeni, Snagov, Cornetu, Bragadiru, Buftea [i Peri[. Coopera]ia se pare c` a fost
p`gubit` de c`tre americanolibanez cu suma de 2,5 miliarde de lei. Awdi inten]ioneaz` s`-l foloseasc` pe ofi]erul
SRI pentru preluarea hotelului
Astoria, din Bucure[ti care
apar]ine de CFR.
Un lucru care este [i mai
grav îl constituie interven]iile la

Conform informa]iilor de
care dispunem, Awdi este unicul om de afaceri din România
care este ac]ionar majoritar la
aproape 100 de firme [i totu[i
are în permanen]` datorii fa]`
de stat. În num`rul trecut al
s`pt`mânalului „Alerta“ am
prezentat un document oficial
al Autorit`]ii pentru Str`ini,
din cadrul MAI, emis la
27.06.2005, din care rezult` c`
Hassan Awdi nu mai are drept
de [edere în România de la
14.09.2002. S` nu trecem prea
u[or peste aceast` informa]ie.
Oare domnul ministrul de Interne Vasile Blaga cunoa[te
faptul c` subordona]ii domniei
sale, respectiv comisarul-[ef
Dinu Niculae, directorul general al Autorit`]ii pentru Str`ini,
nu respect` legea? Cum este
posibil ca timp de aproape trei
ani un cet`]ean str`in s` desf`[oare în România tot felul de
activit`]i, unele la marginea legii, f`r` s` aib` nici m`car drept

Trafic de influen]ã

Ministerul Justi]iei pentru facilitarea ob]inerii cet`]eniei române pentru unii oameni de
afaceri arabi afla]i temporar în
România.

Prietenul
lui Omar Hayssam
Una dintre rela]iile de tain` ale lui Awdi a fost Omar
Haissam, cet`]eanul sirian acuzat c` ar fi premeditat r`pirea
ziari[tilor români în Irak. În
urma anchetei interne în PSD
s-a stabilit c` Haissam a fost înscris în fostul partid de guvern`mânt de c`tre Petre S`lcudeanu, care este administrator
la Rodipet, unde patron este
Awdi. Se închide cercul într-un
mod nepl`cut pentru fostul ministru al Culturii, social-demo-

cratul S`lcudeanu, care demonstreaz` c` nu-[i controleaz` nu
doar [li]ul de la pantaloni, dar
nici cercul rela]ional.
Bineîn]eles, nu putea lipsi
martie din post! În anturajul
lui Awdi apare [i fostul senator Ristea Priboi, a c`rui aplecare pentru elemente afaceriste din lumea arab` a ]inut
de multe ori prima pagin` a
ziarelor. Ne d`m [i noi cu
p`rerea, nimic mai mult, dar o
investiga]ie asupra rela]iilor
Haissam–Awdi ar putea duce
la concluzii interesante, mai
ales c` întâlnirile dintre cei doi
stâlpi ai capitalismului românesc (vai de mama lui!) se
desf`[urau în cel mai mare
secret.
George Dora

Hassan Awdi recunoa[te c` nu are drept de [edere \n România

Awdi ordon` ob]inerea cet`]eniei române pentru doi arabi

Lume bun` \n anturajul lui Awdi: Petru S`lcudeanu [i Petre Mihai B`canu
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sub acoperire

|ntâmplqri adevqrate

Ultima întâlnire cu spionul A007
|nainte cu doar câteva luni
de la evenimentele din decembrie 1989 am primit o telegram` cifrat` de la spionul nostru
din spa]iul „ANDRA“.
M` chema urgent la o \ntâlnire \ntr-un loc mai deosebit
ca de obicei. N-o mai f`cuse \n
acest mod [i treaba asta m-a
cam pus pe gânduri. De ce acolo [i de ce a[a de rapid? Spionul
meu – A007 – \mi solicita o \ntâlnire \n emisfera sudic` a globului p`mântesc, \ntr-o ]ar` ciudat` [i \ntr-un moment cam nepotrivit sezonului. M-am gândit c` a ales locul pentru o conspirativitate mai bun` a \ntâlnirii, c` verificase bine situa]ia
operativ` din spa]iul de loca]ie
[i c` totul era OK. {tia de la \nceput c` voi intra \n ]ara respectiv` ca diplomat [i probabil c`
verificase prin câte sisteme de
controale va trebui s` trec, f`r`
a mai calcula cheltuielile materiale, pe care oricum le pl`tea
Centrala de spionaj din România.

Întâlnire de gradul II
Spionul meu – A007 – era
oricum cotat bine \n topul ilegalilor din România [i orice \ntâlnire cu el aducea adev`rate
valori pentru industria româneasc`, a[a c` orice cheltuial`
material` era compensat` din
plin. Când am citit telegrama
cifrat` nu m-am gândit decât la
timpul pe care-l pierdeam cu
avioanele, cu controlul aparent
din vam`, cu a[tept`rile din
aeroport, cu vaccinurile obligatorii dinaintea plec`rii [i cu raportul c`tre conducerea Centralei privind orice contact cu un
ilegal \n „spa]iul extrateritorial
V“, raport care trebuia foarte
bine documentat [i \ntocmit
dup` o verificare [i o analiz`
am`nun]ite, dar foarte profund`, a elementelor de siguran]`
operativ` a unei asemenea \ntâlniri. Dup` regulile agen]iei

noastre era o \ntâlnire de gradul
II, grad care cerea obligatoriu
verific`ri \n agen]ia proprie, dar
[i \n spa]iul „ANDRA“, unde
ac]iona ilegalul.

Anunþul de la radio
Dup` câteva zile de verific`ri tehnico-operative i-am trimis amicului meu un anun]
printr-un post de radio interna]ional, pe care [tiam c`-l ascult`
zilnic, la o anumit` or`, anun]
pe care [tia s`-l descifreze [i
s`-i \n]eleag` tot mesajul. L-am
f`cut s` \n]eleag` c`-i primisem
mesajul, c` verificasem spa]iul
\n care ac]iona [i pe cel \n care
\mi ceruse \ntâlnirea [i c` totul
era conform cerin]elor unei
asemenea ac]iuni conspirative.
Din mesajul meu, spionul
A007 \n]elesese [i faptul c`
Centrala era de acord cu „jonc]iunea“ pentru c` nu existau pericole de „vizionare“ din partea
vreunui „test“, dar c` se impunea autoverific`ri din partea lui
de la plecarea din spa]iul „ANDRA“ [i pân` la „LOCAL“.
Preg`tirile fiind f`cute, mi-am
rezervat un bilet de transport
prin Tarom, mi-am luat o simpl` geant` diplomat [i am comandat un taxi, o Dacie, ca
orice c`l`tor anonim. Nu m-a
condus nimeni la aeroport, c`ci
a[a erau regulile. Eram \mbr`cat destul de elegant [i abordam
aer de turist str`in, pu]in distrat,
dar dornic s` m` \ntorc \n ]ara
de origine.

În drum cãtre acþiune
M-am \mbarcat \ntr-un
avion Jumbo-jet, cu capacitatea
de circa 300 de locuri, cu motoare puternice [i cu mult`
siguran]` de zbor. Aveam locul
rezervat la „First classe“, cu
scaune \mbr`cate \n plu[, care
puteau fi transformate u[or \n
paturi comode [i alte facilit`]i
care permiteau [i ofereau pasagerilor o c`l`torie agreabil`,
[i-i ajutau s` uite în timpul zborului de orice risc sau team`.
Zburasem mult [i cam pe toate
liniile europene [i nu-mi f`ceam probleme. M` obi[nuisem cu tot felul de avioane, cu
pilo]ii [i cu stewardesele noastre [i alte colege de pe liniile
externe, cu golurile de aer, cu
securitatea zborurilor [i nu
aveam nevoie de nici un fel de
acomodare de zbor. Dup` calculele mele, zborul urma s` dureze cam 12 ore. M-am a[ezat
comod \n scaun, am comandat
un pahar de whysky [i o cafea,
apoi mi-am scos o carte.
(continuare \n num`rul viitor)
Sorin V.
Teodorescu
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infrac]iuni

Ninge cu moarte albã (II)

început s`
vând` lucruri din cas`.
Televizor, video, p`r]i din
mobil`. Mama lui a încercat s`-i atrag` aten]ia
asupra conduitei sale. A
urmat o ceart` violent`. Fiul a
ridicat mâna asupra mamei
sale. A lovit-o cu furie, trimi]ând-o la p`mânt. A z`cut
incon[tient` câteva minute. {ia revenit. Acum are o vân`taie
urât` la pometul stâng. „Ce m`
fac? Cum m` pute]i ajuta? Cum
îl pute]i ajuta?“.

Dependenþã

Ar`tam în num`rul trecut
al revistei o mic` parte din activitatea zilnic` a trafican]ilor [i
consumatorilor de droguri din
cartierul Berceni, Str. Cricovul
S`rat.

Orice ticãloºie
pentru drog
Într-una din zile a venit la
mine o doamn`. Elegant`, cult`, sprinten` la minte. Era deprimat`. Pe partea stâng` a fe]ei
se vedea o tumefiere urât`. Se
sim]ea jenat`, vinovat`, de[i femeia nu avea nici o vin` în realitate.

Am întrebat-o ce s-a întâmplat. A dat din cap a dezn`dejde [i dup` o pauz` lung`
în care totul în jur p`rea ap`s`tor, a început s` se dest`inuie.
Fiul ei se droga. Ajunsese
dependent de aceast` otrav`
pe care o cump`ra cu bani primi]i de la p`rin]i. Cu bani împrumuta]i de la „prieteni“, de
la vecini. De oriunde reu[ea s`
ob]in` 120.000 de lei pentru o
doz`.
Dup` mai multe luni, dependen]a de heroin` a devenit
puternic`. De nedep`[it. Îi trebuiau mai multe doze pe zi. A

Am luat leg`tura cu un
prieten. L-am convins pe toxicoman s` mearg` la dezintoxicare. A mers. Dup` dou` zile a
plecat. A continuat s` se drogheze. Intrase în leg`tur` cu un
traficant iranian care i-a propus
s` vând` droguri pentru el. Îl
pl`tea cu câte o doz`. Era mul]umit.
Într-una din zile a fost
prins în flagrant [i arestat. A
fost condamnat la trei ani închisoare. A ie[it înainte de împlinirea celor trei ani, pentru bun`
purtare.
A început din nou s` consume. Tot mai mult, din ce în ce
mai mult.

Viaþã contra drog
Cu câtva timp în urm` am
întâlnit-o pe mama b`iatului
întâmpl`tor. Era în doliu. Am
întrebat-o cine i-a murit. A f`cut un semn din cap. Am în]eles
c` era vorba despre fiul ei. Murise de supradoz`. Stop cardiorespirator. Avea doar 21 de ani.
Era student în anul al II-lea la

Facultatea de Drept când a fost
arestat. Dac` s-ar fi oprit atunci... Dar el nu mai depindea de
el, ci de heroin`, care l-a condus pe un drum f`r` întoarcere.
O existen]` irosit` înainte de
vreme. Ca el mul]i, foarte mul]i
tineri care fac din consumul de
droguri un act de bravur`.
Organele abilitate ale statului ar trebui s` se implice mai

mult. S`-[i ia rolul în serios, s`
ac]ioneze energic împotriva
trafican]ilor în primul rând, dar
[i împotriva consumatorilor.

Îi pasã cuiva?
Exist` o Direc]ie General`
de Combaterea Crimei Organizate [i Antidrog la nivelul
IGPR, o Brigad` cu acela[i profil tot la IGPR, un serviciu la
Poli]ia Capitalei ([i în poli]ie),
câte un birou Antidrog [i Combaterea Prostitu]iei la fiecare
sector.
Dac` la nivel central se
lucreaz` calificat, la sectoare
se las` de dorit. Pe str`zi
mi[un` trafican]ii [i consumatorii de droguri, prostituatele [i pe[tii [i nim`nui
nu-i pas`. Nici chiar poli]iei
de sector. S-au înv`]at unii cu
al]ii ca ]iganul cu scânteia.
Semnale de alarm` a mai tras
presa [i cu alte ocazii, dar ce
folos?!? S-au scris un articol,
dou` pe aceast` tem`, mâine
apare un alt eveniment, poimâine toat` lumea va uita ce
s-a scris ieri.
Trafican]ii de droguri îns`
nu uit` niciodat` s` vând` la
pre] greu o „buc`]ic` de moarte
alb`“, iar consumatorii nu pierd
prilejul s`-[i mai injecteze o
doz`... Vom reveni.
Ioan Cre]u
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top secret

Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (IV)
„Sunt inginerul Georgescu
Andrei, inspector de personal
în Ministerul Comer]ului Exterior, …Inginerul Matei Claudiu, …încântat de cuno[tin]`
…îmi face o deosebit` pl`cere
s` v` cunosc…“
A[a începea, de obicei,
momentul în care ofi]erul instructor îl contacta pe tân`rul
candidat la ceea ce urma s` fie
poate cea mai frumoas` aventur`, palpitant` [i suficient de
riscant` pentru amândoi. O
simpl` strângere de mân`, dar
cu cea mai profund` sinceritate,
putea s` marcheze un destin, de
cele mai multe ori de neuitat [i
cu semnifica]ii care nu se
opreau doar la tân`rul candidat,
ci poate [i la genera]iile lui din
viitor. Din viitor, pentru c` odat` ajuns în spa]iul în care urma
s`-[i desf`[oare misiunea, viitorul ilegal urma s`-[i întemeieze o familie, o familie adev`rat` cu toate obliga]iile legale,
morale [i religioase [i cu des-

cenden]i într-un lan] cât mai
lung de genera]ii.

O discuþie plãcutã
„V-am studiat dosarul personal, îndeosebi rezultatele ob]inute pe linie profesional`, [i
am fost încântat s` constat c`
m` voi întâlni cu un tân`r de
mare perspectiv`, de care orice
minister ar avea nevoie în contextul actual. De fapt, v-a]i remarcat [i a]i dovedit seriozitate
[i în preg`tirea de cultur` general` [i în procesul de înv`]`mânt, în liceu, în facultate, iar
colegii [i cadrele didactice au
avut aprecieri pozitive [i numai
cuvinte de laud` la adresa
dvs...“.
Dialogul dintre cei doi
viitori prieteni [i colegi ai celei
mai frumoase bresle din istoria
muncii de informa]ii începea s`
curg` astfel lin, atr`g`tor [i plin
de farmecul curiozit`]ii, dar [i
al pl`cerii pe care ]i-o d` dorin]a de a suprapune o fotografie
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peste imaginea real` care a generat negativul. Talentul ofi]erului instructor de a conduce
dialogul cu viitorul ilegal putea
s` dea întâlnirii farmec, lumin`,
cu toate nuan]ele spectrului solar, sau opacitate. Ofi]erul instructor începea dialogul cu no]iunile cele mai generale; apoi
structura generalul [i sfera cunoa[terii întregului segment de
interes, navigând lin printre perioadele clasice din via]a tân`rului candidat, l`sându-l, dar [i
incitându-l [i pe acesta s` povesteasc`, singur, unele capitole din via]a profesional`, de
familie, amintiri din copil`rie [i
liceu, din faculate sau chiar din
[coala general`. V` imagina]i,
cu siguran]`, c` ofi]erul instructor le cuno[tea din verific`ri pe
toate, aproape la fel de bine ca
[i interlocutorul s`u, dar era
obligat s`-i dea acestuia impresia c` unele evenimente din
cele relatate îl f`ceau curios [i
chiar îl pasionau. În asemenea
situa]ii ofi]erul instructor avea
întotdeauna [i el preg`tite anumite „întâmpl`ri pl`cute“ din
via]a sa personal`, din liceu,
din facultate sau din via]`, pe
care trebuia s` le povesteasc`,
pentru amuzamentul reciproc
al dialogului. Nu erau, bineîn]eles, reale, dar erau necesare.
Uneori aceste povestioare apar]ineau chiar altor candida]i, dar
puteau fi transferate cu u[urin]`
cu unele mici modific`ri, în
lan]ul amintirilor tr`ite, chipurile, personal. Dialogul devenea
astfel mult mai pl`cut [i mai
atr`g`tor.

„Inspectorul
de personal“
Ofi]erul instructor î[i atr`gea interlocutorul cu mult talent în arta conversa]iei, f`r`
s`-l plictiseasc` [i f`r` s` lase
nici cea mai mic` impresie din
dialogul tipic unui anchetator,
cu întreb`ri [i r`spunsuri rigide,
rapide, scurte [i anoste, lipsite
de sarea [i piperul unei atmosfere pl`cute dintre dou` persoane care, de[i se cuno[teau pentru prima oar` trebuiau s` r`mân` prietene pentru o via]` întreag`.
Pentru acest motiv tehnica
dialogului la prima întâlnire
avea un scop foarte precis, care
nu trebuia s` dea gre[ niciodat`: candidatul trebuia s` plece
în final cu o impresie foarte bun` despre „inspectorul de cadre“ care l-a contactat, impresie
care marca nu doar un început
mai mult decât promi]`tor, dar
care s`-l determine s` mai doreasc` [i alte întâlniri, [i alte
dialoguri, la fel de atractive [i
pline de curiozitatea celui care
a intrat în aten]ia unor persoane
din e[aloane superioare locului
s`u de munc` sau din alte ministere cu profil similar sau tangen]ial.
Întâlnirea celor doi dura
uneori [i 3-4 ore, timp în care
ofi]erul instructor avea ocazia

s` verifice [i s`-[i dea seama cu
certitudine dac` viitorul ilegal
r`spundea în linii mari primelor
cerin]e [i condi]ii pe care acesta trebuia s` le îndeplineasc`:
de ordin fizic, temperamental,
material, psihic, sociabil, sinceritate în raport cu cei din jur,
memorie, starea emotiv`, viciile, dorin]a de a progresa [i prospera profesional, social [i material, ata[amentul fa]` de familie
[i prieteni, dar mai ales fa]` de
]ar`. Se în]elege de la sine c`
pentru ofi]erul instructor era
foarte greu de stabilit de la prima întâlnire dac` interlocutorul
s`u era suficient de sincer în tot
ce povestise despre el sau cum
aproba [i confirma toate sau
unele dintre afirma]iile tovar`[ului „inspector de personal“
care-l invitase politicos la o întâlnire amical`. Îi era foarte
greu, mai ales pentru faptul c`
se [tie c` \n asemenea situa]ii,
în majoritatea cazurilor, candidatul se comport` într-o asemenea manier` încât s` par` cât
mai pl`cut, s` braveze, s`-[i
laude marfa [i s` aprobe de obicei tot ce i se spunea sau i se
propunea. Viitorul ilegal de[i
putea s` aib` un aspect fizic
deosebit, o memorie excep]ional`, cu multe rela]ii în societate, un bun profesionist, bun
cunosc`tor a dou`-trei limbi
str`ine [i cu un bagaj suficient
de cuno[tin]e de cultur` general`, putea s` fie în acela[i timp
un materialist, un carierist înver[unat, un fricos, un la[, un
afemeiat sau cu un accentuat
viciu al be]iei, al jocurilor de
noroc, s` aib` o boal` psihic`
ascuns` sau alte tr`s`turi de caracter pe care toate verific`rile
tehnice aferente anterior primei
întâlniri s` nu le fi depistat. Orice era posibil. Acesta era [i motivul principal pentru care prima întâlnire de cunoa[tere nu
era [i ultima. Calit`]ile pe care
trebuia s` le îndeplineasc` un
viitor ilegal nu-i permiteau ofi]erului instructor s` fac` nici un
rabat de la profesionalismul cu
care trebuiau f`cute investiga]iile [i verific`rile tehnice asupra acestuia. Cea mai mic` neaten]ie în analizarea acestor verific`ri, cea mai mic` gre[eal`
în interpretarea celor mai mici
am`nunte privind via]a real` a
viitorului ilegal în faza de „candidat“ puteau fi fatale misiunii
cu care era preg`tit, dar [i în
consecin]ele rela]iilor statului
român cu ]ara în spa]iul c`reia
ilegalul urma s` fie lansat. Oriunde în lume, unde exist` spionaj exist` [i contraspionaj.

Spionaj
ºi contraspionaj
Unde sunt institu]ii care
preg`tesc spioni exist` [i institu]ii care urm`resc s` depisteze
spioni. La fel de adev`rat` este
[i axioma c` un spion foarte
bine preg`tit [i cu cât mai pu]ine vicii sau deloc creeaz` contraspionajului advers enorm de

multe probleme în depistarea
lui. Dac` serviciul de informa]ii
al unui stat î[i recruteaz` cei
mai buni agen]i iar preg`tirea
lor se face la un nivel de profesionalism cotat la „super“, riscul ca ace[tia s` fie depista]i [i
prin[i în flagrant se reduce la
„0“. În contraspionajul spa]iului în care urmeaz` s`-[i desf`[oare activitatea, spionul are
mari probleme de profesionalism. Durerile de cap se transfer` astfel de la serviciul de informa]ii al primului stat la cel
de-al doilea, care este spionat.
Ca [i serviciile de informa]ii
care preg`tesc spioni, [i serviciile de contraspionaj ale oric`rui stat au, pe undeva, metode
adecvate de depistare a spionilor, fie ei acoperi]i sub diverse
profesii sau misiuni diplomatice, fie ei chiar ilegali, unde depistarea se face cel mai greu
posibil. Posibil, dar nu [i imposibil.
Cu cât un stat este mai
dezvoltat [i cu mai mult` vechime în arta spionajului [i
contraspionajului, cu atât metodele de preg`tire a spionilor sau
a ofi]erilor de contraspionaj
sunt mai sofisticate, mai complexe [i mai eficiente. Între serviciile de spionaj ale unui stat [i
cele de contraspionaj ale statului în care primele î[i lanseaz`
agen]ii exist` un adev`rat r`zboi de inteligen]` [i de uzur`
psihic`.
(continuare în num`rul viitor)
Sorin V.
Teodorescu

7

ALERTA

8

Nr. 8  3 - 9 august 2005

spionaj

Secrete \ncq nedezvqluite

Un spion român a percutat serviciile
secrete franþuzeºti
Perioada „rqzboiului rece“ a oferit serviciilor
secrete comuniste [i capitaliste un teatru de
opera]iuni la scarq planetarq. De[i s-au acuzat
reciproc de a fi în spatele unor diversiuni de mare
anvergurq, serviciile speciale nu au hotqrât
în cele din urmq soarta înfruntqrii dintre capitalism
[i comunism. Decizia de a capitula luatq de
Gorbaciov a fost eminamente politicq, serviciile
de informa]ii fiind mai curând surprinse
decât implicate.

Anii ’60, în România
La începutul anilor ’50
îns`, atât ]`rile capitaliste, cât [i
cele comuniste acordau o mare
aten]ie spionajului [i în special
ac]iunilor secrete diversioniste.
România a fost, prin serviciile
ei speciale, implicat` într-una
dintre cele mai interesante faze
ale luptei pe frontul nev`zut din
perioada r`zboiului rece.
Dup` cum se [tie, înc` de
la înfiin]are (1948), securitatea
a avut un rol eminamente represiv [i ar fi gre[it s` privim
aceast` institu]ie pân` în anii
’60 ca [i un serviciu secret.
În paralel cu securitatea au
existat îns` dou` servicii speciale. Serviciul Secret de Informa]ii, preluat dup` câteva inte-

rimate nesemnificative care au
urmat arest`rii lui Eugen Cristescu de un agent al KGB,
Sergiu Nikanov, alias Nicolau,
[i Direc]ia de Informa]ii a Armatei, subordonat` direct lui
Emil Bodn`ra[.

Internaþionaliºtii
ºi serviciile secrete
Nicolau f`cea parte dintre
comuni[tii interna]ionali[ti instrui]i în [colile de spionaj sovietice, cu o îndelungat` activitate clandestin` în Fran]a, Belgia [i România.
Luând conducerea spionajului românesc, Nicolau a constatat c` vechile re]ele din ]`rile
Europei de Est erau inoperante
sau lucrau sub controlul serviciilor secrete str`ine. În conse-

cin]`, Nicolau a decis refacerea
structurilor din str`in`tate ale
informa]iilor secrete române[ti.
Exista o baz` uman` despre care s-a vorbit extrem de
pu]in – interna]ionali[tii, respectiv cei care luptaser` de partea comuni[tilor în r`zboiul civil din Spania. Stabili]i în toat`
Europa, ace[tia au fost puncta]i
în vederea recrut`rii de c`tre
serviciile de spionaj est-europene.
Dintre românii care luptaser` în Spania, unii, dup` înfrângerea republicanilor, se refugiaser` în Fran]a, unde în
timpul ocupa]iei germane se
al`turaser` mi[c`rii de partizani. Dup` r`zboi, în general
românii s-au reîntors în ]ar`,
p`strând îns` rela]iile cu fo[tii
camarazi din mi[carea de partizani, mul]i dintre ace[tia ocupând pozi]ii înalte în statul
francez.

Operaþiunea „Gladio“
SDECE (serviciul de spionaj francez) a recrutat imediat
dup` r`zboi pe majoritatea conduc`torilor re]elelor de partizani. Unul dintre ace[tia, François Bistos, alias colonelul
Frank, a fost membru al re]elei
Andaluzia, unde luptaser` [i

câ]iva comuni[ti români, printre care Mihai Petri, care în România va ajunge ministrul
Chimiei.
Serviciile secrete occidentale hot`râser` s` adopte în anii
’50 o atitudine ofensiv` fa]` de
statele socialiste.
A fost declan[at` o opera]iune strict-secret`, codificat`
„Gladio“, care presupunea
constituirea unor structuri paralele care, în cazul ocup`rii
Europei de Est de c`tre armatele sovietice [i ale alia]ilor, s`
declan[eze r`zboiul de rezisten]`. Pe de alt` parte, din rândul emigran]ilor din ]`rile
Europei R`s`ritene au fost selecta]i cet`]eni dispu[i s` fie
lansa]i în ]`rile lor de provenien]` pentru opera]iuni de spionaj [i diversiune.
Marea majoritate a acestor
grupuri lansate în perioada
1951–1955 au fost lichidate la
scurt timp dup` para[utare în
Polonia, România, Albania,
Lituania etc.

Trãdãtorii occidentali
Speciali[tii din serviciile
secrete occidentale au început
s` b`nuiasc` c` în rândul lor
exist` cel pu]in câ]iva tr`d`tori.
Unul dintre ei este deja o figur`

a istoriei serviciilor speciale.
Kim Philbi, care ajunsese
aproape [eful serviciului secret
britanic, fiind de fapt agentul
KGB-ului.
Dup` c`derea grupului de
români preg`tit de speciali[tii
SDECE [i para[utat în ]ar` în
1952, compus din Alexandru
T`nase, Mircea Popovici [i al]ii, contraspionajul fancez [i-a
orientat ancheta spre vârfurile
serviciului de spionaj.
Cu toate eforturile, nu sau ob]inut rezultate în aceast`
investiga]ie. Din când în
când, în diferite ]`ri, Mihai

Petri avea întâlniri nevinovate
cu fostul s`u camarad din
rezisten]`, cadru al SDECE,
François Bistos, alias colonelul Frank. În 1970, Bistos
a p`r`sit spionajul francez, se
pare destituit de c`tre noul director Alexandre de Marenches.
Calitatea sa de agent al
spionajului românesc nu a fost
îns` tr`dat` decât în 1982–1983
de c`tre un defector din securitatea româneasc`. Era prea târziu, agentul secret murise în
1981.
George Dora
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Alerta socialã
Vaci în… Micul Paris
Locuitorii capitalei, obosi]i de propriile probleme ce par
a nu se mai termina, preocupa]i
de facturile gonflabile, de pre]urile galopante, de locurile de
munc` din ce în ce mai rare, de
vara care le aminte[te cu nostalgie de vacan]ele tr`ite cândva, toropi]i de c`lduri, pr`fui]i
de drumuri, uda]i de ploi [i
stropi]i de noroaiele gropilor,
par a nu mai avea for]a necesar` sau, poate, umorul scontat
fa]` de ideea bizar` a vacilor din
Bucure[ti. Ap`rute unde nici nu
te a[tep]i, aceste kitsch-iuri jenante, încearc`, f`r` a reu[i, s`
transmit` un mesaj, [tiut numai
de ele sau, eventual, de ini]iatorii lor.
Pictate isteric, cu triste figuri nereu[ite, umilitor de for]ate, aceste obiecte ce nu pot
ajunge la nobilul titlu de statui,
sunt a[ezate în diferite puncte
ale capitalei, ostentativ, împiedicând privirile obosite ale trec`torilor.
Indiferent de inten]iile celor care au ini]iat un astfel de
proiect, oricât de justificat ar fi
el în min]ile lor „profunde“, bucure[teanul obi[nuit, poate, recunoa[te înc` o dat`, forma de
dispre] a celor care sunt pl`ti]i
s` le rezolve problemele reale.
Str`zile sunt adev`rate trasee
de alpinism, majoritatea parcurilor sau a spa]iilor verzi sunt
invadate de b`l`rii, iluminatul
în cartiere func]ioneaz` din doi
\n doi, gunoiul menajer ofer`
adev`rate regale [obolanilor.
Locuitorul acestui istoric ora[,
micul Paris pierdut, are dreptul
justificat de a se întreba de ce
nu-i sunt rezolvate problemele
curente, de ce li se permite unora s` fac` celebrele „glumi]e“,
în sensul mult cunoscutului
proverb, Bucure[tiul arde [i
vaca se uit`, zâmbind tâmp...
Suntem oare în situa]ia de a
face surprize absolut infantile,
lipsite de cel mai elementar
gust, jignind în mod grotesc, locuitorul onest al acestui ora[?
Întreb`ri simple, dar care nu pot
fi puse, decât de cei care-[i pl`tesc cu greu impozitele, împov`ra]i de grijile zilei de mâine.
Îi avertiz`m pe aceast` cale pe
juc`u[ii no[tri edili, c` sunt pl`ti]i cu seriozitate, nu cu bilete
de papagal!

Inundaþii cu lacrimi
Nici nu mai [tii de unde se
ud` p`mântul. De la norii amenin]`tori sau din ochii sinistra]ilor dispera]i, ce caut` cu înfrigurate un r`spuns, un ajutor.
Potop. Mii [i mii de hectare de
p`mânt sunt sub ape, case distruse, agoniseli, speran]e, vie]i,
sunt luate de puhoaie dezl`n-

]uite [i, pe deasupra, totul mai e
sc`ldat [i în lacrimi. Din toate
col]urile ]`rii ne privesc copii
speria]i, p`rin]i distru[i, b`trâni
învin[i. Sunt românii de ai no[tri. {i noi îi privim îngrozi]i, dar
parc` din spatele unei ferestre
ne sim]im confortabil în calitate
de spectatori, a[teptând ca institu]iile statului s` le vin` în ajutor, s`-i rezolve.
Dar pare a fi un scenariu
din potopul lui Noe. Institu]iile
statului î[i fac Arca, preocupa]i
de nava lor, de comoditatea fotoliilor în care vor sta, navigând
timp de patru ani, dup` alegeri-

le anticipate ce-i preocup` atât
de mult. Plou`, dar se fac alian]e... Inunda]iile nu-i deranjeaz`
pe cei care fac guverne, apele
nu ajung în birourile elegante.
Vedem extremele societ`]ii române[ti mergând într-un paralelism cutremur`tor. {i totu[i,
oamenii lovi]i de nenorocirile
provocate de ape au nevoie de
noi, au nevoie de hran`, de haine, de case. Poate e momentul
s`-i ignor`m pe cei investi]i în
func]ii de conducere, poate ar
trebui ca fiecare dintre noi s`
întind` o mân` de ajutor celor
afla]i la greu, s`-i ajut`m s`

treac` peste necazul care i-a lovit pe nedrept. Oricât de mic ni
s-ar p`rea ajutorul nostru, el
poate fi uria[ pentru cel ce a
r`mas f`r` nimic. Ar fi o lec]ie
de moral` [i pentru cei ale[i [i
bine pl`ti]i, care i-au l`sat la
vremuri de restri[te prad` foamei, frigului [i disper`rii pe cei
care i-au ales. S` repunem noi
în tiparele biblice Arca lui Noe,
salvând pe cei ce trebuie s` duc` mai departe acest neam.

Coºul cu...
teroriºti locali
Sar în aer, explodeaz`, fac
victime, ghici ce e? Pre]urile!
Oricât de macabr` ar fi aceast`
compara]ie, poate chiar indecent` în raport cu tragediile ce
au loc în lume, realitatea pe
scara personal` se poate apropia de drama unor atacuri teroriste. Noi n-avem nevoie de
grup`ri extremiste, fiindc` tensiunile prin care trecem zilnic
sunt suficiente. Co[ul e din ce
în ce mai gol, vara, mult a[teptata var`, nu ne mai ajut` cu diversitatea-i de produse, fiindc`
toate r`mân pe tarabele înc`rcate cu tentante am`giri. Nu
putem ]ine pasul cu aceste cre[teri permanente, ivite din toate
col]urile, chiar dac` ele poart`
denumiri radical opuse. Caise,
maieuri, conopid`, factura telefonic`, transport, ardei, m`lai,
telemea, [ampon... Medicamentele intr` într-o categorie
separat`, fiindc` cei care au
nevoie de ele sunt deja victimele acestor atentate.
Suntem destul de mândri
[i nu cochet`m cu pl`cerea de a
ne lamenta, dar exist` o limit` a
suportabilit`]ii de care ne apropiem, o zon` de alert`, care
avertizeaz` riscul unei c`deri libere. Nu a[tept`m mila nim`-

nui, f`când apel doar la cei care
[i-au asumat responsabilitatea
navig`rii prin apele învolburate
ale integr`rii, fiindc` dorim s`
tr`im decent din munca noastr`
proprie. {i cum suntem egali în
fa]a legii, TO}I trebuie s`
tr`im bine! Mai ales, atunci
când muncim cinstit...

Profesorii... redutabili
În fiecare început de var`,
examenele sus]inute de elevii
claselor a VIII-a [i a XII-a,
aduc tensiuni [i emo]ii cople[itoare. P`rin]i [i copii stau înghesui]i la umbra copacilor din
jurul liceelor, privesc cu aten]ie
orice mi[care produs` în incinta acestor institu]ii, devin ulii
când sunt afi[ate rezultatele.
Apoi, explozia de lacrimi, de
fericire sau de disperare, dup`
caz. Cunoa[tem acest repetabil
spectacol, urmat de procentul
anun]at oficial, de admi[i [i respin[i la nivel na]ional. Ne
amintim, desigur, anii în care
rezultatele au fost dezastroase,
num`rul celor „c`zu]i“ fiind,
dup` declara]iile publice, alarmant. Reflectând cu seriozitate
la produsul final în cazul altor
profesii, vom vedea consecin]ele generate de profesionalism
[i seriozitate sau de lipsa acestora. |n cazul unui muncitor,
piesele neexecutate corect sunt
rebuturi [i sunt sanc]ionate din
salariu, un chirurg nu-[i poate
permite s` gre[easc` niciodat`,
un inginer r`spunde penal pentru o eroare de calcul; [i exemplele pot fi multiple, în fiecare
profesie existând obliga]ii [i
responsabilit`]i. În cazul înv`]`mântului actual, „rebuturile“
nu sunt sanc]ionate de nimeni,
considerându-se c`... numai
elevul este de vin`. Cu toate c`
preg`tirea unui tân`r este o sar-

cin` deosebit de important`,
gradul ei dând [i calitatea individului de mâine, recte societatea în sine, lucrurile sunt l`sate
într-o oarecare dulce indiferen]`, obi[nuindu-ne doar s` cl`tin`m din cap. Cine r`spunde [i
cum pentru slaba preg`tire a celor care nu reu[esc la examenele sus amintite? Dar iat` c` [i
profesorii, confrunta]i cu examenul recent dat, pentru ocuparea catedrelor, au „c`zut“
într-un procent nepermis de
mare. {i, astfel, se na[te simpla
întrebare: cine pe cine înva]`?
E[ecul înregistrat de un tân`r
de 14, respectiv, 18 ani, poate
duce într-o propor]ie uneori de
100% la un handicap care va
curma un viitor. Cum poate
preg`ti un profesor „picat“ la
propria lui disciplin`, premian]ii de mâine? O analiz` temeinic` nu ar strica, fiindc` în înv`]`mântul românesc au existat
[i Nae Ionescu, Simion Mehedin]i, Gh. Ti]eica, Costin Neni]escu, Grigore Moisil [i mul]i,
mul]i al]ii...

Cu Loganul dat
pe spate?
Privim uimi]i scandalul
provocat în Occident, de testele
f`cute ma[inii române[ti, Dacia Logan. Fiind lider` de pia]`
în acest an, prin num`rul mare
de vânz`ri, generat de pre]ul
sc`zut [i calitatea surprinz`toare, aceast` ma[in` pare s` fi
încurcat multe estim`ri în planurile produc`torilor tradi]ionali. |n lupta acerb` dat` an de
an de m`rcile celebre, iat` c`
apare [i aceast` Cenu[`reas`
estic`, care atrage timid privirile cump`r`torilor, oferind o variant` nou`. Nu suntem în m`sur` s` judec`m realele motive
pentru care s`rmana Dacie a
fost indecent prezentat` cu...
ro]ile în sus, dar în cazul în care
este o imagine confec]ionat`
putem totu[i trage unele concluzii. Orientarea [i viitorul
nostru economic duc spre o Europ` în care nu sunt permise jum`t`]ile de m`sur`, dar iat` c`
nici performan]ele nu par a fi
prea a[teptate. Riscul ca România s`-[i dep`[easc` imaginea
de rud` s`rac`, înlocuind prostituatele [i ho]ii cu produse
competitive pe pia]a vestic`,
poate duce la „europene“ lovituri sub centur`, despre care
societatea româneasc` nu [tie
prea mult. În consecin]`, chiar
[i la nivelul individului, nu trebuie s` ne adapt`m numai pe
plan calitativ, necesar fiind, s`
ne dezvolt`m în paralel [i un
ame]itor joc de glezne. Altfel,
risc`m ca, dup` ce investim cu
seriozitate, s` fim da]i... pe
spate!
Carmen Pahomi
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Organizaþiile teroriste

Nuclee teroriste
în þara noastrã
În 2003 serviciile secrete
egiptene au dezintegrat o organiza]ie terorist`, Al-Jihad, care
se formase [i care ac]iona în
România. Grupul terorist era
condus de Mohamed Abdel
Dayem, care f`cea parte [i din
organiza]ia „Fra]ii Musulmani“. To]i cei aresta]i au recunoscut c` doreau s` continue
r`zboiul sfânt, lovind oriunde
în lume interesele americane [i
israeliene. Al-Jihad era considerat al doilea grup ca importan]` dup` Jamaa Islamiya, organiza]ie condus` de locotenentul lui Ossama ben Laden,
Al-Zawahri.
În 2004, cotidianul britanic The Guadian publica o [tire
îngrijor`toare: Celulele teroriste musulmane au început s` fie
activate în Polonia, Bulgaria,
România [i Cehia pentru prima
oar`, din cauz` c` autorit`]ile
sunt ineficiente, respectiv din
cauza activit`]ii criminale intense [i a corup]iei endemice.

Potrivit unor surse
egiptene pe teritoriul
României, Bulgariei,
Turciei, Elve]iei,
Belgiei ar exista în fazq
latentq celule teroriste
pregqtite sq intre
în ac]iune în cazul
declan[qrii Jihadului
(rqzboiului sfânt).
Islamismul militant
nu este o surprizq
pentru zona noastrq,
dacq avem în vedere
existen]a unor redute
Al-Qaida în Albania
[i Kosovo.

Vorbind despre România,
trebuie ar`tat c` serviciile secrete î[i fac datoria, nu acela[i
lucru putându-se afirma [i despre alte institu]ii ale statului.
Este un lucru cunoscut faptul
c` începând din 1990 [i pân` în
prezent diferi]i oameni de afaceri de origine arab` au reu[it
s` p`trund` în diferite medii
politice la vârf [i prin procesul
de privatizare viciat [i corupt s`
devin` st`pânii unor averi
imense.
Cazul r`pirii ziari[tilor români în Irak demonstrez` c`
unele cercuri arabe în leg`tur`
cu celulele teroriste fundamentalist islamice au p`truns
sau [i-au stabilit contacte în lumea presei. Conform documentelor oficiale ale SRI, pe teritoriul României exist` urm`toarele nuclee ale unor organiza]ii teroriste:

Abu Midal

încerc`ri de recrutare a unor
studen]i libanezi din Bucure[ti
[i Craiova.

Fraþii Musulmani
Organiza]ie legat` de Hamas cu orient`ri fundamentalist-extremiste. Este apreciat`
de SRI ca organiza]ie „poten]ial
periculoas` la adresa siguran]ei
na]ionale“. „Fra]ii Musulmani“
ac]ioneaz` sub acoperirea Ligii
Islamice [i Culturale din România, a Funda]iei Umaniste
„Al Taiba“ al Asocia]iei „As
Salam“, [i al Societ`]ii Semiluna. Au fost semnala]i în România din 1976 fiind concentra]i în principalele centre universitare. Dispun de mai multe
imobile în diverse ora[e, de
aparatur` proprie de editare [i
multiplicare a materialului propagandistic. Pe întregul teritoriu se apreciaz` c` ar activa 60
de membri [i 150 de simpatizan]i.

Organiza]ie înfiin]at` în
1974. A mai purtat denumirea
de Al-Fatah – Consiliul Revolu]ionar, Organiza]ia Iunie Negru, Organiza]ia Septembrie
Negru.
În România s-au semnalat
activi[ti sau simpatizan]i din
rândul fo[tilor studen]i palestinieni, care au r`mas în ]ar` [i
care dup` revolu]ie au ajuns
oameni de afaceri.

Frontul de Eliberare
a Palestinei

Hezbollah
(Jihadul Islamic)

Militeaz` pentru formarea
Marelui Califat Islamic. Gruparea din România num`r` 40 de
elemente aflate sub controlul
serviciilor române[ti specializate. A fost implicat prin declan[area unor conflicte dure
cu membrii comunit`]ii palestiniene din România, favorabili
procesului de pace din Orientul
– Mijlociu. Din punctul lor de
vedere, România face parte din
Marele Califat Islamic.

A fost înfiin]at` în 1981,
fiind puternic finan]at` de
c`tre Iran. În România, SRI-ul
a depistat circa 100 de adep]i
ai Hezbollah, concentra]i în
principalele centre universitare. Ca activit`]i de
acoperire folosesc propaganda
religioas` [i construirea de
moschei. Au fost semnala]i cu

Nu are în România structur` organizat`. A creat mai
multe firme comerciale prin intermediul c`rora a trimis în
str`in`tate importante sume de
bani.

Partidul
Eliberãrii Islamice
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ºi-au construit baze în România
Hamas
Organiza]ie terorist` sprijinit` de Siria. În România ac]ioneaz` sub acoperirea Ligii
Islamice [i Culturale. Sunt
identifica]i 75 de membri care
tr`iesc în Bucure[ti, Cluj [i Ia[i.

Frontul Democratic de
Eliberare a Palestinei
Este o organiza]ie de esen]` marxist`. În România, sunt
identifica]i circa 20 de membrii
care sunt implica]i în afaceri.

Kadek – fostul Partid
al Muncitorilor
din Kurdistan – PKK
La începutul anilor ’90,
profitând de vidul legislativ [i
de criza de autoritate din România [i-au stabilit mai multe
baze editând inclusiv o revist`
„Vocea Mesopotamiei“. Practicau pe scar` lung` sechestr`rile
de persoan`, [antajul, perceperea de taxe de protec]ie. Victimele erau oameni de afaceri
turci. Au fost implica]i în câteva crime, victimele fiind fo[ti
colaboratori ai serviciilor secre-

te din Turcia. Mai mul]i membrii ai PKK au fost aresta]i în
România pentru terorism. Au
fost identifica]i peste 1.500 de
membri ai PKK, inclusiv 20 de
lideri ai organiza]iei care activeaz` în ]ara noastr`. Sunt implica]i în traficul de stupefiante.
Cu excep]ia organiza]iilor
[i nucleelor de tip terorist, în
România, dup` revolu]ia din
decembrie 1989, s-a constatat
un fenomen interesant. Pe de o
parte au început s` vin` în scopul derul`rii unor afaceri cet`]eni din diferite state (SUA,
Germania, Brazilia) care erau
de origine arab`, iar pe de alt`
parte s-a declan[at o adev`rat`
vân`toare pentru ob]inerea cet`]eniei române[ti.
O parte însemnat` a comunit`]ii arabe din România nu
este implicat` în activit`]i infrac]ionale. Din p`cate, anumi]i
lideri ai acestei comunit`]i au
fost defini]i ca fiind vârfuri de
lance ale unui sistem mafiot
care a adus atingeri siguran]ei
na]ionale.
Departamentul
Investiga]ii
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Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

eroi au fost,
dar mai sunt \ncq?
Nu prea e un timp [i-un loc pentru eroi,
dar totu[i se zice cq omul cre[te mai tare
ca bradul cu ajutorul lor. Sau hai sq le zicem
modele, cq eroi n-o sq le sune bine [i n-o sq
recunoascq nimeni cq a avut. Modele a avut
[i are oricine, dar sq vedem pe care ni le vor
împqrtq[i. Deci cu ce modele au crescut ei...

Nu v` enerveaz` când, s` zicem, dup`
o pies` de teatru proast`, în care urechile,
dar [i buna dispozi]ie au avut de
suferit, toat` lumea se ridic` în
picioare [i aplaud`, de parc` ar fi
trecut prin experien]a vie]ii lor?
Sau când dup` un film prost, dac`
întrebi pe cineva cum i s-a p`rut,
va spune invariabil: „interesant“,
ceea ce e un mod de a nu spune
nimic sau de a te sustrage unora
dintre cele mai dificile lucruri [i
anume a spune: „nu, nu îmi place“
[i de a te expune astfel, eventual, dezaprob`rii interlocutorului.
Cred c` una dintre cele mai lipsite de
bun-sim] ziceri care ni s-a p`strat este aceea
cu gusturile, despre care nu se discut`. Ba
numai despre asta se discut`. Ba datorit`
lor ne apropiem [i ne distan]`m unii de
al]ii, ne simpatiz`m [i antipatiz`m, ne
cert`m sau ne entuziasm`m, ne cunoa[tem
[i ne punem cap la cap. Dac`-]i place tot [i
de toat` lumea e un alt mod de a spune c`
nu-]i place nimic [i de nimeni. Tot astfel,
un om simpatizat de toat` lumea e unul pe
care nu-l prea place nimeni. Unul dintre
cele mai importante cuvinte de care n-ar
trebui s` ne lipsim este „Nu“. Nu îmi place.
Nu îmi placi. Nu vreau. Nu merg. Nu [tiu.
Nu.
Ne form`m nu numai în raport cu
lucrurile care ne plac, cu oamenii care ne
plac ei pe noi [i noi pe ei, ci [i, foarte
important, cu cele care nu ne plac [i cu cei

care nu ne plac nici ei pe noi [i nici noi pe
ei. Da-ul ne iese pe gur` mai u[or decât nu-

NU!

ul (de câte ori nu ne-am surprins, de pild`,
acceptând invita]ii la petreceri la care nu
voiam s` mergem sau sarcini de
serviciu pe care nu puteam s` le
ducem la bun sfâr[it, numind
nesuferi]ii „b`ie]i buni, totu[i“ [i
f`când astfel o nedreptate celor pe
care îi credem cu adev`rat b`ie]i
buni). „Da“-ul vine u[or, e mai
lesne acceptat social, pe când
„Nu“-ul vine prin exerci]iu. Sau
prin maturizare. Sau prin amândou`, dar s` vin`. Deci nu!

Traian G. (25 ani, informatician) S`-]i spun drept, m`
cam deruteaz` întrebarea. Nu
[tiu exact. Acum am [i eu un
erou, pe Bill Gates, ca toat`
lumea din bran[a asta, dar nu

delul presupune ceva mai de
durat`, nu?

mai ]in minte ce modele
aveam când eram mic, c`ci
sunt sigur c` aveam. Cred c`
îi luam din c`r]i, c` filme nu
prea aveam unde s` v`d. Ca
modele mai apropiate au fost
câ]iva prieteni mai mari, pe
care-i respectam [i cu care
îmi doream s` sem`n când
m` fac mare.

(cel pu]in din istoria românilor, în nici un caz pe {tefan
cel Mare). Dar sunt mai multe
figuri pe care le respect.
Totu[i, nici unul nu mi-a fost
atât de aproape ca s`-l denumesc erou sau model. Am îns`
un erou personal, pe bunicul
meu.

Violeta P. (23 ani, student`)
Modele am avut în familie,
mai ales pe sora mea, care e
mult mai mare. Ea a fost pentru mine modelul pozitiv, de
„a[a da“. C` „a[a nu“ am avut
mai multe – colegi, rude, prieteni care s-au pierdut pe
undeva pe drum, tocmai pentru c` au f`cut ceea ce eu n-a[
vrea s` fac niciodat`.
Cristina S. (20 ani, student`)
Nu [tiu dac` s` le zic eroi sau
modele, dar am avut întotdeauna idoli. Sunt genul care
descoper` o cânt`rea]`, actri]`
etc. [i dup` aceea î[i tapeteaz`
toat` casa cu pozele lor, cite[te
orice apare despre ele [i chiar
încerc s` le imit vestimenta]ia,
tunsoarea... Am avut mai multe pase din astea, care mi-au
trecut, a[a c` nu [tiu dac` s` le
numesc modele, pentru c` mo-

Radu L. (24 ani, student)
Mi-a pl`cut mult istoria, dar
nu pot s`-mi aleg pe nimeni

Anca T. (25 ani, operator
PC) Nu-mi place s` m` raportez a[a de mult la ceilal]i. De
ce-a[ face-o? Fiecare cu soarta
lui. Nu vreau s` urmez pe nimeni. Nu mi s-a p`rut niciodat` important s` am o influen]` în via]`, dup` care s` m`
ghidez sau cu care s` m` compar. Mi s-a p`rut chiar contraproductiv. Tot ce-am f`cut am
f`cut de capul meu.
Marian P. (21 ani, student)
Am avut modele în familie, pe
care la început le-am acceptat,
dup` aceea le-am respins, normal, m-am revoltat, le-am
uitat, dar nu m-au uitat ele pe
mine, pentru c` modelele te
formeaz`. Acum îmi g`sesc
modele printre prieteni, printre
oamenii pe care îi cunosc, în
nici un caz printre vedetele de
la televizor sau forma]iile
preferate. Nu merit`.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

