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"ПО СИГНАЛОТ, 
ТИЕ ЗНААТ КА 

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"ГОЛЕМОТО УВО" ТА ЈНО ПРИС ЛУШ      УВА, АМА И ЈАВНО СЕ ПРЕПУК УВА "ГОЛЕМОТО УВО" ТА ЈНО ПРИС ЛУШ  

Никој не е недопирлив во др жа-
вава, па да станува збор и за неј-
зиниот претседател. А токму тој 

во улога на лидер на опозиционата 
СДСМ, во 2001 година, во јавноста из-
несе стенограми од при слуш увани ли-
ца во Македонија, твр деј ќи дека тоа го 
прави тогашната власт на ВМРО-ДПМНЕ 
и ДПА. Аферата "Го ле мото уво" сè уште 
не е расветлена, од носно се наоѓа во 
фаза на сослушување сведоци и изве-
дување докази... 

Поголема шпионска 
служба била 
заинтересирана да ги 
сними разговорите на еден 
коктел, организиран за 
членовите на 
дипломатскиот кор. За таа 
цел бил ангажиран агент кој 
во чашата со мартини 
ставил маслинка, во која 
било вградено техничко 
средство-давач. Агентот 
слободно се движел меѓу 
соговорниците со чашата в 
рака и на тој начин ги 
прислушувал и ги бележел 
разговорите меѓу 
дипломатите... 

Во една амбасада, еден 
амбасадор, честитајќи им ја 
Нова година на присутните 
гости, се пошегувал и 
рекол: "Дозволете да им 
наздравиме и на оние луѓе 
кои некаде си ја вршат 
својата тајна задача"... Само 
пет минути подоцна 
заѕвонил телефонот во 
амбасадата. На другата 
страна од врската еден глас 
му се заблагодарил на 
амбасадорот за 
честитките... Изворите посочуваат дека 

пое динци од претходниот 
владе јач ки корпус обез бе ди-
ле комплетна техника и кад-
ри за организирање при-
слушу вање на своите по ли-
тички противници... Дали 
техни ката била стационирана 
во око лината на населбата 
Ѓорче Пе т ров, односно во 
Сарај... дали нај современата 
техника за при слу шување е 
покриена со фирма на еден 
весник од етничкиот кор пус... 
односно дали целата тех ника 
на иранската разузнавачка 
служба внесена во Маке до-
нија е инсталирана во Шип-
ковица и дали таа и е на ус лу-
га на една на ционална пар-
тија!? 

"И за претседателот може да се под-
несе им пичмент", изјави Тито Петков-
ски, кој де новиве е топ тема со изјавата 
дека че тирите најголеми политички 
пар тии во државава поседуваат уреди 
за при слушу вање. 

Кој во оваа држава и во светот не 
знае дека сè и секој се прислушнува. 
Всушност, не крена толку прав самото 
македонско прислушување колку што 
на сите им е клучно прашањето зошто 
ток му сега Петковски излегува со вак-
ва изјава и го лоцира, но не го именува 
прислушкувачот, а до пред нецели две 
години беше во врвот на СДСМ. Пет-
ковски решил да не се појавува во МВР. 
Но, во Собранието се сретнал со ми-
нистерката Јанкуловска и й  ги пренел 
своите општи сознанија за аферата. А 
за оперативните сознанија МВР ќе го 
информирал по писмен пат.

Масло долева и изјавата на пра те ни-
кот Есад Рахиќ, дека дел од опремата, 
која била купена за военото разуз на-
вање во 2001 година, веројатно спа ку-
вана за вршила во просториите на ед-
на по литичка партија. Тој не го со оп-
штува името на партијата, само по тен-
цира де ка таа час е на власт, час е во 
опо зи ција. 

БАБО, БАБО, ЗОШТО ИМАШ ГОЛЕМИ УШИ? БАБО, БАБО, ЗОШТО ИМАШ ГОЛЕМИ УШИ? 
ЗА ПОДОБРО ДА ТЕ СЛУШАМ!ЗА ПОДОБРО ДА ТЕ СЛУШАМ!
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  ОСТАВЕТЕ ПОРАКА, 
ДЕ БИЗНИС БРКАМ!"

"ГОЛЕМОТО УВО" ТА ЈНО ПРИС ЛУШ      УВА, АМА И ЈАВНО СЕ ПРЕПУК УВА  УВА, АМА И ЈАВНО СЕ ПРЕПУК УВА 

ИГРА
Нашите извори велат дека во светот 

нема тајна служба, полициска или спе-
цијализирана агенција, која во борбата 
против организираниот криминал не 
ја користи и мерката прислушување. 
Проблемот со нашето "Големо уво" е 
што тоа пропушти да го наслушнува 
организираниот криминал (каде ко-
рупцијата и мафијашката дејност се 
врв на терористичкото дејствување) и 
што послужи за партиско политичка 
манипулација и со службите и со до-
биените сознанија. Кој си игра со др-
жавните и со националните интереси 
на РМ треба да одговорат ДБК, МВР и 
Агенцијата за разузнавање, со КОС на 
АРМ!? Исфрустрирани поради личните 
доживеани фијаска, во обидите да се 
искачат на врвот од пирамидата на 
власта, поединци вешто се инфил три-
раат во националните партии од каде 

разорно дејствуваат врз вкупните без-
бедносно-политички и економско-со-
цијални состојби во државава. Тука се 
мисли на одделни остатоци на стариот 
безбедносен кадар, кој ги промени 
своите идеолошки бои и се инфил три-
ра во националните партии...

Иницираните проблеми и разго ру-
вањето на аферата "Големото уво", чии 
мотиви сè уште не се познати, а штет и-
те кои од неа веќе се евиденти, ќе би-
дат долгорочни: ќе продуцираат криза 
во политичките, воените, економските, 
социјалните и другите односи во РМ, 
која и без тоа преживува тешки момен-
ти. Оваа афера има и надворешно-по-
литичка димензија. Се чини дека со 
неа треба да се создадат состојби и од-
носи во кои би морале да бидат ан га-
жирани и опфатени и надворешни ин-
ституции. Кој колку би имал интерес 
од дестабилизацијата на Македонија... 

Овој метод на работење на разуз-
навачките служби, велат нашите изво-
ри, почна да се применува со усовр шу-

вањето на некои технички достиг ну-
вања, особено од областа на елек тро-
никата и информатиката, со цел да се 
обезбедат разузнавачки податоци и 
информации. Во современата разуз-
навачка практика, тајното прибирање 
податоци преку техничките средства е 
сè помасовно. Под оваа метода се под-
разбира тајно вградување  технички 
средства, преку разузнавач или агент, 
со цел да се приберат одредени по да-
тоци за противникот или за кри ми нал-
ната структура. Техничко средство при-
меното при прислушувањето е уред со 
чие посредство се реги стри раат од ре-
дени разузнавачки податоци. Тоа мо-
жат да бидат уреди за ре гис трирање 
разговори, за фото графи ра ње, те ле-
визиско или друго набљу ду вање, оп-
сервирање и документирање... Со цел 
да се обезбеди тајноста на при суството 
на техничките средства на потребно 
место тие мора, по изгледот и ди мен-
зиите да се вклопуваат во амбиентот, 
да не предизвикуваат со мневање и ин-
терес. По големина треба да бидат што 
помали, но да не изгубат од својствата 
и од функционалните на мени. Од ад ап-
тираноста на техничките средства во 
дадениот простор зависи дали ќе се 

УРЕДИТЕ ЗА ПРИСЛУШУВАЊЕ ПО СВОЈ ТЕРК ГИ СКРОИЈА УРЕДИТЕ ЗА ПРИСЛУШУВАЊЕ ПО СВОЈ ТЕРК ГИ СКРОИЈА 
АФЕРИТЕ "ВОТЕРГЕЈТ", "ИРАНГЕЈТ", ... КОИ ЌЕ ИМАА АФЕРИТЕ "ВОТЕРГЕЈТ", "ИРАНГЕЈТ", ... КОИ ЌЕ ИМАА 
ПОИНАКОВ ТЕК АКО НЕМАШЕ ОДРЕДЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПОИНАКОВ ТЕК АКО НЕМАШЕ ОДРЕДЕНИ ПОЛИТИЧКИ 
ПРЕТЕНЗИИ. АФЕРИ СО ПРИСЛУШУВАЊЕ ИМАШЕ ВО ПРЕТЕНЗИИ. АФЕРИ СО ПРИСЛУШУВАЊЕ ИМАШЕ ВО 
ГРЦИЈА, ВО ИТАЛИЈА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ СÈ УШТЕ СЕ ВОДИ ГРЦИЈА, ВО ИТАЛИЈА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ СÈ УШТЕ СЕ ВОДИ 
ПОЛЕМИКА МЕЃУ ПОЗИЦИЈАТА И ОПОЗИЦИЈАТАПОЛЕМИКА МЕЃУ ПОЗИЦИЈАТА И ОПОЗИЦИЈАТА

Пред неколку години ме-
диуми те во Шпанија лан си-
раа афера во врска со при-
слуш увањето на те лефон-
ските разговори на кралот 
Хуан Кар лос, од страна на 
Цен трал ната воена разуз на-
вачка сл уж ба. Компетентните 
лица од таа Служба излегоа 
со елегантно со општение 
пред јавноста: "Да! Точ но е 
дека се контролирани теле-
фонските разговори, но по-
ради лич ната безбедност на 
кралот". И случајот беше за-
творен. 
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задржи нивната тајност. Со воз духо-
плови за прислушување, со или без пи-
лотско управување, шпионско-из ви ду-
вачки пловила, со флотата на шпион-
ски сателити, кои крстосуваат низ ор-
битата, се покриваат секој кажан збор 
на Земјата. 

Нашите извори посочуваат дека се 
знаат центрите за одложување и за ана-
лизирање на сите снимени раз го вори, 
"Ешалон" е во Шкотска, "Вотсон" во Хр-
ватска... Од наведените причини де нес 
смешно изгледаат аферите "Во тер гејт", 
"Ирангејт" и слични акции на тај ните 
служби во светот, кои сигурно ќе имаа 
друг тек ако немаше поинакви поли-
тички претензии... Афери со при слу шу-
вање имаше во Грција, во Ита лија за ис-
ти проблеми сè уште се води полемика 
меѓу позицијата и опо зи цијата, Хрват-
ска и Бугарија се по тре суваа од слични 

највисоко ниво, така што сме имале 
можност успешно да им се спро тив-
ставуваме на сите слични служби во 
светот, особено во нашето опкру жу-
вање... 

РАЗНЕБИТУВАЊЕ
Политизирањето на проблемот со 

разоткривањето, не на мерката при-
слушување, туку на резултатите до-
биени од таа мерка, има повеќекратно 
значење, но секако најголеми по сле-
дици ќе остави во смисла на раз не-
битувањето на безбедносно-разуз на-
вачките и полициските структури кои 
се борат против организираниот кри-
минал. Поради политичко-партиско 
сле пило, мафтајќи со сознанијата до-
биени по пат на легализирани средства 
и методи, потенцираат изворите, ги за-
грозуваме основните претпоставки на 
безбедноста на државата, нејзините 
политички институции и субјекти, но и 
сигурноста на носителите на овлас-
тувањата во овие служби, на нивните 
семејства и во крајна смисла на сите 
чесни граѓани на РМ. Таквото мани пу-
лирање со службите и со сознанијата, 
добиени преку примената на мерките 
и методите, со кои се постапува, во 
специфичните и точно утврдени на-
чела за неповредливоста на чове ко-
вите права, во нормалните и во ци-
вилизираните држави, е санкцио ни ра-
но со закон. Зошто? Затоа што во со-
времените услови на живеење шпио-
ните, терористите и криминално-ма-

фијашките босови се служат со сите 
достапни најсовремени технички сред-
ства при вршењето злосторства и кри-
минал и за тоа никој не ги прозива. 

Имено, нашите извори посочуваат 
дека постојано се шпекулира оти пое-
динци од претходниот владејачки кор-

Нашите служби за без бед-
ност имаат антологиски при-
мери на применети ОТС... За 
откривање на терорист кој 
се криел на Шар Планина, во 
околината на Шипковица, во 
зимски услови, на минус 
250С, била озвучена пеш те-
ра, така што се снимени дури 
и крцкањата на шишарките 
на верверичката...

пус обезбедиле комплетна техника и 
кадри за организирање прислушување 
на политичките противници... Дали 
техниката била стационирана во око-
лината на Ѓорче Петров, односно Са-
рај... дали најсовремената техника за 
прислушување е покриена со фирма 
на еден весник од етничкиот корпус... 
односно дали целата техника на иран-
ската разузнавачка служба внесена во 
РМ е инсталирана во Шипковица и 
дали таа и е на услуга на една нацио-
нална партија!? 

Нема дипломатско-конзуларно, тр-

Во една оперативна акција 
за откривање на избеган те-
рорист бил употребен лу-
стер, во кој бил вграден да-
вач, од несен како подарок. 
Резултат е фаќањето на те-
рористот. Ова се примери за 
поста пу вање на про фе сио-
нални служ би, а не на ама-
тери- партиски војници.

афери и речиси нема земја во светот 
каде тајните служби не ја применуваат 
оваа оперативно-тех ничка мерка. 

Овие мерки спаѓаат во активностите 
на тајните служби, но и на полициските 
и на специјализираните агенции за 
борба против криминалот, особено на 
оној кој романтично се вика орга ни-
зиран криминал, а метафорично се 
именува - октопод. Со оглед на акту-
елноста од последиците на аферата, 
кои сигурно ќе имаат битно влијание 
врз вкупната безбедносно-политичка 
состојба во државата, граѓаните на РМ 
имаат право да бидат информирани 
дека специјализираните служби - ДБК 
и Агенцијата за разузнавање, во своите 
методи на оперативно обезбедување 
информации, сознанија и докумен ти-
рање на непријателската, односно кри-
миналната дејност од поголеми раз ме-
ри, покрај сите други извори на со зна-
вање, се овластени да применуваат и 
оперативно-технички средства. Тука спа-
ѓаат и активностите на законски неде-
финираната функција на КОС на АРМ...

Нашите служби отсекогаш биле и 
тех нички и кадровски опремени на 

КОЈ ЗА КОГО Е НЕДОПИРЛИВ ВО ДРЖАВАВА, ШТО Е ТОА ШТО 
ГО ЗНААТ ЕДЕН ЗА ДРУГ, НАВЕСТУВААТ, НО  ПРЕМОЛЧУВААТ
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мора да се предлагаат и докази. Или, 
компетентните служби треба да ги пре-
земат сите оперативни и оперативно-
технички мерки за утврдување на но-
сителите на дејности, со кои се загро-
зува уставниот поредок на РМ. Не се-
риозно е да се амнестираат одделни 
носители на акции во овие простори 
само поради нивната партиска при-
падност и тоа од аспект дали припаѓаат 
на позицијата или на опозицијата...

Дејствијата забележани на овој план 
се во полето на криминалот, со кој се 
загрозува уставниот поредок на Ма-
кедонија и за таквата дејност сите но-
сители мора да бидат откриени, нив-
ните дејности документирани и из вр-
шителите изведени пред суд. 

ТАЕН ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ МУАБЕТ

9.10.2000 година Бранко 
Црвенковски и Борис Трајковски

Б:...
Т:... 
Б:...
Т:...
Б: Сега да ти кажам една работа, 

ти ќе бидеш уште 4 години прет-
седател на државава. 

Т: Затоа сакам да си останам 
претседател јас да имам чисто... 
(нејасно) 

Б: Ти гледаш дека за работите 
треба да најдеме јазик за раз би-
рање.

Т: Па, затоа ти реков треба да 
седнеме и да...

Б: Ќе седнеме, меѓутоа за да сед-
неме треба да се почитуваме и да 
сфатиме дека ова е сепак држава, 
дека не е тоа кој е побрз на револ-
вер или пиштол. Слушни се со Дос-
та и со Ставре, на луѓето да им се 
обезбедат правата што им сле ду-
ваат. Нека ги испрашуваат, про-
цедурата нека си оди, ама 50 души 
да држат, и да ги претепуваат но-
ќеска, па не е ова Чиле! И да дадат 
соопштение дека сами себе сме се 
пукале и ранувале. Пази, ние сите 
повредени, колите изрешетани, 
пре тепаните, со куршум пого де ни-
те, сè се наши. Е, како тоа, они тоа 
го прават. Е, како сами нашите се 
упукуваат себе!

Т: Види јас не можам вака од две 
страни, две различни соопштенија 
доаѓаат, да ти кажам не сум мрд-
нал, закопан сум цел ден во ви ла-
та, се кријам и само седам тука, 
ниш то не мрдам, дури страв ми бе-
ше и да си одам, знаеш заради, за-
тоа што еве, и така случувања има-
ше и едноставно...

Б: Те разбирам јас тебе, седи ти, 
не мрдај од таму.

Т: Јас не дојдов да работам, сите 
средби, министерот за одбрана 
беше тука, Бодо Хомбах.

Б: Само на луѓето да им се обез-
беди она што по Закон и Устав им 
следува. 

Т: Важи, нема проблем, што се 
однесува до мене, јас тоа ќе го на-
правам.

Претседателот на 
НСДП Ти то Пет-
ковски во Со бра-
нието ќе ги соопшти 
партиите кои имаат 
уреди за при слушу-
ва ње, но откако МВР 
и Управата за 
безбедност и кон-
траразузнавање ќе 
ги проверат инфор-
мациите.  Либе рал-
де мократите 
доставиле ини ци-
јатива со 20 пра-
тенички пот писи со 
барање Собранието 
итно да формира 
анкетна ко мисија за 
случајот "партиско 
прислушување", а 
ЛДП го пред лага 
Петковски за неј зин 
претседател. Но, тој 
нај веројатно нема 
да прифати. Ве ро-
јатно образложение 
за тоа ќе биде дека 
не е в ред тој како 
пратеник и лидер на 
владејачка партија 
да ја води коми си-
јата која ќе го расвет-
лува случајот "пар-
тиско при слу шу-
вање", бидејќи коле-
ги те од опозицијата 
би можеле да се по-
сомневаат во при-
кривање инфор ма-
ции. 

говско и друго претставништво од ст-
ранство, новински агенции или слични 
странски институции во светот на кои 
не им се прислушуваат телефоните, 
факс линиите, електронската пошта, 
особено се има контрола над ком пју-
терите. Меѓутоа, поради "фини" мани-
ри, за тоа не се пишува и не се говори 
сè до моментот кога треба да се соз-
даде некаков проблем во односите... 
Познатите шпионски афери со про те-
рување на некои дипломатски, кон-
зуларни и други претставници секогаш 
биле поврзувани и со откриените "бу-
бачки".

Во кривично-правна смисла се ко-
гаш кога се изнесуваат одредени со-
знанија за нарушување на уставноста, 

НАШЕТО "ГОЛЕМО 
УВО" ПРОПУШТИ ДА 
ГО НАСЛУШНУВА 
ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ 
И ПОСЛУЖИ ЗА ПАРТИСКО - 
ПОЛИТИЧКА МАНИПУЛАЦИЈА 
И СО СЛУЖБИТЕ И СО 
ДОБИЕНИТЕ СОЗНАНИЈА


