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Улогата на безбедносните служби во борбата против бомбаш - самоубијците 

 

Апстракт: Безбедносната наука посветува големо внимание на современиот 

проблем - бомбаши самоубијци како посен тип на терористи кои претставуваат сериозна 

закана за живот и безбедноста на луѓето. Сведоци сме на злоупотребите кои ги вршат 

терористите од ИСИЛ кои регрутираат пред се деца за бомбаши самоубијци во 

остварување на нивните терористички цели. Со тоа уште повеќе се зголемува 

општествената опасност од оваа појава со негативен предзнак, заради што науката е 

исправена пред предизвикот на епистемиолошко ниво да го истражи овој феномен. Во 

Република Македонија постои многу малку домашна литература за бомбашите 

самоубијци. Со ова прашање пред се занимаваат на научно ниво оние делови од научната 

и академската заедница која според својата природа припаѓа на воените и безбедносни 

академии. Меѓутоа, не помалку значење имаат и социолошките, верските, економските, 

културните и останати аспекти на оваа глобална негативна појава. Токму пради овие 

околности се наметнува потребата да се навлезе во природата на овој феномен и да се 

понудат решенија кои ќе значат подобрување на глобалната рамка за спротивставување на 

национално и глобално ниво. 
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1.Природата на функциите на разузнавачко-безбедносните служби во борбата против 

тероризмот 

 

Настаните од 11 септември 2001 година ја потврдија неопходноста за 

рекомпонирање на стратегиските пристапи кон асиметричните закани, со посебен акцент 

на евидентните цврсти релации меѓу терористичките групи и структурите на 

организираниот криминал. Во борбата против асиметричните закани (во кои централното 

место секако го зазема тероризмот), неопходно е (доколку претходно нема) 

воспоставување соработка на национално, на регионално и глобално ниво. Во таа 

соработка, за кое било ниво да станува збор, разузнавањето секогаш мора да ја има 

примарната и централна улога. 

Тероризмот претставува најсериозна асиметрична закана за сите земји во светот и 

не е закана која постои од сега или од пред неколку години. Тој е закана за опстанокот на 

човештвото со стотици години наназад, но особено станува актуелен po 11.септември 2001 

година, после познатите настани од САД, од кога веќе ништо во меѓународните односи, а 

особено во однос на третирањето на тероризмот не е како порано.Едноставно кажано, 

разузнавањето претставува дејност која е збир на мерки, постапки и активности со цел 



собирање, обработка и анализа на информации кои се однесуваат на некоја појава, или 

настан или се во рамките на надлежностите на разузнавачката служба.  

Разузнавањето е онаа дејност која ја игра одлучувачката улога во процесот на 

собирањето информации за силината на вооружените сили на потенцијалниот агресор, за 

евентуалните правци на напад и, ништо помалку важно, за точното време на тој напад. За 

да биде полезна и употреблива информацијата добиена од страна на разузнавањето, треба 

да биде точна, недвосмислена (прецизна) и секако навремена. 

Безброј пати е веќе апсолвирано дека најголема закана за човештвото во 21-от век 

претставува тероризмот, особено кога е во спрега со организираниот криминал.Од друга 

страна, ниедна друга инстутуција не е толку важна во антитероризмот, односно борбата 

против тероризмот, колку што се тоа разузнавачките служби. 

Видовите опасности се менуваат. Порано најголема опасност по безбедноста на 

државите била класичната воена агресија од надвор, денес е тоа дејствувањето на 

тероризмот. Тоа е така што терористите, кога имаат некој заеднички интерес, не водат 

сметка ниту за религијата, ниту за националноста или идеологија. И заканите се менуваат, 

но оној којшто секогаш на првиот браник на татковината, тој секогаш ист. Секогаш се тоа 

разузнавачките служби. 

Едноставно кажано, разузнавањето никогаш не спие. Дури е актуелна и анегдота 

дека разузнавачите доколку и спијат, тоа го прават со едното око секогаш отворено. 

Разузнавањето како дејност има обврска да прибира информации, истите соодветно 

да ги обработи и анализира, по што се разбира ќе предложи соодветни натамошни мерки 

како да се спречи дејствувањето на соодветната закана или нелегална активност. Или, 

доколку таа несакана активност се случи, што поскоро да овозможи да се открие 

идентитетот на сторителите. 

Секако, најтешка област во рамките на разузнавањето, е собирањето информации 

за идентитетот, целите, плановите и, можеби најважно од се, кои се слабите,односно 

најранливите точки на одредена терористичка организација . 

Уште еднаш ќе истакнеме дека за разузнавачката служба не можеме да кажеме дека 

во целост постигнала успех доколку по извршен терористички акт го открие идентитетот 

на сторителите (терористите), што потоа (евентуално) би придонело терористите да бидат 

изведени пред лицето на правдата. Разузнавањето го оправдало своето постоење доколку 

успеало благодарение на собраните информации да спречи извршување на 

терористичкиот акт, и со тоа делувало превентивно. 

Во областа на борбата против тероризмот, разузнавањето ги врши своите 

активности значително потешко, споредено со која било друга област. 

Во разузнавачкиот циклус (кога е во прашање борбата против тероризмот) е неопходно 

да се реализираат следниве активности. 



Фаза 1: инфилтрирање/продор на разузнавачката служба (сеедно дали е во прашање 

разузнавач или соработник на службата) во структурата на одредена 

терористичка група. 

Фаза 2: откривање на плановите за дејствување на терористичките групи, 

идентитетот на членовите (на терористичката група), откривање на 

идентитетот на припадниците на државниот апарат кои се 

соработници/помагатели на терористите. 

Фаза 3: проследување на добиените информации до разузнавачката служба, нивна 

натамошна анализа и дистрибуција/доставување до надлежните авторитети 

во државата. 

Заштитата на вака добиените разузнавачки информации мора да биде на 

исклучително високо ниво. Особено мора да се внимава максимално да се заштити 

идентитетот на „изворите“ на информациите, сеедно дали станува збор за разузнавач или 

соработник на разузнавачката служба. Причината за тоа во исто време е многу едноставна 

и многу важна: протекувањето на одредена разузнавачка информација, може да значи и 

губење на нечиј живот. 

Ништо помалку важно во однос на добивањето на соодветна разузнавачка 

информација поврзана со делувањето на одредена терористичка група (од кој било аспект) 

е истата да биде проверена, точна и навремена, при што недостигот на кој било од тие три 

елементи како резултат може да има несакано изненадување, пораз и пролиена крв, не 

само на разузнавачот, односно соработникот на разузнавачката служба, туку и смрт на 

недолжни цивили. 

Како може со разузнавањето да се дознае што планираат терористите? Како да се 

навлезе со свои луѓе во нивните редови? Како да се убеди барем некој од терористите да 

му каже збогум на терористичкиот начин на живеење и да се придобие да стане лојален 

граѓанин на државата со тоа што ќе стане соработник на разузнавањето како експонент на 

државата? Многу и мошне тешки прашања, но на нив разузнавањето мора напорно 

секојдневно да работи, доколку сака да си го оправда постоењето, да си го оправда 

епитетот на „бескомпромисен бранител на националната безбедност на државата“, и тоа 

оној кој се наоѓа на првата линија. 

Од друга страна, разузнавачките служби во однос на борбата против терористите 

постојано се обидуваат да ја сочуваат конспиративноста. Која е причината што и во случај 

да успеат да спречат одреден терористички напад, и да успеат да уапсат помал или 

поголем број припадници на одредена разузнавачка служба, разузнавачите не праќаат 

соопштенија до јавноста, како што тоа во случај на успех го прават терористите? Секако, 

причини има многу, но во оваа прилика, ќе ја наведеме најважната: да не го доведат во 

опасност изворот на информацијата благодарение на која терористите не успеале во 



своите намери, или подобро кажано соработникот на разузнавачката служба кој е можеби 

и во редовите на терористичката организација. 

Не постојат средства, без оглед на тоа дали станува збор за пари или некаков друг 

вид материјални средства, кои вредат повеќе од животот на дури и само еден човек. Секој 

живот кој е спасен благодарение на успешното работење на разузнавачките служби е 

огромен поттик тие и натаму да не ги жалат сопствените парични и материјални ресурси 

во остварувањето на круцијалната задача да дојдат до сознанија за планирање на 

евентуален терористички заговор. 

Она што како свој најголем придонес во борбата против тероризмот разузнавањето 

може да го направи, тоа е неговата задача постојано да настојува да дојде до информации 

за индивидуални терористи терористички лидери, ќелии и групи кои се користат за да ги 

раскинат, односно поразат и уништат терористичките организации.Од ваквите 

информации, иако значајни, а особено оние кои се однесуваат на имиња, адреси, 

телефонски броеви, сами по себе може, но и не мора на разузнавачките служби да им 

откријат дека е во тек постоење на одреден терористички заговор
1
. 

 

2.Како разузнавачките аналитичари можат да помогнат во однос на 

намалувањето на последиците од дејствата на терористите? 

Американските разузнавачки аналитичари во 1996 година предвиделе, според 

добиените разузнавачки информации од своите оперативци, дека постои голем ризик за 

безбедноста на припадниците на армијата на САД кои се лоцирани во Саудиска Арабија
2
. 

Па, според таквите нивните препораки, на американските вооружени сили им било 

наредено да ги зајакнат безбедносните мерки (преку поставување соодветни безбедносни 

препреки, безбедносни столбови, барикади и слично), со цел да го направат неостварлив 

или тешко изводлив евентуално планираниот терористички напад. Терористичкиот напад 

во организација на некоја исламистичка група по некое време сепак бил изведен со 

употреба на камион полнет со експлозив, при што загинале 19 американски војници. И 

покрај оваа загуба во човечки животи на американската војска (која воопшто не е за 

потценување кога ќе се земе предвид дека и загубата на само еден човечки живот е 

ненадоместлива загуба), аналитичарите, според подоцна извршените прогнози, сепак 

одиграле значајна улога во овој случај, од причина што доколку аналитичарите не 

предупредиле дека постои голема веројатност од извршување терористички напад врз 

воените капацитети на американските вооружени сили, немало да бидат воведени 

дополнителни безбедносни мерки на влезот во американската воена база, така што 
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камионот-бомба ќе успеел подлабоко да навлезе во базат, со што бројката од 19 

американски војници сигурно ќе била повеќекратно поголема. 

Како поинаку разузнавањето може да го порази тероризмот? Кој друг, освен 

претпоставените по командна линија во воените единици на кои разузнавачите им се 

потчинети или политичките авторитети кои директно или индиректно раководат со 

разузнавачките служби, може да биде корисник на разузнавачките информации кои се 

однесуваат на терористичките организации ? 

Во прв ред тоа е дипломатијата, која благодарение на информациите добиени од 

разузнавачите кои се однесуваат за тероризмот, има поголеми шанси да ги убеди другите 

земји, на билатерално или на мултилатерално ниво за потребата од заедничко, 

меѓународно или глобално делување во борбата против тероризмот. 

Секако дека и пред 11 септември, разузнавачките аналитичари од разните 

разузнавачки служби на Соединетите Американски Држави, благодарение на 

информациите кои ги добивале од колегите оперативци, при изработката на своите 

разузнавачки проценки, навестувале дека постои можност од изведување на терористички 

напад од големи размери на територијата на САД. Непознатото во тие проценки 

доставувани до претпоставените, па дури и до претседателот на САД, секако било на 

каков начин терористите би ги извршиле тие напади.Никако не можеле со сигурност да 

предвидат дали тоа ќе биде биолошки, хемиски па дури и нуклеарен напад со употреба на 

некоја тактичка нуклеарна бомба. 

Неполна година по настаните од 11 септември во Њујорк и во Вашингтон, на 16 мај 

2002 година, тогашната советничка за национална безбедност на претседателот на САД, 

Кондолиза Рајс, ќе изјави: „Мислам дека не постои човек кој можел да предвиди дека овие 

луѓе ќе киднапират авиони и истите ќе ги насочат кон Светскиот трговски центар (во 

Њујорк) и во Пентагон (во Вашингтон), дека ќе ги искористат авионите како ракети “. 

Од моментот на киднапирањето на наведените авиони секако дека поминало време 

доволно за да биде алармирано военото воздухопловство со цел истото тоа воено 

воздухопловство (барем) да се обиде да ги спречи наведените воздухоплови во намерата 

да бидат употребени како ракети. Но, тоа што военото воздухопловството не било 

активирано, дали тоа значи дека никој не се посомневал, односно не можел да предвиди 

дека киднапираните авиони ќе завршат како ракети во Њујорк и во Вашингтон?! На тоа, 

всушност, мисли Кондолиза Рајс во својата изјава. За секоја земја, поточно за нејзината 

безбедност, алармантно е случувањето и само еден цивилен (патнички) воздухоплов да 

биде киднапиран, да не образложуваме каква закана е кога во исто време се киднапирани 

дури четири воздухоплови! 

Сé повеќе во терминологијата на многу науки се воведува терминот „научени 

лекции“ односно „lessons learned“. Едноставно, не постои предавање, курс, семинар во 

организација на НАТО или армијата на САД, на кое на последниот слајд не е испишан 



овој термин.Зачуденоста е дотолку поголема кога се знае дека осум години пред 

фамозниот 11 септември, во 1993 година, украден лесен авион се урна само неколку 

десетини метри од западната страна на Белата куќа
3
. Зарем фактот дека нешто слично веќе 

се случило во минатото, киднапиран (во случајот украден) авион да биде искористен за 

напад на таков непроценливо важен објект како што е Белата куќа не ги асоцирал 

аналитичарите во разузнавачките служби на САД дека киднапирани авиони можат да 

бидат искористени за напад на стратегиски важни објекти и воедно симболи на моќта на 

единствената преостаната суперсила (Светскиот трговски центар и Пентагон)? 

Два месеци пред 11 септември 2001 Белата куќа добила разузнавачки извештај во 

кој буквално пишувало:
4

„Веруваме дека Бин Ладен ќе организира значителен 

терористички акт против интересите на САД и Израел во текот на наредните недели... 

Нападот ќе биде спектакуларен и дизајниран да предизвика масовни жртви и ќе биде 

насочен врз објекти или интереси на САД. Подготовките за нападот се извршени. Ќе биде 

извршен со мало или без никакво предупредување”. Научени лекции има колку сакате. Во 

1970 година израелските вооружени сили урнале либиски патнички авион бидејќи се 

посомневале дека авионот е, всушност, летечка бомба во самоубиствена мисија. Нешто 

слично се случило и во 1994 година кога француските служби дознале за намерата 

киднапиран патнички авион да биде урнат врз Ајфеловата кула. 

Се наметнува прашањето дали добрите разузнавачки аналитичари можеле да го 

предвидат тоа што се случи на 11 септември? 

Значи, ги имаме следниве елементи. Безбедносните служби (во случајот 

специјалниот агент на ФБИ Кенет Вилијамс) го добиваат податокот дека лица кои се 

изразито непријателски расположени против нивната држава (во случајов САД) и кои се 

дури во блиски релации со „Ал каеда“ посетуваат обука за управување со авиони.  

Информацијата во истиот момент го асоцира агентот дека „Ал каеда“ е апсолутно 

способна да искористи авион за извршување на терористички напад. Резултат од ова 

одлично размислување на наведениот агент е апсење на лицето Zacharias Moussaoui, при 

што истрагата на виделина исфрла податоци дека навистина се планира киднапирање на 

авиони. И покрај тоа, планот на терористите, сепак, се реализираше во целост. 

Прашањето е, каде е грешката во разузнавачкиот процес? Информацијата за 

индикативно однесување на лица непријатели на државата е добиена на време. Потврдени 

се и сомневањата дека тие нешто планираат против интересите на државата во која 

престојуваат. Каде е грешката? Дали разузнавањето ја доставило оваа информација до 

донесувачите на одлуки односно политичарите. Веќе спомнавме дека разузнавачкиот 

извештај со информацијата дека луѓе блиски на Бин Ладен планираат напад врз 

интересите на САД и Израел завршил на масата во Белата Куќа . 
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3. Детекција и идентификација на терористите  

 

Терорист може да биде секој, нема ограничување на возраста, полот, религијата. 

Тие се многу флексибилна и прилагодлива категорија луѓе. За да можеме вопшто да ги 

разбереме причините зошто одлучиле своите животи да ги посветат на терористичкиот 

начин на остварување на своите цели, кои и да се и какви и да се тие (религиски,етнички, 

национални), мораме претходно да проникнеме длабоко во нивните умови. Мораме да 

прифатиме дека и тие се човечки суштества кои смртта и деструкцијата ги користат како 

средство за остварување на своите цели. Во борбата против нив, ние не мораме да ги 

сакаме или почитуваме како личности (особено ако се тие нашите противници), но мораме 

во секој случај да ја почитуваме нивната подготвеност да ги реализираат своите 

смртоносни цели. 

Во продолжение ќе наведеме некои работи кои во однос на терористите мораме да 

ги знаеме:
5
 

- Терористите, исто како и ние, се човечки суштества. Мораме да разбереме и 

секогаш да имаме на ум дека тие не се ни најмалку некакви си однапред 

програмирани машини кои без размислување ја извршуваат зададената 

наредба. И тие, како и сите други луѓе поседуваат емоции, чувства и грижи (од 

секој вид). Проблемот е во тоа што оној кој раководи со нив умешно ги 

насочува нивните емоции во насока на извршување на смртоносна акција 

(сеедно дали се работи за самоубиствен напад или не), која најчесто за своја 

цел има недолжни луѓе, во кои тие не гледаат жени, старци или деца (какви 

што се нивните сонародници, пријатели, роднини), туку едноставно 

„непријатели“. Тие ниту чувствуваат страв доколку се одбрани да извршат 

самоубиствен напад во кој знаат дека ќе го изгубат својот живот, ниту пак, 

грижа на совест поради недолжните жртви.  

- Мораме да ги сфатиме и почитуваме нивната култура и идеологија: тероризмот 

никогаш нема да го спречиме доколку само ги „лекуваме“ последиците, 

односно ако борбата против тероризмот ја сведеме само на тоа што физички ќе 

ги ликвидираме или ќе ги уапсиме терористите. Практиката многукратно 

покажала и докажала дека по убиството или апсењето на секој терорист, 

нивната бројка наместо да се намали ако ништо повеќе за онолку терористи 

колку се убиени или уапсени, таа се зголемува најмалку за двапати (најчесто од 

редовите на фамилиите или пријателите на убиените/уапсените терористи). 

Следствено на тоа, на тероризмот и на терористите најдобро ќе им се 

спротивставиме доколку добро ги разбереме причините зошто некои луѓе 

воопшто станале терористи. А тоа ќе го разбереме доколку навлеземе во 

суштината на нивната култура/идеологија. Едноставно, во мноштвото 

идеологии, религии и нации во светот, тоа што за едни е зло и застрашувачко за 

други претставува нешто респектабилно или нешто од највисока чест. Во 
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случај кога терористите кои се наши противници се со религија, култура или 

идеологија различна од нашата, мораме да се обидеме нивните активности да 

ги сфатиме од нивната гледна точка. Без оглед на тоа колку тој терористички 

чин бил застрашувачки, мораме истиот ладнокрвно и непристрасно да го 

анализираме од причина што во тој случај нема да бидеме во можност да ги 

предвидиме а потоа и да ги спречиме нивните следни и идни активности. Ако 

ја разбереме , односно ако проникнеме во суштината на нивната култура, 

можеби чудна според нашите сфаќања, нивната филозофија, како и нивната за 

нас неприфатлива идеологија, ќе бидеме во можност да ги предвидиме (и со 

тоа да ги превенираме) следните чекори на терористите. 

- Рационалноста е битна компонента на терористичките активности. Освен 

рационалноста, интелигенцијата и јасното размислување се нивните 

дополнителни квалитети. Интересно е што овие квалитети ги карактеризираат 

дури и оние кои се одлучиле да бидат директни извршители на самоубиствени 

напади.  

- Добрата мотивираност е исто така специфика на терористите. Кога ги 

анализираме терористите од Блискиот Исток (овде пред сé мислам на 

членовите на „Хамас“, „Хезболах“, „Исламски џихад“), религијата(исламот) не 

е само религија во вистинската смисла на зборот, туку е и начин на живот. 

Религијата е двигател на сите постапки во животот, од самото раѓање па сé до 

смртта. Во комбинација со мотивите како што се создавање национална, на 

пример палестинска држава, „ослободување“ на својата земја од присуството 

на „неверниците“, религијата во денешно време претставува главен 

мотивирачки фактор во извршувањето на терористичките дејства, а воедно и 

најсилен привлекувач за регрутирање на нови терористи. 

- Убеденоста во оправданоста на нивните постапки. Терористите многу добро 

знаат дека е неопходно оправдување на секој акт што ќе го извршат во насока 

на исполнување на нивните цели. Без оглед дали при извршување на нивните 

активности загинале деца и жени, медицински персонал, цивили кои патуваат 

во средства во јавниот превоз, пешаци по улиците, гости во хотели, во умовите 

на терористите секогаш постои оправдување за што и да направат, какви и 

жртви да предизвикаат, доколку е во насока на реализирање на нивните цели. И 

ова добар пример за буквално сфаќање на максимата дека „целта ги оправдува 

средствата“. 

Не само за христијаните, туку и за верниците од сите религии е апсолутно 

неприфатливо, без оглед на тоа за каква цел станува збор, да бидат подготвени доколку се 

родители на две или повеќе деца, едното да го жртвуваат поради некоја „повисока цел“. За 

жал, некои извитоперени болни умови, поради себични цели, а спротивно на секакви 

морални, обичајни или религиски норми, криејќи се зад наводни „интереси“ на 

сопствениот етникум или религиска заедница, изминативе педесетина години во повеќе 

делови на светот, создаваат и раѓаат повеќе деца, од кои некои однапред се 

„предодредени“ да бидат жртвувани за интересите на етникумот/религиската заедница. 

Тука секој дополнителен коментар е апсолутно непотребен. 



4. Офанзивноста како приоритет во функционирањето 

 

Разузнавањето, особено во борбата против тероризмот, никогаш не смее да биде 

дефанзивно. За успех, неопходно е прибирањето на информациите (како прва задача на 

разузнавањето) секогаш и секаде да биде офанзивно. 

Разузнавањето не смее да си дозволи првин да се случи терористички напад, да 

биде пролиена крв на недолжни цивили (или припадници на безбедбносните сили, 

сеедно), па потоа да се ангажира на откривање на идентитетот на сторителите. Во тој 

случај е загубена првата и најважната цел на разузнавањето, а тоа е превенцијата. 

Значи, треба да се биде чекор пред терористите, а тоа ќе бидеме доколку им ги 

знаеме намерите и целите. Бидејќи веќе рековме дека терористичките групи претставуваат 

строго затворени и конспиративни структури, единствен начин да успееме да дознаеме 

нешто за нив е да успееме да „уфрлиме“ свој човек во нивните структури. Единствено 

преку таков извор на информација, (што се вели, од „прва рака“), инфилтриран во рамките 

на терористичката група, можеме да се надеваме дека потребната информација ни е точна 

и проверена. Доколку од „изворот“ја добиеме и навремено, реално е да се очекува успехот 

во борбата против тероризмот да биде реален. 

Неможноста разузнавачката служба да „уфрли“ свој човек во структурата на 

терористичката група, како почетна фаза од обидот истата терористичка група да се 

уништи, може како краен резултат да ги има следниве две последици: 

Прво (во случајов лошата варијанта), може да предизвика умртвување на 

активностите на разузнавачките служби, а следствено на тоа и опаѓање на моралот во 

службите и во агенциите
6
). 

Второ, што е нова тенденција во работата на разузнавачките служби, а се раководи 

од максимите дека „целта ги оправдува средствата“, и „дека во војната е сé дозволено“ и 

„дека што не може да се купи со пари, може да се купи со многу пари”, разузнувачките 

служби во неможноста да инфилтрираат свој соработник во структурите на 

терористичката група, во денешно време употребуваат нов начин за инфилтрација во 

терористичките редови. За што станува збор? 

„Washington times“ во октомври 2009 ја пренесе информацијата дека поради 

ескалацијата на судирите со бунтовничките (терористичките) групации во Авганистан 

(пред сé, талибанските вооружени групи и структурите на терористичките групи блиски 

со „Ал каеда“), американското разузнавање, сакајќи секако, по принципот „раздели па 

владеј“ полесно и за пократок временски период да излезе на крај и со се побројните 

противници, започна да применува нова тактика во борбата против нив. 
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Имено, имајќи предвид дека од околу 15.000 Талибани само мал дел се мотивирани 

за борба од религиозни мотиви, а дури 70 проценти земале пушка во рака од економски 

мотиви ( за дневница која едвај преминува десетина долари), согласно наведената 

информација од весникот „Washington Тimes“, американското разузнавање (веројатно 

мислејќи на ЦИА), започнало на одредени талибански групи да им нуди пари доколку ја 

сменат страната.  

Порано важеше максимата во случај кога послабите не можеа да го победат 

објективно посилниот, „ако не можеш да го победиш-придружи му се“. Сега, гледаме дека 

и посилниот, кој од оваа или од онаа причина, не е во можност да го порази објективно 

послабиот, прибегнува кон употреба на оваа максима, но во нешто модификувана 

варијанта: „ако не можеш да го победиш, тогаш-купи го!!“ Коментар не е потребен, 

најмногу заради тоа што не смее да се има верба во некој кој од наш непријател станал 

наш сојузник од финансиски причини. Ако некој веќе еднаш за пари ја сменил страната, 

зошто за некое време повторно не би станал наш непријател ако му понудат повеќе пари 

отколку што ние во меѓувреме сме му плаќале?! 

А тогаш многу лесно може да се случи од офанзива во која сме мислеле дека 

нашата разузнавачка служба се наоѓа, буквално „преку ноќ“ таа да се најде во дефанзива. 

Офанзивното делување на разузнавачките служби и нивното успешното 

инфилтрирање во редовите на терористичките групи, е еден од најбитните предуслови за 

нивна успешна борба против тероризмот.  

Спротивната состојба на ова, односно постоење состојба на пасивност на 

разузнавачките служби во борбата против тероризмот за своја последица го има она што 

се случи на 11септември 2001 година. 

Сепак, кога ќе се земе предвид дека процесот на инфилтрација на разузнавач (значи 

проверено лојален на службата, иако во денешно време и тоа може да е релативно!?) бара 

многу време, а времето знаеме е еден од најважните фактори во борбата против 

тероризмот,-не преостанува ништо друго освен да се обидеме да „поткупиме некој од 

постоечките членови на терористичката група.“ 

Пред воопшто да се обидеме да ја оствариме намерата како соработник на 

разузнавачката служба да ангажираме актуелен терорист и да го имаме за свој информатор 

во однос на плановите на терористичката група во која тој членува, мораме навремено 

добро да извршиме проценка што е потенцијална добивка, а што евентуален ризик при 

реализирањето на такво нешто. 

Но, и откако ќе се биде во можност да се има пристап до информации поврзани со 

идното делување на одредена терористичка група, не сме ја завршиле целата 

работа.Напротив, работата тогаш туку што започнува. 



Како прво, важно е во каков облик изворот на информацијата истата ќе ја достави 

до разузнавачката служба. 

Најдобар пример за ова ни е повторно она што се случуваше на 11,септември 2001 

година. Имено, постојат сознанија дека ЦИА пресретнала, следејќи ги комуникациите на 

оперативците на „Ал каеда“, информација со чие анализирање се навестувало она што се 

случи на 11 септември. Проблемот е во тоа што истата била на арапски јазик и дошла на 

ред за преведување дури неколку дена по терористичкиот напад. 

Значи, службата ја имала информацијата за нападот многу време пред истиот да се 

случи, но која корист од тоа кога аналитичарите во мноштвото информации со кои 

располагале, навремено истата не ја детектирале како приоритетна за преведување. 

Кога ќе се земе предвид дека терористите својата комуникација може да ја имаат и 

на некој начин шифрирано, тоа ја повлекува потребата разузнавачките служби освен 

познавачи на странски јазици во своите редови да имаат и специјалисти од областа на 

дешифрирањето, односно криптозаштитата. 

Втора битна работа која влијае врз квалитетот на работата на разузнавачката 

служба е да има во своите редови експерти доволно искусни да ги подредат добиените 

информации по приоритет . 

Конечно, вака обработените информации своето одредиште го имаат во една од 

овие насоки: 

- да се достават до креаторите на националната политика (министри за одбрана и 

внатрешни работи, претседател на владата или претседателот на државата); 

- во соодветна форма да се достават до сродните служби во државата; 

- кога информациите ја засегаат националната безбедност на пријателска 

странска земја, по определена процедура, се доставуваат до партнерска 

безбедносно-разузнавачка служба од таа земја. 

Овој дел од трудот ќе го завршиме со констатација дека не е возможна борба 

против тероризмот, доколку не постои размена на информации меѓу разузнавачките 

служби, не само на национално, туку и на регионално, односно на глобално ниво. 

 

5. Важноста на разузнавањето во борбата против тероризмот 

Тероризмот се манифестира преку напади врз припадници на армијата и 

полицијата, напади врз цивилни лица, напади на објекти на армијата, полицијата или дури 

и такви „меки“ цели како што се болници, трговски центри,училишта, пазари, 

сообраќајници и слично. 

Залудно е што во потрагата по терористите масовно ќе се вклучат 

воздухопловството, специјалните сили, можеби дури и бројни пешадиски и оклопни 



единици. Залудно е дури и доколку терористите бидат откриени и елиминирани или 

уапсени. Не постои ништо што ќе ги врати животите на жртвите од терористичкиот напад, 

особено ако се тоа недолжни цивили, а посебно деца. Претрпената материјална штета, 

колкава и да е, се надокнадува. Срушена зграда ќе се изгради, ново моторно возило ќе се 

купи, но, загубен човечки живот, дури и да е само еден, не се надокнадува со ништо . 

Значи, потребно е нападот на терористите да биде спречен уште во планирачката 

фаза, односно императив е тој воопшто да не се случи. 

Единствени кои се оспособени „да гледаат во иднината“, односно собирајќи 

информации да дојдат до сознанија благодарение на кои ќе се оневозможи извршувањето 

на терористичките активности, се токму разузнавачките служби. 

Дали и колку разузнавачките служби ќе бидат ефикасни во извршувањето на 

својата превентивна функција во однос на борбата против тероризмот, зависи и од 

„способностa за континуирано дејствување и солидно познавање на терористичките групи 

и поединци, познавање на точната природа на нивните планови и цели, нивната 

политичка, економска и психолошка мотивираност и склоности, без имиња за лидерите, 

членството, логистичките и финансиските можности (за нивните тајни сметки), нивните 

врски со другите домашни и меѓународни терористички организации, врските со 

терористичките држави, држави кои го спонзорираат тероризмот, како и со структурите на 

меѓународниот организираниот криминал кои честопати се јавуваат во улога на нивни 

спонзори“
7
. 

Последнава реченица кажува и опфаќа сé. Истата може многу да помогне во 

процесот на планирањето на активностите насочени кон ефикасна борба против 

тероризмот, за која и разузнавачка служба да станува збор. 

Разузнавањето има исклучително важна улога во борбата против тероризмот. Нема 

да претерам доколку кажам дека таа улога е (веројатно) и решавачка.  

Настаните од 11 септември 2001 изнесоа на површина многу работи кои се покажаа 

решавачки во однос на тоа зошто една моќна држава како што се Соединетите 

Американски Држави, со мноштво сопствени безбедносни и разузнавачки служби и 

агенции (бројката е над 20), на своја територија претрпе трагичен настан, кој веројатно не 

бил предвидуван ниту во најцрните сценарија во правењето на безбедносните проценки на 

надлежните американски институции. 

Значи, да ги разгледаме следниве ситуации. Имаме држава со најсилна армија во 

светот, единствена суперсила (најмоќна и воено и економски и политички), со дваесетина 

разузнавачки-безбедносни агенции и служби,со голем број вработени во земјата и во 

странство. 
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Разузнавачката информација е вредна (некогаш и бесценета) ако ги исполнува овие 

три услова: да е точна, целосна и ништо помалку важно-навремена. За да биде 

употреблива, неопходно е информацијата да ги содржи сите три наведени услови. 

Обработката на пресретнатите телекомуникациски разговори на арапски јазик по 

настанот од 11 септември утврдила дека надлежните служби на САД неколку дена пред 

критичниот датум ја имале информацијата дека ќе се случи нешто страотно во нивната 

земја, дури се имало сознанието дека ќе се врши киднапирање на патнички авиони, но 

проблемот е што разузнавачката информација со овие податоци надлежните служби ја 

имале преведена на англиски јазик дури неколку дена откако трагичниот настан веќе се 

случил.Едноставно кажано, залудно што разузнавачката служба имало точна и целосна 

информација, кога ја немала во употреблива форма (преведена на англиски) на време. 

Во однос на работата на разузнавачките служби, не само на национално, туку и на 

регионално и на глобално ниво, за истата да биде дополнително ефикасна, неопходно е да 

постои меѓусебна координација и размена на разузнавачки информации. Нема успех во 

борбата против тероризмот на национално ниво, доколку надлежните служби меѓусебно 

не соработуваат и уште поконкретно не разменуваат информации. Истото се однесува и на 

регионално и на глобално ниво. 

Ќе се навратиме на начините на собирање на разузнавачки информации. Согласно 

постоечките стандарди на НАТО, кон кои се придржуваат во работата и разузнавачките 

служби во Република Македонија, постојат повеќе начини (дисциплини) за собирање на 

разузнавачки податоци: 

- ХУМИНТ (Human Intelligence- HUMINT) претставува таков вид разузнавање 

при коешто човекот се користи како извор со помош на кој се доаѓа до 

одредени сознанија или се потврдуваат одредени сознанија. Методологијата, 

односно начинот на кој се доаѓа до потребните податоци, може да биде преку 

отворено, прикриено и тајно собирање на податоците. 

- СИГИНТ (Signals Intelligence-SIGINT), сигнално разузнавање, претставува 

термин за разузнавање кое се извршува преку пресретнување и експлоатација 

на сигналите (врските). Може да се реализира од разни оддалечени локации на 

копно, со употреба на авиони или сателити.Постојат три поддисциплини на 

СИГИНТ, и тоа: 

 КОМИНТ (Communication Intelligence-COMINT), разузнавање преку 

средства за врски, претставува собирање и експлоатација на 

комуникациските средства за комуникација (глас,факс, принтер, пејџер, 

предавател и преносите на информации од компјутер на компјутер); 

 ЕЛИНТ (ELINT-Electronic Intelligence),електронско разузнавање, вклучува 

пресретнување и анализа на некомуникациските преноси на 

информации.Најчесто се поврзува со цивилните и воените радари; 

 ФИСИНТ (FISINT-Foreign Instrumentation Signals Intelligence), разузнавање 

преку странски инструментализирани сигнали, вклучува пресретнување и 



експлоатација на електромагнетни емисии поврзани со тестирањето и 

оперативното ангажирање на странските воздушни, копнени и морски 

системи. Странските инструментализирани сигнали вклучуваат (но не се 

ограничуваат) на сигнали од телеметрија, видео-дата врски итн.  

- ИМИНТ (IMINT-Imagery Intelligence), разузнавање со употреба на слики, се 

изведува со помош на визуелни фотографии, инфрацрвени сензори, ласери, 

електрооптички уреди и радарски сензори (со кои се добиваат фотоградии со 

помош на сателити); 

- МАСИНТ (MASINT-Measurement and Signatures Intelligence), разузнавање 

преку мерки и особени карактеристики, претставува анализа на еманацијата на 

уредите. Ова вклучува:  

 радарско разузнавање (РАДИНТ-RADINT);  

 инфрацрвено разузнавање (ИРИНТ); 

 телеметриско разузнавање (ТЕЛИНТ);  

 акустичко разузнавање (АКОУСТИНТ) и  

 нуклеарно разузнавање (НУКИНТ). 

МАСИНТ оперира во различни делови на електромагнетниот спектар и се 

употребува за откривање на посебните информациски карактеристики кои досега не се 

појавиле при работата на кои било други системи. Честопати информациите кои се 

собрани со помош на МАСИНТ не се заштитени со контраразузнавачки мерки. 

- ОСИНТ (OSINT-Open Source Intelligence), разузнавање преку отворени 

извори,односно кое е изведено од извори кои се достапни на јавноста,особено 

преку весниците, медиумите и интернетот.Оваа дисциплина во денешно време 

најмногу се употребува од страна на разузнавачките служби. 

Останати разузнавачки дисциплини кои постепено се повеќе го наоѓаат своето 

место во разузнавачка литература се: 

- ГЕОИНТ (GEOINT-Geospatial Intelligence), гео-просторно разузнавање, кое ги 

експлоатира и анализира гео-просторните информации за опишување на 

физичките карактеристики и географско одредените активности на Земјата. 

Изворите вклучуваат слики и мапи, без разлика дали се собрани со помош на 

сателити (комерцијални или државни), воздухоплови (безпилотни летала или 

извидувачки авиони), ГПС, мапи, комерцијални архиви или било кои 

информации кои имаа географски локации. 

- ФИНИНТ (FININT-Financial Intelligence), финансиско разузнавање, кое 

претставува собирање на информации врзани за финансиски афери на 

субјектите кои се предмет на наш интерес, а со цел да се разбере нивната 

природа, можности, како и да се предвидат нивните намери. Најчесто се 

употребува за откривање на појавата „перење на пари“, појава која е тесно 

поврзана со останатите криминални активности. 



Секако дека разузнавачките служби трошат значителни финансии секоја година во 

однос на набавката на најсовремени технички уреди, а со цел да ги зајакнат своите 

капацитети за собирање на потребните разузнавачки информации. Не постои посериозна 

разузнавачка служба која во денешно време не поседува сопствен сателит, а за поседување 

на беспилотни летала со вградени уреди за снимање и да не зборуваме. 

Сепак, дури и поседувањето на сателити со кои од огромна височина може да се 

сними дури и текст од книга, не е доволна гаранција дека разузнавањето на некоја држава 

ќе биде доволно ефикасно. Едноставно кажано, ништо без најефикасниот извор на 

разунавачки информации од најстари времиња па се до денес, а тоа е човекот. 

Глобалната војна против тероризмот во моментот најжестоко се води на 

територијата на Авганистан. Секако дека не смееме да го запоставиме и она што се 

алучува на ова поле во Чеченија, на Блискиот Исток, во Северна Африка и се разбира во 

Јужна Америка (во моментот, пред сé во Мексико и во Колумбија). 

Мораме да забележиме дека таа борба никако не можеме да ја разграничиме од борбата 

против организираниот криминал, поради многукратната меѓусебна испреплетеност, 

поврзаност и зависност на овие две појави. 

Мораме да истакнеме дека она што во моментот се манифестира како еден вид 

слабост на разузнавачките служби на Меѓународната коалиција за борба против 

тероризмот во Авганистан (мислејќи тука и на граничната област меѓу оваа земја и 

Пакистан), секако се слабостите кои во моментот ги има нивниот Humint (односно 

разузнавање со помош на човечки извори на информации).Овие слабости, според извори 

од министерството за одбрана на Пакистан“ се докажани во племенските области на 

Пакистан каде пакистанската армија е ангажирана во намерата да обезбеди мир и 

стабилност.
8
”  

 

Заклучок 

Разузнавачко-безбедносните служби, кога е во прашање борбата против 

тероризмот, имаат специфични задачи во однос на истата, па следствено на тоа 

специфични се и задачите на авторитетите кои управуваат, односно раководат со 

разузнавачко-безбедносните служби, сеедно дали станува збор за нивните раководители 

(директори) или политичките авторитети на кои им се потчинети (претседатели на држава 

или влада, министрите за одбрана и/или внатрешни работи.  

Да се раководи, односно управува со разузнавачко-безбедносните служби во однос 

на борбата против тероризмот, во денешно време, откако тероризмот е прогласен за 
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главна закана за безбедноста на државите, претставува голема одговорност од повеќе 

причини: 

- За политичките авторитети кои раководат со разузнавачко-безбедносните 

служби (претседател на држава, претседател на Влада, министри за одбрана и 

внатрешни работи) во ситуација кога се има за противник терористичка 

организација, одговорноста е дотолку поголема имајки предвид дека 

потенцијална цел на терористички напад се буквално сите граѓани на државата. 

Во ситуација кога како последица на терористички напад се пролева крвта на 

недолжни цивили, всушност се пролева крвта на гласачите кои ја донеле на 

власт владеачката гарнитура во државата. Кога гинат цивили, тоа е знак дека 

разузнавачко-безбедносните служби не успеале да обезбедат информации со 

кои превентивно тие напади би биле спречени. Бидејки разузнавачко-

безбедносните во очите на граѓаните се всушност експоненти на владеачката 

гарнитура, сосема е веројатно дека поради (не)успехот на разузнавачите на 

следните избори на таа владеачка гарнитура нема да и го дадат својот глас. И 

обратно, доколку разузнавачко-безбедносните служби со квалитетна работа го 

оневозможат делувањето на терористите, тоа ќе значи и безбеден живот на 

обичните граѓани, како резултат на што политичарите ќе знаат успехот на 

разузнавачите да го прикажат како свој успех кој би им донел уште еден 

мандат на наредните избори. 

- Она што е дополнително интересен феномен во случаите кога го набљудуваме 

односот на лицата кои раководат со разузнавачко-безбедносните служби 

(сеедно дали се тоа политичките авторитети или се тоа директорите на овие 

служби) во борбата против тероризмот е дали тие, имајки предвид дека 

разузнавачко-безбедносните служби при својата работа користат тајни методи 

применуваат специфични истражни мерки, ќе одолеаат на можноста (и во 

колкава мерка) зголемената безбедност на граѓаните да ја ефектуираат преку 

ограничување на основните човекови права и слободи. Резултатот може да 

биде мошне непријатен и виси како Дамоклов меч над главите на сите граѓани: 

на крајот граѓаните да останат и без безбедност и со ограничени права и 

слободи, а токму во името на борбата против тероризмот и заради заштитата на 

правата и слободите на граѓаните. 

- Токму борбата против тероризмот, а врзано за работата на разузнавачко-

безбедносните служби на ова поле покажува и докажува дека раководењето, 

односно управувањето со разузнавачко-безбедносните служби е премногу 

сериозна работа за да им биде препуштена само на разузнавачите. Оттаму и 

наметнатата потреба преку воспоставувањето на различни видови контрола 

(законодавна, извршна судска), работата на разузнавачко-безбедносните 

служби да биде подложна на постојан надзор. Моќта на разузнавачите доаѓа од 

информациите со кои располагаат, па непостоењето контрола и надзор над 

работата на овие служби многу лесно може за своја последица да има 

создавање на иксривена слика дека тие (разузнавачко-безбедносните служби) 

си се доволни самите себе си и дека всушност државата е во служба на 

разузнавачите, а не обратно. 



- Тероризмот е закана која може да се порази само со постојана соработка како 

на национално, така и на меѓународно ниво, така да авторитетите кои 

управуваат со разузнавачко-безбедносните служби мораат да ја сфатат 

реалноста дека информациите кои се однесуваат на делувањето на терористите 

не се нивна приватна сопственост и мораат да ги разменат со сродните служби 

на национално, а по потреба и на меѓународно ниво. Во спротивно ќе ја имаме 

последица секоја разузнавачко-безбенносна служба да има по делче од 

сложувалката (или мозаикот) наречен(а) терористичка опасност, па поради 

непостоењето соработка и координација меѓу разузнавачко-безбедносните 

служби, да ја немаме вистинската слика за тоа со каква (терористичка) закана 

сме соочени па да ни се случи тоа што се случи во САД на 11. септември 2001 

година. 

- Управувањето со разузнавачко-безбедносните служби е континуиран процес 

кој се одвива низ сите фази на спротивставувањето на делувањето на 

терористите. Умешноста на авторитетите кои раководат со разузнавачко-

безбедносните служби во борбата против тероризмот е дотолку поголема 

доколку тероризмот биде сузбиен уште во почетната фаза. Тоа значи дека тие 

не само што ги разбрале причините зошто доаѓа до појава на тероризмот, туку 

и знаат што треба да направат на полето на социјалата, економијата, 

политиката, човековите права и слободи, религиското и етничкото изразување 

и слично, со што превентивно ќе придонеат да се анулираат причините за 

појава на терористички организации. Тоа значи дека се свесни дека тероризмот 

се поразува само доколку  до него воопшто нема ни да дојде, затоа што само во 

таков случај ниту ќе бидат загубени човечки животи, ниту пак ќе страда 

економијата на државата.  

- Авторитетите кои раководат со разузнавачко-безбедносните служби не ја 

загубиле (сеуште) борбата против тероризмот дури и тогаш кога веќе се 

создадени терористичките групи. Во таков случај војната во борбата против 

тероризмот сеуште не е загубена затоа што постојат (сеуште) реални шанси дел 

од припадниците на тие терористички (или бунтовнички , сеедно) групи преку 

спроведување на одредени мерки да се убедат да му се вратат на нормалниот 

живот.  
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