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ШПИОН - КОЛК   У ТОА ГОРДО ЗВУЧИ!ШПИОН - КОЛК 
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Израелската тајна служба 
"Мосад" важи за една од 

најугледните и најмоќните 
во светот. Истовремено 

таа е и најорганизираната 
разузнавачка установа на 

планетата. Во Ерусалим 
"Мосад" има статус на мит, 
национално достоинство и 
институција со немерливи 
заслуги за постоењето на 

еврејската држава. 
Минатата година ЦИА 

донесе одлука за 
формирање нова служба 
која ќе биде втемелена на 

основата да ги контролира 
и да ги проверува 

информациите на разуз на-
вачите собрани на терен, а 

не по електронски пат. 

Светот е претворен во шпионско 
дувло во кое секој секого следи, 
набљудува, ликвидира, осакату ва... 

Разузнавачките служби стануваат актив-
ни како никогаш досега. И Западот и 
Истокот се ставени во рововски по зи-
ции за заштита на тајните, на податоците, 
но истовремено прават сè што можат за 
да дознаат нешто за другите, за соседот, 
за непријателот. Работите особено се 
раздвижија по нападите врз Њујорк и 
Вашингтон од 11 септември 2001 го ди-
на. Оттогаш тајните служби ги впрегнаа 
своите машинерии и почна подземната 
битка на XXI век. Речиси секоја земја се 
бори во своите редови да ангажира 
професионални работници од областа 
на разузнавањето, од нив да користи 
информации и факти кои ќе бидат во 
служба на интегритетот и суверените-
тот на земјата. 

ТРАНСФОРМАЦИЈА 
КОМПАТИБИЛНА НА 

XXI ВЕК
Неодамна американската Централна 

разузнавачка агенција (ЦИА) распиша 
конкурс за прием на нови професио нал-
ци. Објавен е своевиден тест кој треба 
да ги охрабри сите заинтересирани кои 
имаат намера да се впуштат во светот на 
шпионажата. Од своите нови "борци" 
ЦИА не бара пријатен изглед, познавање 
на боречки вештини, типови кои личат 
на Џемс Бонд, туку едноставност, скром-
ност и вештина на препознавање. ЦИА 
кандидатите ги вбројува во неколку ка-
тегории за различни намени - лица кои 
бараат предизвици, набљудувачи, љу бо-
питни истражувачи, иноватори и импре-
сивни умови. На американската служба 
й се потребни кадри од сите овие ка-
тегории. Вработувањето нови луѓе во 
најмоќната светска разузнавачка служ-
ба следуваше последниве неколку го-

дини кога се јави потребата од поголема 
борба против глобалниот тероризам. 
Администрацијата на Џорџ Буш побара 
зголемување на бројот на оперативците и 
аналитичарите на ЦИА за 50 проценти. 
Истовремено претседателот бараше ан-
гажирање на двојно повеќе научници, 
кои би наоѓале начини за борба про-
тив тероризмот и спречување на опас-
носта од ширење на оружјата за ма-
совно уништување. Агенцијата се на де-
ва дека барањата на шефот на аме ри-
канската држава ќе можат да бидат 
исполнети најдоцна до 2011 година. 

Сепак, и покрај предвидувањата на ЦИА 
дека заинтересираноста на потен ци-
јалните разузнавачи ќе биде голема, тоа 
не беше така. Почетокот на кампањата 
не ги даде очекуваните резултати. Поја-
вувањето на огласите во печатените ме-
диуми во црно-бела техника и видео-
пораките на медиумите со штуро објас-
нување, кои беа емитувани во лоши 
термини, не ги натераа заинте ресира-
ните да се пријават на конкурсот. Во 
ЦИА беше проценето дека постои страв, 
претпазливост или недоверба кај луѓето 
за таа работа. Комисиите кои работат во 

ЦИА, задолжени за прием на нови чле-
нови, сфатија дека пропагандата е по-
греш на и дека треба да се пристапи со 
поинаков план и стратегија. Наредните 
маркетинг спотови беа многу поубед-
ливи од стартните и веќе на шалтерите 
за прием има околу 3.500 пријавни до-
кументи. ЦИА увиде дека со малку пари 
одвоени за маркетинг нема резултати. 
Агенцијата почна со откупување рекла-
мен простор на билбордите на аеро-
дромите, се објавуваа огласи на секој 
можен начин, се отвораа Интернет стра-
ници со препораки и упатства, се об-

Со текот на времето многу 
ветерани од областа на разуз-
навањето пројавувале амби-
ции за доаѓање на поли ти ч ки-
от и на државниот трон. На 
пример, својата диктаторска 
кариера Сталин ја почнал како 
таен агент "Коба", а Јуриј Ан-
дропов како претседател на 
руската КГБ. Поранешниот 

рус  ки премиер, Евгениј Примаков, бил и директор на над во реш-
ната разузнавачка служба на Русија, а претседателот Владимир 
Путин бил полковник на КГБ. Израелскиот премиер, Јицак Рабин, 
бил функционер на "Мосад", а Хеим Херцог, претседателот на Из-
раел на почетокот, исто така, работел како човек на "Мосад". 
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јавуваа конкурси по весници ширум 
светот. Интересно е тоа што во целата 
таа претквалификациона постапка се 
бараат интересни профили на луѓе - да 
декодираат шифри, да се маскираат, 
течно да говорат на арапски јазик, да 
бидат подготвени да се впуштат во не-
возможни мисии. Но, сепак ЦИА не зас-
танува само на тоа. Таа избира комер-
цијални модели за придобивање  нови 
членови, кои немаат некоја претходна 
стручна подготовка, туку се раководат 
по начелата на осет, рефлекс и инстинкт. 
Старата гарда во американската разуз-
навачка агенција смета дека на тој на-
чин ЦИА го жртвува квалитетот на ра-
зузнавањето на сметка на квантитетот. 
Директорот на агенцијата Мајкл Хајден 
смета дека денешниот кадровски состав 
на ЦИА е најмлад од основањето на 
организацијата. Истовремено, ќе дода-

цијата полека но сигурно раскрстува со 
стариот потенцијал. 

НОВО ТЕЛО СО НОВ 
ОБЛИК НА 

МОНИТОРИНГ
Минатата година ЦИА донесе одлука 

за формирање нова служба која ќе биде 
втемелена на основата да ги контролира 
и да ги проверува информациите на ра-
зузнавачите собрани на терен, а не по 
електронски пат. Задачата на новата На-
ционална тајна служба на Америка е да 
ги координира активностите на ЦИА, 
ФБИ и на Министерството за одбрана. 
Создавањето на новото тело ја заврши 
долгогодишната полемика околу тоа 
дали ЦИА и натаму ќе ги контролира 

полицијата би можеле да се активираат 
и по сопствени проценки на теренот. 
Програмата е легална, а доби широка 
поддршка по нападите врз Пентагон и 
Светскиот трговски центар. ЦИА успеа 
да привлече повеќе земји од светот да 
се впуштат во соработка со Америка во 
областа на разузнавањето. Тука се вклу-
чени Индонезија, Узбекистан, Фран ци-
ја... Центрите во овие земји не се по вр-
зани со тајните затвори на ЦИА. 

МОСАД - ТИМ ОД КОЈ 
ДРУГИТЕ УЧАТ

Израелската тајна служба "Мосад" 
важи за една од најугледните и нај-
моќните во светот. Истовремено таа е и 
најорганизираната разузнавачка уста-
нова на планетата. За нејзиното име се 
врзуваат многу спектакуларни акции и 
операции низ многу региони кои му 
помогнаа на Израел сите овие години 
да опстане во непријателското арапско 
опкружување. Во Ерусалим "Мосад" има 
статус на мит, национално достоинство 
и институција со немерливи заслуги за 
постоењето на еврејската држава. Опе-
ративците на израелската тајна служба 
се врвни професионалци и иноватори 

де дека тој е најнеискусниот аналитички 
тим во историјата на ЦИА. Други шефови 
од истата установа, пак, велат дека 
поминало времето на т. н. таинствена 
агенција и сега таа треба да се прилагоди 
на новите прилики во светот. Сега на 
сцена стапува нова генерација израс-
ната покрај компјутери и Интернет, а не 
по улици и квартови каде се кријат 
нарко-босовите и терористите. Инте ре-
сен е показателот дека дури 40 про цен-
ти од денешниот кадровски состав на 
ЦИА почнал да работи по нападите од 
11 септември. Со тоа е јасно дека аген-

Тајната политика, тајната 
дип ломатија и шпионажата се-
когаш се поврзувале со важни 
државни работи. Нивното зна-
чење особено доаѓа до израз 
во тешки, кризни и воени сос-
тојби. Понекогаш, на пример, 
како во периодот на Втората 
светска војна, читањето на гер-
манските шифрирани пораки 
од страна на Британците ја спа-
сило не само Велика Брита-
нија, туку и Европа од злото на 
нацизмот. Тоа покажува колку разузнавањето е важна област од 
стратегијата на една држава. Но, не секогаш владетелите им ве-
рувале на своите разузнавачи. Своевремено, Сталин повеќе му 
верувал на Хитлер отколку на своите шпиони, па цената од тоа ја 
платил со 20 милиони жртви. 

класичните шпионски активности на 
земјата. Одборот на американскиот Се-
нат за разузнавачки активности суге ри-
раше со шпионирањето да управува 
националниот директор за разузна вач-
ки работи. Најавено е дека идентитетот 
на директорот на новата служба ќе биде 
таен и дека ќе се спомнува само со 
шифрата "Џоси". Последниве две години 
ЦИА има воспоставено тајни против те-
рористички центри во повеќе од двае-
сет земји во светот. Тие можат да дејс т-
вуваат во согласност со информациите 
добиени од ЦИА, но локалните агенти и 

во областа на разузнавањето и кон спи-
ративното дејствување. Еден од основ-
ните принципи врз кои ја базираат 
својата работа е "непријателот никогаш 
да не те фати". Но, сепак и агентите на 
"Мосад" не се секогаш идеални. И тие 
подлежат на контраудари кои потоа 
лошо се одразуваат врз Израел. Во 1973 
година, во една неуспешна акција во 
Норвешка биле уапсени четворица аген-
ти на "Мосад", кои за време на со слу-
шувањето пред судот прв пат ја откриле 
орга низацијата и тактиката на дејс тву-
вање на т.н. ударен тим. Задача им било 
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Историјата на разузнавањето може да се 
подели на четири временски периоди. До Пр-
вата светска војна агентурите биле дворски 
служ  би и, пред сè, служеле за заштита на кру-
ната и на династијата, а дури потоа на држа-
вата. Вооружените судири во светот, кои трае-
ле до 1945 година, го издигнуваат разузна ва-
њето на ниво на тајни министерства за војни. 
Таквиот карактер го задржале и во времето на 
Студената војна, кога функционирале како еден 
вид штит меѓу Истокот и Западот. 

да ги пронајдат и да ги ликвидираат непријателите на 
Израел ширум светот. Името на групата било означено 
со буквите од хебрејската абецеда. Хиерархијата на "Мо-
сад" е составена од следните категории:

Прва група - (АЛЕПХ) - тука влегуваат ликвидатори, 
професионални убијци опремени со специјални видови 
лесно преносливо и расклопено оружје, со придушувачи 
и одлична прецизност. Дел од тоа оружје се произведува 
во лабораториите на "Мосад". Втора група - (БЕТХ) - се 
ангажира за повлекување на тимот од местото на ак-
цијата и овозможува безбедно напуштање на поширо-
кото подрачје. Трета група - (ХЕТХ) - станува збор за пар 
(маж и жена), кој изнајмува конспиративни станови, ав-
томобили и легално обезбедува сè она што е потребно 
за непречено изведување на акцијата. Четврта група - 
(АЅИН ) - квантитативно е најголема и има најсложена 
задача, да ги идентификува лицата кои треба да бидат 
ликвидирани. Одговорноста на оваа група е голема и 
практично од неа зависи крајниот исход на акцијата и 
судбината на целиот разузнавачки тим. Петта група - 
(ЉОПХ) - одржува врски со централата на "Мосад" во Тел 
Авив за во случај на потреба да може да се прават 
консултации. За да може врската да биде тајна, без 
можност за прислушување, таа се воспоставува од 

амбасадата на Израел во соодветната држава и се пре-
несува по пат на шифрирани пораки. 

Тајната и прикриена војна меѓу Израелците и Арапите на 
овој план продолжува и натаму. Во таа војна "Мосад" ја има 
централната улога, но во последно време одредени негови 
постапки во оперативната работа мора детаљно да се 
испитаат како од професионална, така и од етичка гледна 
точка. 


