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Între destabilizarea Republicii Moldova, tentativa loviturii de stat din Muntenegru, otrăvirea
colonelului GRU Serghei Skripal în Marea Britanie și a traficantului de arme Emilian Ghebrev în
Bulgaria există o legătură directă. Într-o investigație, realizată de cotidianul New York Times, se
afirmă că toate acestea atacuri au un singur autor – UM 29155, o unitate de elită a Serviciului
de Informații Militare a Rusiei (GRU).

O unitate specială pentru destabilizarea Europei

Articolul "Top Secret Russian Unit Seeks to Destabilize Europe, Security Officials Say", inserat
în cunoscuta publicație americană, face înconjurului globului. Și nu întâmplător.

Experții ziarului au conchis că revanșa rusă de la Chișinău, puciul de la Podgorica, încercările
de asasinat de la Salisbury și Sofia nu sunt niște cazuri separate, după cum se credea inițial.
Deşi aceste operaţiuni păreau specifice serviciilor de informaţii ruse, autorităţile le-au considerat
iniţial drept atacuri izolate, fără legături între ele, notează The New York.

Serviciile secrete occidentale au constatat însă la o analiză atentă că atât operaţiunile
enumerate mai sus, cât și multe altele, fac parte din același puzzle al spionajului rus. Este
vorba de o campanie coordonată aflată în derulare care urmărește destabilizarea Europei.

Acțiunile subversive sunt efectuate de o singură unitate de elită a serviciilor secrete ruse.
Specializată în diversiuni, sabotaj şi asasinate, structura specială UM 29155 a GRU fusese
creată acum un deceniu. Se camuflase temeinic, pesemne, de vreme ce serviciile occidentale
de contrainformații au identificat-o abia după puciul eșuat din Muntenegru.

Operațiunile ei sunt atât de secretizate, încât reușește să rămână o necunoscută chiar și în
GRU. O fotografie din 2017 îl arată pe comandantul UM 29155, Andrei V. Averyanov, la nunta
fiicei sale, într-un costum gri. El pozează alături de colonelul Anatoliy Chepiga, unul dintre cei
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doi ofițeri inculpați pentru otrăvirea defectorului Sergei Skripal.

Identificarea structurii GRU

UM 29155 este activă de câtva timp în Europa. „A fost o surpriză că ruşii, agenţii GRU, această
unitate s-au simţit liberi să meargă în ţări prietene şi să comită astfel de atacuri. A fost un şoc",
îl citează New York Times, sub protecţia anonimatului, pe un oficial din cadrul serviciilor de
securitate europene.

Deși demascarea unității de elită nu fusese dezvăluită oficial, anume amploarea și pericolul
operațiunilor desfășurate de UM 29155 au determinat SUA și alte 20 de țări, inclusiv România și
Republica Moldova, să expulzeze anul trecut 150 de agenți ruși sub acoperire diplomatică.
Destructurarea rețelei ruse de spionaj la Chișinău și arestarea fostului deputat Iurie Bolboceanu
urmăreau, se pare, același scop, și anume descurajarea GRU.

De aceea, dezvăluirile făcute de New York Times trebuie corelate cu alte relatări recente ale
presei occidentale potrivit cărora, în ultimul timp, în afară de formațiunea paramilitară Wagner,
în mai multe țări ale lumii au fost depistate câteva grupări noi de falși mercenari, subordonați
GRU (Șcit, Vega ș.a.). Ele operează clandestin pe diferite meridiane ale globului, dar mai cu
seamă în statele fostului bloc sovietic. Nu-i exclus ca acestea să reprezinte detașamentele
mobile ale aceleiași structuri speciale.

„Rusofilii", „Opora Rossii" ș.a.

Agenții UM 29155 se infiltrează în partide, organizații nonguvernamentale, mișcări civice,
ecologiste sau feministe, creează diverse organizații de prietenie cu Rusia. Toate însă fac parte
dintr-o rețea secretă folosită de Putin în războiul hibrid purtat împotriva comunității
euroatlantice.

Una dintre aceste făcături ale Moscovei, numită „Mișcarea Rusofilii", fusese deconspirată recent
în Bulgaria. Conducătorul ei, fostul deputat socialist Nikolai Malinov, este reținut și anchetat
pentru spionaj și acțiuni subversive în favoarea Rusiei.
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Colac peste pupăză, chiar în aceste zile mass-media relatează că Federația Rusă, cu ajutorul
Partidului Socialiștilor, deschide la Chișinău o filială a organizației „Opora Rosii („Sprijinul
Rusiei"). În fruntea ei se află secretarul general adjunct al administrației prezidențiale de la
Chișinău, Nicolae Pascaru, un cunoscut și gălăgios partizan al moldovenismului primitiv.

Unii comentatori și observatori politici de la noi se arată șocați și pun în cârcă blocului ACUM
vina pentru apariția noii organizații rusofile. De bună seamă, guvernarea hibrid a deschis larg
porțile pentru scursurile Kremlinului în Republica Moldova.

Numai că asta e doar partea vizibilă a aisbergului. Sau, dacă vreți, cireașa de pe tort.

Uitați-vă atent primprejur. Oamenii lui Putin sunt peste tot la Chișinău. Și-au recâștigat în
ultimele luni pozițiile cheie în Forțele Speciale, în Securitate, în Armată, în Poliție, în Comisia
Electorală Centrală, în Curtea Constituțională, în instanțele judecătorești, în structurile
guvernamentalecare se ocupă de problema transnistreană.

Rezultate amestecate

Activitățile subversive ale UM 29155 în Europa au dat rezultate amestecate. Uneori agenții ruși
au izbândit, alteori au călcat în străchini.

În Serbia au reușit să penetreze cele mai înalte instituții de stat, impunând Belgradului oficial o
poziție filorusă pronunțată în politica externă. În Muntenegru au eșuat lamentabil. În Bulgaria și
Marea Britanie s-au făcut de râs.

Un succes incontestabil a obținut însă UM 29155 în Republica Moldova, chiar dacă în faza
inițială nu a avut noroc. La Chișinău agenții ei au ieșit la rampă înainte de semnarea Acordului
de asociere cu UE. Au încercat să cumpere deputați pentru a săvârși o lovitură de stat
împotriva cursului pro-occidental. N-a fost să fie.
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Mai târziu au burzuluit lumea împotriva oligarhului cel rău, profitând de scandalul iscat în jurul
furtului miliardului. Hoții au ajuns să strige „prindeți hoțul!" de la tribuna unei opoziții poluate cu
agenți ruși.

Au intoxicat partidele de dreapta, au distorsionat reperele morale și au pervertit opinia publică.
Au indus în mijlocul electoratului proeuropean ideea falsă potrivit căreia de dragul luptei cu hoția
și oligarhia se poate face pact cu diavolul.

Refuzul geopoliticii, realizarea GRU

Necuratul , precum se știe, se ascunde în detalii. Refuzul geopoliticii este realizarea lui
remarcabilă. Anume astfel a reușit el să-i convingă pe toți că nu există.

Încrederea neverosimilă a PAS și PPDA că în alianță cu Putin poate fi salubrizată și
europenizată Republica Moldova este meritul total al GRU. UM 29155 nici nu a avut nevoie la
Chișinău, ca la Podgorica, de o lovitură de stat. A fost suficient ca în urma manipulării pe scară
largă a colectivității umane să confere partidelor de dreapta o direcție convenabilă Moscovei.

UM 29155 nu-i un factotum, desigur. Unitatea de elită se constituie într-un dispozitiv esențial în
frontul războiului hibrid al Rusiei, susținut de propagandă, de rețelele de spionaj etc. Și Rusiei,
trebuie să recunoaștem, i-a ieșit pasiența.

Privită din acest punct de vedere, coaliția ACUM/PSRM este un produs al UM 29155. Kozak și
Putin au trebuit doar să-l binecuvânteze.
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