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SERIAL

Generalul Ioan Talpeº, interviu exploziv în revista SRI

“Fuga lui Pacepa ºi actele sale au
facut parte dintr-un plan de infiltrare,
intoxicare ºi discreditare” (V)
Revista „Intelligence”, publicaþie oficialã a Serviciului Român de Informaþii, a oferit în
numãrul din septembrie un amplu interviu cu Generalul Ioan Talpeº, fost ºef al SIE.
Considerând cã interviul aduce la luminã foarte multe chestiuni interesante, îl preluãm din
revista SRI, publicându-ll în serial, cu mulþumirile cuvenite redacþiei “Intelligence” ºi,
bineînþeles, cu acceptul Prof. Univ. Dr. Ioan Talpeº.
Flavius Predescu: Mi-aþi spus cã doriþi
sã rãspundeþi unui articol din revista
“Vitralii” care aparþine A.C.M.R.R. din
Serviciul Român de Informaþii, referitor
la carte, deºi eu zic cã pe sistemul
Hustler, atunci când te atacã cineva îþi
face reclamã ºi mai mare …
Ioan Talpeº: Nu m-ar fi deranjat cu nimic
aceastã chestiune, cu atât mai mult cu cât,
în zona ºtiinþificã de unde vin eu, critica
este întotdeauna binevenitã, nu numai pentru cã oferã ºi o altã perspectivã, ci ºi pentru cã îþi dã ºansa de a te controla ºi reargumenta. Dar, dacã aþi vãzut ºi citit materialele respective, atunci nu cred cã n-aþi
observat ºi tentaþia unui joc penibil. Astfel,
pentru a mi se demonstra lacunele ºi
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scãpãrile ºtiinþifice, se invocã faptul cã aº fi
confundat Kölnul cu Bonnul, când am vorbit despre ambasada românã din Republica
Federalã Germania. În loc sã mi se demonstreze cã informaþiile pe care le-am furnizat
circuitului ºtiinþific ar fi false sau contradictorii, condiþie ce i-ar fi permis invectivele ºi aserþiunile, autorul articolului,
domnul Paul Carpen, se referã la
„scãpãrile” mele. Cui îi mai foloseºte
astazi, în România, sã continue penibila
epopee de eliberator a lui Pacepa. Chiar ºi
dupã ce acesta a recunoscut dependenþa sa
de KGB. Trebuie, pentru numele lui
Dumnezeu, sã ne detaºãm ºi noi de faza
propagandisticã a proiectului, care a generat evenimentele anului 1989. Noi continu-

am de parcã n-am ºtii cã fuga lui Pacepa ºi
actele sale au facut parte dintr-un plan de
infiltrare, intoxicare ºi discreditare.
În 1978, pe fondul fazei paroxistice a disputelor dintre Brejnev ºi Ceauºescu, pionul
sovietic Pacepa a fost direcþionat spre
Occident aºa-zisa cea mai mare defecþiune
din sistemul de informaþii a Tratatului de la
Varºovia - care avea menirea sã demonstreze cã cel mai mare pericol pentru
Occident ºi NATO era România.
ªi asta ar fi avut o logicã dacã s-ar fi oprit
la momentul 1989, care a consemnat voinþa
comuna a celor doua „tratate”. Ma refer la
NATO ºi la Tratatul de la Varºovia. Dar,
dupã cum ºtiþi, personajul a continuat cu ºi
mai mare încrâncenare, dorind a demonstra

