
Михаил Жданов

СПЕЦИАЛНИТЕ
ОПЕРАЦИИ НА МОСАД

ВЪЗМЕЗДИЕ ПО ЕВРЕЙСКИ



Михаил Жданов2

„Израелското разузнаване следва да изпълнява
ролята на гарант на сигурността на евреите по цял свят.
В тайната си дейност  то трябва да се основава на
съвременните технологии, да използва най-новите
постижения в областта на шпионажа, да поддържа
връзки с приятелските спецслужби“.

Рувен Шилоа, първият директор на МОСАД.
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МОСАД, израелската разузнавателна агенция, смя-
тана за еквивалент на ЦРУ, изпълнява разследващи,
контратерористични и шпионски функции. Всеизвестно
е, че една от главните � задачи са спецоперациите срещу
арабските страни. Михаил Жданов разказва в книгата си
за някои от подвизите на знаменити разузнавачи като
Рувен Шилоа, Исер Харел, Моше Даян, показва непознати
страни от сътрудничеството между Израел и Америка.

Използвайки нови факти от разсекретените архиви,
авторът представя едни от ярките епизоди от миналото
на МОСАД: безпощадното отмъщение над бившите на-
цисти, укриващи се в Латинска Америка; гениалните спец-
операции срещу организираното изтичане на мозъци от
Съветския съюз; връзката на МОСАД с терористичния
акт от 11 септември; преследването на "мюнхенските
убийци" и други операции, оказали огромно влияние на
световната история.
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Глава 1.

КАК ЗАПОЧНАЛО ВСИЧКО?

РАЗУЗНАВАЧ В КОСТЮМ
НА ДИПЛОМАТ

Реувен Шилоах понякога наричат олицетворение на из-
раелското разузнаване, макар дълго време да е бил известен
преди всичко като политик и дипломат. Родил се е през 1909
година в Ерусалим в семейството на равин, емигранта от
Руската империя Ицках Заслонский. Бащата готвил за сина
си духовна кариера, но, за зла беда, му дал твърде добро об-
разование. Знанията накарали младия Реувен да скъса с орто-
доксалните традиции на семейството си. До края на дните
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Рувен Шилоах – първият директор
на МОСАД (1948-1952)

си той така и не правел разлика между кошерна1 и некошер-
на храна. След като се скарал с баща си, въпрки волята му
постъпил в Ерусалимския университет. Независимо от твър-
де свободното си отношение към юдаизма младият студент
бил пламенен еврейски националист и мечтаел за възсъзда-
ване на Израел. Тези убеждения го отвели в "Хагана", тайна-
та въоръжена организаця на ционистите2.

1 Кошерен (от староеврейски: съответстващ, правилен, чист) –
разрешена от религиозните еврейски закони пригодна за употреба
храна. – Бел. прев.

2 Ционизъм – форма на национализъм на евреите и еврейската
култура, поддържащ идеята за еврейска национална държава на тери-
торията, определяна като Земята на Израел. – Бел. прев.
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"Хагана" била създадена в началото на 20-ти век по ре-
шение на Световния ционистки конгрес. Да се нарече орга-
низация би било твърде скромно, по същество тя представ-
лявала истинска нелегална армия, прекрасно обучена и въо-
ръжена. От момента на създаването � тя непрекъснато се
увеличавала и постепенно по естествен начин в нея се фор-
мирали структури, отговарящи за разузнавенето и контрара-
зузнаването. Именно те станали предтечи на МОСАД. Още
от създаването си се наложило "Хагана" да вземе активно
участие в бойните действия.

 След Първата световна война към Палестина се устре-
мили множество палестински преселници, които били на-
сочвани от ционистките организации. Евреите купували зе-
мя и броят им нараствал все повече. Естествено, това пре-
дизвикало крайно негативна реакция на живеещите там ара-
би. Коренните жители организирали въоръжени нападения
над евреиските селища (кибуци), прогонвали емигрантите
от току-що купените им земи... Впрочем емигрантите не им
оставали длъжни и също толкова хладнокръвно се разпра-
вяли с арабите. Британската администрация3 гледала на то-
ва безобразие твърде спокойно, за нея било изгодно евреите
и арабите да изясняват отношенията помежду си и да не за-
качат англичаните. Понякога англичаните доливали масло в
огъня...

Как започнало всичко?

3 След края на Първата световна война (1914-1918 гг) е дадено
началото на така наречения Британски мандат в Палестина. Той е
прекратен през 1948 година, когато премиерът Давид Бен-Гурион обя-
вява независимостта на израелската държава. Тя е призната веднага
от САЩ, СССР и много други страни, но не и от съседните арабски
държави. В следващите няколко дни ливански, сирийски, иракски и
египетски войски нападат новата държава, с което е поставено нача-
лото на израелско-арабските войни и на съвременния Израелско-араб-
ски конфликт. – Бел. прев.
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Прототип на израелските разузнавачи може да се смята
Езра Данин. Именно той в онова размирно време започнал
да създава агентурна мрежа сред арабите, умело разкривай-
ки предателите и узнавайки всички планове на противника.
Любопитно е, че Данин не харчел големи пари за своята
агентура, винаги успявал да намери някакви странични мо-
тиви, поради които хората се съгласявали да работят за него.
Някои били допуснали грешки, с които можел да ги шанта-
жирал, други се смятали за несправедливо обидени и иска-
ли да си отмъстят... Играта с човешките слабости вървяла
повече от успешно. През 1936 година Данин написал свое-
образен меморандум за израелското разузнаване – документ,
който в МОСАД и досега смятат за основополагащ. През
1940 той създал и възглавил така наречения "Арабски от-
дел", структура вътре в "Хагана", която отговаряла както за
разузнаването, така и за контраразузнаването.

Именно Езра Данин пръв открил в Реувен таланта на
разузнавач. През 1931 година, веднага след като завършил
университета, юношата получил първото си и при това твър-
де отговорно задание. На младия разузнавач, още ненавър-
шил 22 години, възложили да ръководи разузнавателната ра-
бота в столицата на Ирак – Багдад. Предстояло му да се сдо-
бива с плановете на местното правителство, да събира ин-
формация за настроенията в страната и в същото време да
изгражда агентурна мрежа. Казано на съвременен език, Реу-
вен бил назначен за глава на резидентурата в Ирак. Поради
това, че Ирак играел и продължавал да играе значителна ро-
ля сред арабските държави, този пост бил изключително ва-
жен. Въпреки това Данин не се побоял да го довери на Ши-
лоах. Времето показало, че не е сбъркал.

Реувен станал учител в едно от многобройните еврейс-
ки училища – крачка, която отстрани изглеждала напълно ес-
тествена. Не по-малко естествено било и това, че в същото
време започнал да пише и статии в няколко вестника – зап-
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латата на учител недостигала, а друг начин да се сдобие със
средства за съществуване било трудно да се намери. Журна-
листическата работа от своя страна пледполагала непрекъс-
нато пътуване по страната, което на пръв поглед също не
предизвиквало подозрения.

Именно по време на тези пътувания Шилоах създавал
мощна агентурна мрежа. За тази цел му били нужни само
три години. Той умело използвал конфликтите между раз-
личните групи в населението на Ирак. Особено плодотвор-
ни се оказали контактите с живеещите на север кюрди, кои-
то охотно с съгласявали да работят против ненавистните ан-
гличани и мюсюлмани-сунити. По-сложно било да се вер-
бува шиитското население в източните райони на Ирак, но
и там ненавистта към англичаните надхвърляла всички ра-
зумни съображения.

През 1934 година Шилоах бил отзован обратно в Па-
лестина. Той изпълнил задачата си: разузнавателната мрежа
в Ирак била създадена и сега работата можели да поемет по-
малко талантливите помощници. Очаквала го нова, много
по-мащабна задача...

ПОМОЩНИК НА БЕН-ГУРИОН4

На територията на Палестина в онези години еврейски-
те преселници създали нещо като система на самоуправле-
ние. Официално се наричала Еврейско агентство, което се
възглавявало от известния лидер на ционисткото движение

Как започнало всичко?

4 Давид Бен-Гурион – израелски политик, дългогодишен проф-
съюзен деец и един от водачите на ционисткото движение. През 1948
година става първият министър-председател на Израел. Заема поста
до 1953 година, а след това отново оглавява правителството в перио-
да 1955-1963 година. – Бел. прев.
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Давид Бен-Гурион – първият министър-председател
на Израел (1948–1953 и 1955–1963), министър на

отбраната в първите десет правителства на Израел



207

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Глава 1. Как започнало всичко? .........................................5
Разузнавач в костюм на дипломат ..................................5
Помощник на Бен-Гурион ...............................................9
Ликвидация на немската агентурна мрежа в
Йерусалим ......................................................................17
Война за собствен дом ..................................................21
Злополучният Хаим .......................................................26

Глава 2. Между Москва и Вашингтон ............................29
Московската мисия ........................................................29
МОСАД и ЦРУ ..............................................................33
Работа против съветското разузнаване ........................37

Глава 3. На лов за бившите нацисти ................................49
Нацистите няма да имат покой! ...................................49
Домът на улица "Гарибалди" .........................................52
Резервният екипаж ........................................................57
Загадката на Борман ......................................................62
Находките на Хартелсман .............................................67
Айхман – руски шпионин? ...........................................71

Глава 4. Тайната на Йосиф Рувимсон .............................91
Раждането на Левант ....................................................91
Дързък и своеволен .......................................................95
Герой или предател .......................................................99

Глава 5. Необявената война ............................................105
Във враждебно обкръжение ........................................105
МОСАД срещу КГБ .....................................................109
Лов на хора ...................................................................112
Въоръжен и много опасен ...........................................116
Главното оръжие .........................................................122
Шестгодишната война .................................................126



Михаил Жданов208

Глава 6. Кадрите решават всичко ..................................133
От провали никой не е застрахован ...........................133
Жени-агенти на служба в МОСАД .............................142
Разузнавачът, не познаващ провали ...........................151
Неуспешното вербуване ................................................158

Глава 7. Борба с тероризма ..............................................165
11 септември. Кой е виновен? ...................................165
Пукнатини в официалната версия .............................171
Загадките относно собствеността ..............................175
Кули и наркотици ........................................................178
Черното злато ...............................................................181
От Ливан до Иран .......................................................186

Заключение .........................................................................191

Приложение. Спецслужбите на Израел ........................195


