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Пишува: 
Мишко ТАЛЕСКИ

КГБ - ЕГЗЕКУТОР НА СОПСТВЕНИОТ НАРОД
СИВА ЗОНА

СКРИЕНАТА  СЕНКА  НА  КРЕМЉ  

ржавите и денес живеат под го-
лемото влијание на разните ра-
зузнавачки служби, кои наоѓаат 
свои интереси во општествата на 
демократиите или автократиите. 

Оби   дувајќи се да дознаат нешто повеќе 
за соодветното општествено уре ду ва-
ње, често тие знаат да направат невиден 
рас кол и неред. Една од највлијателните 
служ   би на XX век секако е руската КГБ, 
која повеќе од 50 години сееше страв 
не само кај својот народ, туку и на свет-
ската сцена. По завршувањето на Вто ра-
та светска војна и зачетокот на бло ков-
ската поделба, големата мечка беше при-
нудена да создаде служба - монструм, ко ја 
до влакно ги проверуваше речиси сите 
сомнителни внатрешни и надворешни 
елементи. Нејзини зони на интерес беа 
речиси сите светски меридијани, поч ну-
вајќи од САД, Западна Европа, Југо сла-
вија, Централна Азија. Нејзините так ти-
ки и методи на работа на моменти се 
граничеа со нечовечко однесување со 
елементи на измачување и ликвидација 
на угледни луѓе, кои во очите на Кремљ 
се претставуваа како одродници и не-
пријатели на советската држава. КГБ де-
нес се трансформира во современа и 
со фистицирана разузнавачка служба 
на официјална Москва, но во сеќавање 
ос танаа неколку децении битка со внат-
решниот и со надворешниот свет. Таа 
уште долго ќе биде предмет на многу 
ана лизи. 

Новата политичка полиција за кратко време 
прераснала во вистински гигант, скриена сенка на 
Кремљ - тајна служба чии шефови контролирале и 

диригирале со "војска" од милион официјални и 
околу седум милиони неофицијални вработени и 
соработници на КГБ. Оваа мегатајна полиција на 

Советскиот Сојуз, "држава во држава", во периодот 
на диктатурата на Сталин, целосно се оттргнала од 

општествената контрола и се претворила во најголем 
злосторник и ликвидатор на советскиот народ.

Руските разузнавачи не седеле со скрстени раце и го 
неутрализирале секој внатрешен и надворешен обид 

на агентите и на шпионите да дојдат до релевантни 
информации за тајната руска политика и 

дипломатија.

мелите на новата тајна служба на ре во-
луционерната власт во Русија. Новата 
политичка полиција за кратко време 
прераснала во вистински гигант, скрие-
на сенка на Кремљ - тајна служба чии 
шефови контролирале и диригирале со 
"војска" од милион официјални и околу 
седум милиони неофицијални вра бо те-
ни и соработници на КГБ. Оваа мегатајна 
полиција на Советскиот Сојуз, "држава 
во држава", во периодот на диктатурата 
на Сталин, целосно се оттргнала од опш-
тествената контрола и се претворила 
во најголем злосторник и ликвидатор 
на советскиот народ. Монструозниот 
КГБ, според определени проценки, бил 
одговорен за смртта на околу 25 ми-
лиони луѓе, голем "данок во крв" и ог-
ромна цена за успешно "држење под 
контрола" на џиновскиот Советски Со-
јуз. На 20 декември 1993 година, по на-

редба на рускиот претседател Борис 
Јел цин, КГБ била расформирана, но се-
пак продолжила да живее и натаму во 
нова, посовремена форма дури под три-
наесет различни имиња, преживувајќи 
најголеми удари. Новите служби пов-
торно почнале да го заземаат своето 
мес то под сонцето во новата рефор ми-
рана политичка сцена во Русија. Пос-
ледователниот избор на рускиот прет-
седател, Владимир Путин повторно ја 
вовел Руската федерација  во редот на 
земјите со зголемен авторитет во гло-
балното светско општење и влијание. 
Многумина го поставуваат прашањето 
дали поранешниот шеф на КГБ, Путин 
повторно настојува да ја воспостави го-
лемата руска империја?

КГБ ПРОТИВ ЦИА И ОБРАТНО

Интересна е позицијата на руската 
ра зузнавачка служба во ерата на Сту де-
ната војна и нејзиниот однос кон дру-
гите западни служби, пред сè, рела ци-
ите со американската ЦИА. Во 1955 го-
дина, советскиот воен претставник во 
Анкара, Олег Пенковски, прв пат про-
јавил интерес за соработка со ЦИА, но 
бил одбиен бидејќи Американците се 
плашеле да не е двоен агент. Неколку 
години подоцна тој станал соработник 
на оперативците на британската служба 
за разузнавање. Истовремено, ЦИА чес-
то се обидувала на своја страна да при-
добие руски разузнавачи и успевала во 
тоа. Меѓу нив, најпознати се советскиот 
илегалец Евгениј Рунге, како и многу 
попознатиот Рудолф Абел, полковник 
во советската служба. Рунге пребегнал 
во ЦИА, бидејќи го изгубил интересот 
да работи за КГБ. Голема загуба за 

Д Една од најголемите кон фрон та-
ции меѓу САД И СССР во периодот на 
Студената војна е соборувањето на 
американскиот шпионски авион У-2 
на 1 мај 1960 година над руска тери-
торија. Пилот на авионот бил извесен 
Френсис Пауерс, кој според упат ства-
та на ЦИА, требало да изврши само-
убиство доколку биде погоден и со-
борен на руска територија.

КРАТКА ИСТОРИОГРАФИЈА

Со победата на Октомвриската ре во-
луција во Русија, беше распуштена един-
ствената и централизирана ра зуз на вач-
ка служба ОХРАНА - династичка поли-
тичка полиција и беа воспоставени те-
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руската страна претставувало и за-
ми нувањето на Владимир Ни ко лае-
вич Са харов, ресидент на КГБ во 
Кувајт, како и Владимир Ку зиц кин, 
вицеконзул во Ам басадата на СССР 
во Иран. Сепак, аме ри кан ската ра-
зузнавачка служба мо же ла многу 
малку да стори против КГБ. Со 
своето изолирано опш тествено 
уре ду вање, СССР се по кажал како 
не пов ред лив во сфе рата на шпио-
нажата. Мал кумината американски 
разузнавачи, кои ра ботеле опе ра-
тивно на те ри то ри јата на Русија, 
би  ле крајно ог ра ничени во своите 
движења и под лег нувале на пос-
тојано следење од рус ките офицери. 
Системот на внатрешна безбедност на 
тогашниот Советски Со јуз бил така ор-
ганизиран што регру тирањето агенти 
во земјата и изве ду вањето тајни опе-
рации било речиси не возможно. САД 
увиделе дека при би рањето инфор ма-
ции за руската страна оди многу тешко, 
па почнале да под готвуваат оперативни 
планови за нова тактика во пристапот. 
Оттогаш, Аме ри канците наместо во лу-

електронски уре ди за прислушување, 
потоа нови елек тронски средства за 
врски и сл. 

СССР многу пати бил напаѓан и прет-
ставува најинтересна зона за влијание 
на речиси сите западни разузнавачки 
служби. Некои резултати се постиг ну-
вале преку одделни пребегани дипло-
мати или припадници на КГБ. Совет-
ските стручњаци за контраразузнавање, 
во 1979 година пронашле уреди за при-
слушување во новата зграда на руската 

биде загрозен со субверзии и 
пресврти. Со цел да се создаде 
што поголем хаос на Исток, кон 
крајот на де ведесеттите години 
на минатиот век, било плани-
рано дури и со борување на Гор-
бачов, а потоа создавање ус ло-
ви републиките да почнат да се 
одделуваат од Со вет скиот Сојуз, 
со што би се создале прет пос-
тавки за доаѓање на ор то доксни 
гру пи на власт во Кре мљ. Пла-
нерите се откажале од таквите 
сценарија, сме тај ќи ги за големи 
залаци. 

БОСФОРОТ КАКО ЦЕНТАР НА 
СВЕТСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

Копјата меѓу ЦИА од една и КГБ од 
друга страна се кршеле на територијата 
на Грција и на Турција, како стратешки 
области меѓу Истокот и Западот. Во ед-
на прилика, еден американски дипло-
мат изјавил дека причина за интер вен-
цијата во овие две земји во периодот 
по Втората светска војна било тоа што 
тие се наоѓале на стратешки најпо вол-
ната положба на светот за ангажирање 
на западните воени сили. КГБ тука по 
малку била во дефанзива и своите ак-
тивности ги насочувала само кон спре-
чување на инфилтрацијата на стран-
ските агенти на руската територија до-
дека, пак, западните служби имале офан-
зивна димензија на своето работење, 
обидувајќи се да добијат што покон-
кретни податоци за руското влијание 
во Босфорот и Каспискиот басен. Но, 
сепак, руските разузнавачи не седеле 
со скрстени раце и го неутрализирале 
секој внатрешен и надворешен обид на 
агентите и на шпионите да дојдат до ре-
левантни информации за тајната руска 
политика и дипломатија. Битката меѓу 
Истокот и Западот во оваа сфера остави 
голем печат на XX век. Пос ледиците се 
влечат до ден денешен во многу об-
ласти: политички, безбедносни, геостра-
тешки, економски. Некои велат Студе-
ната војна сè уште не е завршена. Таа сè 
уште е на сцената во еден по мо дерен и 
пософистициран облик. 

Во практиката и начините на дејствување руската служба користела хе-
миски, биолошки и радиоактивни средства за остварување на своите цели. 
Тоа се ефекти на застрашување на внатрешниот и на надворешниот не при-
јател. И покрај меѓународната осуда за ко рис  тење на таквите средства, КГБ 
не се поколебала. Таа продолжила да вр  ши опити со хемиски и со био лош ки 
оружја за потребите на одбраната и безбедноста на земјата. Тука многу й 
помогнал изумот на т.н. бинарна му ниција. Разни екс пери менти со нар ко-
тици биле долгогодишна практика на КГБ. Еден од нај често практи ку ваните 
методи на специјални дејства бил методот на асасинација т.е. фи зичко 
уништување на луѓето. Асаси нацијата е мож на иако е забранета со уредба. 
Таа се извршува со помош на нај сов ремени средства од био лош  ки карактер, 
хемиско-токсични елементи, огнено и студено оружје, отровни стрели и сл. 
Советските по литички и воени кругови и во ерата на Студената војна ја ко-
ристеле вој ната за остварување на своите цели, но во над во реш ната поли-
тика мани фес тирале пристапи со кои и без употреба на оружје ги оства ру-
вале сво ите империјалистички интереси.

ѓе, почнале да вложуваат во техника, 
машини и апа ратура за полесно со би-
рање податоци. Се развила нова тех-
нологија во која се вбројуваат шпи он-
скиот авион У-2, оп ремен со камери и со 

амбасада во Вашингтон. КГБ решил си-
те важни документи оттаму да бидат 
пренесени во Москва. Сепак, уште то-
гаш било јасно потенцирано дека ре-
жимот во Советскиот Сојуз не може да 


