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Kiidusõnu „Luurejuhtide“ kohta

„Chris Whipple’ist on viimaste aastatega saanud midagi Washingtoni 
eliitlausuja sarnast. „Luurejuhtides“ nagu sama meisterlikus raamatus 
„Gatekeepers“ suudab panna ta peaaegu igaühe oma saladusi välja 
rääkima.“

David Friend, ajakiri Vanity Fair

„Põnev [---] ajakohane meeldetuletus, kui suurelt mõjutab meie rahvast 
luurevaldkond – ning mehed ja naised, kes elavad selles peeglite kõrbes. 
„Neil kõigil paluti teha asju, mida nad ei oleks pidanud tegema,“ ütleb 
CIA legendaarse direktori Richard Helmsi abikaasa Cynthia Helms. 
Whipple uurib neid eetilisi dilemmasid nüansirohkelt ja ausalt.“

Kai Bird, Pulitzeri auhinna võitja, raamatu „The Good Spy: 
The Life and Death of Robert Ames“ autor

„Teravmeelne [---] Ajal, mil USA luurekogukonda rünnatakse vande-
nõuteooriate ja libauudistega, pakub Whipple päris maailma ajalugu, 
rääkides nendest, kes on istunud Washingtoni ühtedel keerukaimatel 
ametikohtadel. Need portreed on täpsed, õiglased ja informatiivsed.“

John W. Dean, Nixoni administratsiooni aegse Valge Maja 
juriidiline nõunik ja menuki „Conservatives Without 
Conscience“ autor

„CIA direktori amet on samavõrd oluline kui keerukas. See mees või 
naine peab olema suuteline ennustama tulevikku, tüürides ise samal ajal 
moraalilaugaste vahel. Pole ime, et luurejuhid teevad Chris Whipple’i 
haaravas loos nii tihti vigu. Whipple on samal ajal nii terava pilguga kui 
ka õiglase meelega, pakkudes meile paeluvat lugemist.“

Evan Thomas, The New York Timesi bestselleri „The Very 
Best Men: The Daring Early Years of the CIA“ autor
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ESIMENE PEATÜKK

„Hoidke end kogu sellest neetud asjast 

võimalikult kaugele.“

Richard Helms, Lyndon Johnson ja Richard Nixon

New Yorgi Pierre’i hotelli kolmekümne üheksandal korrusel asuvas 
ajutises residentsis, sviidis, kust avaneb panoraamvaade Central 
Parkile, valmistus Richard M. Nixon saama Ameerika Ühendriikide 
presidendiks. Oli reede, 1968.  aasta 15.  november ning Nixon oli 
oma lähimate nõunikega päid kokku pannud, kohtunud oma kabi-
neti kandidaatidega ja teinud plaane Washingtoni kui võimuesinduse 
oma tahte järgi painutamiseks. Ametisse astuv president oli „vaenlase 
linna kohe vallutama hakkava kindrali tujus“, kirjutas autor Thomas 
Powers, „tuues endaga kaasa veendunud vastumeelsuse ja kahtlustuse 
föderaalse bürokraatia suhtes [---] sest tema loomuses oli näha end 
alati vaenlastest, obstruktsionistidest ja saboteerijatest ümbritsetuna“. 
Kummalisel kombel polnud Nixoni meelest keegi teine suuremaks 
Washingtoni eliidi, st vaenlaste, obstruktsionistide ja saboteerijate 
kehastuseks kui mees, keda ta endaga kohtuma ootas  – CIA pea - 
direktor Richard Helms.

Oleks raske ette kujutada, et selline intriigide ja vastastikuste 
kahtlustega partnerlus, nagu see oli Helmsil ja Nixonil, võinuks 
kuidagi hästi lõppeda. Helms oli CIA elav kehastus, ta oli tõusnud 
mööda agentuuri ridu järjest kõrgemale ja saanud kaks aastat tagasi 
Lyndon Johnsoni [nimetatud CIA] direktoriks. Nixon pulbitses ikka 
vihast 1960. aasta valimiskaotuse tõttu, olles veendunud, et selles oli 
roll CIA-l, kes aitas JFK-l leiutada Nõukogude Liidu ja Ameerika 
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Ühendriikide „raketikonflikti“. Ta ei kavatsenud lasta Helmsil seda 
unustada. Veelgi hullem oli Nixoni meelest see, et Helms kuulus 
nn Georgetowni kampa – seltskonda, kes veetis oma õhtuid martii-
nisid juues ning presidendiks valitu üle nalja heites. (Helms käiski 
sageli Washingtoni eliidi doyenne’ide1 kodudes, kuid ta oli alati kiire 
mainima, et ta pole kunagi Georgetownis elanud.)

Oma käitumise ja riietuse poolest olid need kaks meest vastan-
did. Helms riietus Savile Row’2 ülikondadesse, rinnataskus rätt, 
oli innukas tennisemängija ja oskas ballitantse. (Sündinud üheksa 
varbaga, kandis Helms kingi, mis olid spetsiaalselt tema jalgade järgi 
valmistatud Londonis, kus ta 1930. aastail elas.) Nixon oli aga kohma-
kas, sotsiaalselt saamatu ning rõivastumisstiililt niivõrd abitu, et võis 
peokingad jalga panna ka rannas jalutades.

Helms jõudis hotelli ning ta juhatati Nixoni sviiti. Seal tervitasid 
teda ametisse astuv president isiklikult ja John Mitchell. Joviaalne ja 
ülekaaluline Mitchell, kes oli olnud Nixoni õigusnõunik ja Nixoni 
usaldusisik, sai peagi peaprokuröriks – ning läks hiljem oma rolli eest 
Watergate’i skandaalis vangi.

Pärast viisakusavaldusi teatas Nixon Helmsile, et soovib tolle 
jätkamist CIA peadirektorina. Helms tänas teda ja lahkus, lubades, 
et ei avalda otsust enne selle ametlikku avalikustamist. Kuu hiljem, 
18. detsembril 1968, teatas Richard Nixon Helmsi taasnimetamisest 
CIA direktoriks.

Nixonil pidid selleks olema omad põhjused. Võimalik, et tema 
otsust kallutas Lyndon B. Johnsoni pealekäimine, et ta hoiaks Helmsi 
kui ausat vahemeest. „Mul pole aimu, kelle poolt ta valimistel hääle-
tab, ja ma pole kunagi tema käest küsinud ka tema poliitiliste vaadete 
kohta, aga ta on alati olnud minuga aus ning on peadirektorina teinud 
head tööd. Ma soovitan teda sulle,“ veenis Johnson ametisse astuvat 
presidenti.

Peale Helmsi heade külgede tegi Nixon oma konspiratiivses 
mõttemaailmas ka muid kalkulatsioone. See oli mõttemaailm, mida 

1 Doyenne – pr mingi valdkonna kõrgelt respekteeritud naine või ka pikaajaline naissoost 
diplomaat.

2 Kallite rätsepaülikondade tootja.
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TEINE PEATÜKK 

„Tead ju, et ta on üks neist?“

James Schlesinger, William Colby ja Gerald Ford

See, et CIA keeldus Richard Nixoni nõudmisi seoses Watergate’iga 
täitmast, kinnitas tema halvimaid kahtlusi agentuuri suhtes. Helms oli 
läinud, kuid Nixoni peas oli see paik endistviisi presidenti vihkavate 
patsifistide pesa, mis oli tema konservatiivse agenda vastu ja tahtis 
temast lahti saada. Polnud üldse selge, millega nad seal Langleys tege-
levad! Parafraseerides John le Carréd1, toodi paljud luurajad külma 
käest ära kenadele soojadele ametikohtadele. Nixon oli veendunud, 
et see, mida CIA vajas, oli autsaider, kes haaraks selle korvi sangast, 
pööraks põhja üles ja raputaks, kuni kõik mädaõunad välja kukuvad. 
President arvas teadvat just õiget meest tolle töö jaoks – see mees oli 
James R. Schlesinger.

Administratsiooni üks kõige säravamaid tähti Schlesinger teenis 
eelarve büroo juhataja asetäitjana. 1971. aastal sai temast pooleteiseks 
aastaks tuumaenergiakomisjoni esimees. Taibukas Schlesinger kandis 
professorile omaseid tviidpintsakuid, küünarnukkidel nahast paigad,  
ja popsutas pidevalt piipu; talle meeldis „jutlusi“ pidada ning ta ei 
talunud üldse rumalust, ka mitte presidentide puhul. Gerald Ford 
kurtis hiljem, et Schlesinger olevat kõnelnud temaga kui mõne mitte 
just aruka lapsega. Schlesingeri ei jätnud aga ükskõikseks presidentide 
soovid. Nixoni palvel nõustus ta eelarvebüroos tegema tasuvus- 
analüüsi luure kogukonna kohta ning kuulutas seejärel CIA 
ülepaisutatuks ja ebaefektiivseks. Helms oli tõrkunud, kui Nixon 

1 Viide John le Carré raamatule „Spioon, kes pääses külma käest“ (eesti keeles Varrak, 
2018).
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KOLMAS PEATÜKK

„Me lihtsalt magasime selle maha.“

George H. W. Bush, Stansfield Turner ja Jimmy Carter

George H. W. Bush pendeldas jalakäijate ja jalgrattataksode vahel 
piki Pekingi sillutiseta teed, vändates oma jalgratast ja heites aeg-
ajalt pilke üle õla, veendumaks, et Barbara Bush on endistviisi tema 
taga. Oli pühapäev, 2. november 1975. Bush oli viibinud USA saadi-
kuna Hiina Rahvavabariigis üle aasta; seda tõsise olemisega kiitsakat 
ameeriklast tundsid hiinlased pigem omapäraste rattaväljasõitude kui 
diplomaatilise osavuse poolest. USA poliitikaringkonnas oli Bush 
unustatud isik, kes asus maailma teises otsas, pealinna poliitilisest 
võitlustandrist eemal. See kõik muutus peagi.

Samal hommikul oli USA kontaktbüroost saabunud kuller, kel oli 
Bushile kiire teade. Bush pööras jalgratta ringi ja kihutas koju. Seal 
ootas teda välisministeeriumi telegramm. Selle salajase sõnumi saatis 
Fordi julgeolekunõunik Henry Kissinger.

PRESIDENT KAVATSEB TEAVITADA OLULISTEST 
PERSONALI ÜMBERKORRALDUSTEST ESMASPÄEVAL, 
3.  NOVEMBRIL KELL 19.30 WASHINGTONI AJA JÄRGI. 
NENDE SEAS TOIMUB BILL COLBY ÜLEVIIMINE CIA-ST. 
PRESIDENT KÜSIB TEIE NÕUSOLEKUT, MÄÄRAMAKS 
TEID LUURE KESKAGENTUURI UUEKS DIREKTORIKS.

Bushi reaktsioon oli totaalne ja täielik šokk. Ta ulatas telegrammi 
Barbarale. „Tema1 näoilme järgi,“ kirjutas ta hiljem, „võisin öelda, 

1  St oma naise.
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NELJAS PEATÜKK 

„See on kõige hirmutavam asi,  

mida ma kuulnud olen.“

William Casey ja Ronald Reagan

Valge Maja lähedal asuvas linnamajas1 aadressil Jackson Place 7162 
pidas Ronald Reagan oma nõunikega aru, kuidas panna kokku uut 
kabinetti. Oli 1980. aasta novembri lõpp ning valitud president maad-
les ebamugava küsimusega: mida teha William Caseyga? Endine 
väärtpaberi- ja börsikomisjoni ekstsentriline esimees kutsuti juhtima 
Reagani kampaaniat, kui see oli sügavas madalseisus ning üritas oma 
eesmärgi saavutamiseks jõukaid toetajaid leida. Casey oli tahtnud 
saada välisministriks. Pomiseja, kellena teda tunti, ei vastanud aga 
kellegi ettekujutusele Ameerika Ühendriikide tippdiplomaadist  – 
kõige vähem Nancy Reagani omale. Casey kõne oli arusaamatu, tema 
juuksed olid pidevalt sassis ning lauakombed kohutavad. Sellesse 
ametisse sobinuks palju paremini karismaatiline sinisilmne kuna-
gine NATO Euroopa vägede ülemjuhataja Alexander Haig juunior.  
Kui aga Caseyst ei saanud teha ministrit, kas temast võinuks siis teha 
CIA direktori?

Reagani sisering, niinimetatud California maffia, jagunes selles 
asjas kaheks. Lähedane nõunik Michael Deaver pidas Caseyt kvali-
fitseerimata parteisõduriks ning poliitikastrateeg ja mõlema Reagani 

1 Linnamaja ehk townhouse on USA linnades 18.–19. sajandil levima hakanud, laialt 
kasutusel olev mitmekorruseline eramu, mille külgmised seinad on teiste omasuguste 
vastas ja tänava poole jääb kitsas fassaad. 

2 Jackson Place’i tänava äärsed linnamajad ostis 1950. aastail USA föderaalvalitsus; seal 
asuvad mitmesugused riiklikud organisatsioonid, samuti presidendi elamu ja külalismaja.
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1983.  aastal lõppes seitsme ohvitseri surmaga ning tekitas agentuu-
rile Lähis-Idas suurt segadust. Mughniyah oli seotud ka mere väelaste 
kasarmu pommitamisega, TWA 847. lennu kaaperdamisega10 ning 
CIA Beiruti jaama ülema William Buckley tabamisega. „Mughniyah’ 
küsimus puudutas meid isiklikult,“ ütles Bruce Riedel. „See viib 
meid tagasi Will Buckley juhtumi juurde. Ta rööviti, teda piinati ja ta 
mõrvati – ning Hezbollah saatis meile sellest video11.“

Mõnele CIA ohvitserile, sealhulgas Bob Baerile, oli Mughniyah’st 
saanud kinnisidee. Baer uskus, et kavaluse ja asjatundlikkuse poolest 
ei olnud talle terroristide seas teist samaväärset. „Bin Laden oli 
Mughniyah’ga võrreldes asjaarmastaja nii taktika, strateegia kui ka 
vägivalla „sihtimise“ võime poolest,“ ütles ta. „Bin Laden lihtsalt tappis 
inimesi, aga Mughniyah sai täpselt aru, kelle ta peab sihikule võtma.“

Hezbollahi relvaeksperdina võttis Mughniyah Iisraeli vägede 
vastu Liibanonis esimest korda käiku surmava pommi, mida tunti 
kui kumulatiivlaengut12. Esialgu lõi relva CIA ning jagas seda 
Afganistani mässulistega. Mudžahiidid andsid selle edasi iraanlastele, 
Hezbollahi rahalistele toetajatele. Mughniyah oli seda lõhkeseadet 
veelgi täiustanud. See tugevdas tema suhteid Iraani patrooni kindral 
Qasem Soleimaniga, kes sai aastakümneid hiljem Donald Trumpi 
sihtmärgiks13. „Mughniyah juhtis inimrühma, kes suutis lõhkeaineid 
oskuslikult käsitseda ja ehitada pomme nii, nagu me polnud kunagi 
varem näinud,“ ütles Baer. „Põhimõtteliselt võisid need tappa iga 
riigipea. Kumulatiivlaengu läbilöögijõu tõttu läksid need soomukist 
läbi nagu nuga võist.“

10 14. juunil 1985 kaaperdasid Hezbollahi liikmed vahetult pärast õhkutõusu Ateenast 
Trans World Airlinesi lennu 847 ja võtsid reisijad pantvangi, nõudes Iisraeli vangistatud 
700 muslimi vabastamist. Enamik pantvangidest päästeti kahe nädala pärast.

11 William Francis Buckley oli USA ohvitser ja CIA Beiruti jaama ülem. Ametlikult töötas 
ta USA saatkonnas poliitilise nõunikuna. Hezbollah röövis ta 1984. aastal.

12 Lõhkeaine paigutatakse koonusekujulise õõnsuse taha nii, et selle plahvatusel tekib 
ülehelikiirusel gaasijuga, mis on suuteline läbistama pakse metalli- ja betoonikihte jm.

13 Iraani kõrge sõjaväelane Qasem Soleimani oli kindralmajor islami revolutsioonilises 
kaardiväes, mille ülesanne on kaitsta riigi islamivabariiklikku süsteemi. Ta hukkus 
2020. aasta jaanuaris Donald Trumpi käsul korraldatud droonirünnakus Bagdadis. 
Ametlikes teadaannetes ütlesid USA võimud, et rünnaku eesmärk oli kaitsta USA 
teenistujaid välismaal ning kindral Soleimani töötas välja plaane rünnata USA diplomaate 
ja sõjaväelasi Iraagis ja kogu regioonis.
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Mughniyah suutis iisraellased selle relvaga Liibanonist välja ajada 
peaaegu ainult omal jõul. 1999. aasta veebruaris sõitis Iis raeli kõrge 
sõjaväeametnik Liibanonis brigaadikindral Erez Gerstein soomusta-
tud autoga mööda maanteed, kui sõidukit läbis plahvatus, mis tappis 
tema ja veel kolm inimest. See oli kumulatiivlaeng, mille lõhkas tee - 
äärsesse kivisse peidetud infrapunane andur. Tapmine šokeeris 
Iisraeli; Tööpartei juht Ehud Barak lubas, et valituks osutumi-
sel viib ta Iisraeli väed Liibanonist välja – ning selle lubaduse ta ka 
täitis. „Nii et üks nendest laengutest pani Iisraeli tule all taganema, 
esimest korda selle ajaloos,“ ütles Baer. „Meie andmeil oli selle taga  
Mughniyah.“

Ometi ümbritseb Mughniyah’d, erinevalt tema kuulsast mentorist 
kindral Suleimanist, saladusloor – mitte keegi CIAst ei soovi temast 
rääkida. Küsisin tema kohta, kui ma tegin intervjuusid Showtime’i 
dokumentaalfilmi14 jaoks. Allpool toodud vestlused ei läinud kunagi 
eetrisse.

Chris Whipple: Mida te saate meile öelda inimese kohta, kelle nimi 
on Imad Mughniyah?

Michael Morell: Mitte midagi.

Whipple: Mida te saate meile öelda ... ?
Bob Gates: Mitte midagi.

Whipple: Kas on midagi, mida te saate öelda ... ?
Leon Panetta: Ei, ei ole.

Whipple: Miks ei saa keegi meile [Mughniyah’st] rääkida?
Michael Hayden: Mul ei ole selle kohta midagi öelda.

Whipple: Miks ei räägi temast keegi?
Michael Morell: Mina ei kavatse temast rääkida.

14 USA telekanalis Showtime linastunud, raamatuga samanimeline dokumentaalfilm  
„The Spymasters: CIA in the Crosshairs“ (2015) – „Luurejuhid: CIA vaadatuna läbi 
sihiku“.
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ÜHETEISTKÜMNES PEATÜKK

„Kõik arvavad, et kogu see värk  

on lihtne. Miski selles pole lihtne.“

David Petraeus, John Brennan ja Barack Obama

Barack Obama kaitseminister Robert Gates ootas rahvusvaheliste 
julgeolekuabijõudude ISAFi ülema kontoris Kabulis Afganistanis. 
Oli 2011.  aasta märtsikuu ja Gates oli lennanud pika tee Washing-
tonist, et kohtuda eraviisil kindral David Petraeusega. Tal oli halbu 
uudiseid ning ta soovis need silmast silma teatavaks teha.

Obama ja tema riiklik julgeolekumeeskond hindasid Petraeust 
kõrgelt. President oli lugupeetud neljatärnikindralile tänulik, et ta 
võttis USA komandöri kohustused Afganistanis üle tülidesse sattu-
nud eelkäijalt kindral Stanley McChrystalilt. (McChrystal sunniti 
tagasi astuma pärast seda, kui ta tegi Obama administratsiooni võtme-
tegelaste kohta halvustavaid märkusi ajakirjale Rolling Stone antud 
intervjuus.) Petraeus oli loobunud oma mõjuvõimsast positsioonist 
USA relvajõudude keskväejuhatuse juhina, ohverdades end mees-
konna heaks. Obama tänulikkusel olid siiski piirid. President oli 
keeldunud andmast oma tippkindralile ametikohta, mida too tõeliselt 
tahtis – tööd staabiülemate komitee esimehena1.

Keegi ei kahelnud Petraeuse kompetentsis. Ta oli tõestanud end 
juhina, tal oli rahvusvaheliste suhete ja majandusteaduse kraad Prince-
toni ülikoolist ning ta oli tugev strateeg. „Ta oli oma valdkonna tuge-
vaim mõtleja,“ ütles Denis McDonough, julgeolekunõuniku asetäitja, 

1 Joint Chiefs of Staff – kõige kõrgemaid USA sõjaväelasi ühendav nõukogu, mis nõustab 
presidenti, kaitseministrit ja riiklikku julgeolekunõukogu.
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KAHETEISTKÜMNES PEATÜKK

„Ma tahan, et te teeksite  

meile ühe teene.“

Mike Pompeo, Gina Haspel ja Donald Trump

Donald Trump oli raevus. Oli laupäev, 21. jaanuar 2017. Trump sõitis 
Elukaks kutsutud limusiiniga mööda maanteed Route 123 Langleysse 
Virginiasse. Samal hommikul oli vähem kui ööpäev ametis olnud 
president helistanud Valge Maja personaliülemale Reince Priebusele 
otse koju. The  Washington Post oli avaldanud fotod, mis näitasid, 
et Trumpi inauguratsioonitseremoonial oli mäksa vähem rahvast kui 
tema eelkäija, Barack Obama omal.

Trump oli näost punane. „See artikkel on täielik jura!“ karjus ta. 
Priebus oli proovinud presidendi viha lahutada, aga polnud lootustki – 
Trumpi surmavaenlasest ajakirjandus teeks kõike, et ta legitiimsust 
kahtluse alla seada. Nüüd oli Trump teel CIA peakorterisse  – 
institutsioo ni, mida ta jälestas peavoolumeediast veel enam.

Richard Nixon oli arvanud, et CIA oli mehitatud elitaarsete 
liberaali dega, kes olid vastu ta agendale. Nixoni põlgus Langley 
klouni de suhtes kahvatus Trumpi oma kõrval. Neljakümne viies 
president oli rünnanud luurekogukonda, nimetades seda vaenulikuks 
süva riigiks, mis soovis talle kätte maksta. Tema viha luureteenistuste 
vastu tulenes nende järeldusest, et venelased sekkusid valimistesse, 
aidates Trumpil võita. „Tegu on nendesamade inimestega, kes väitsid, 
et Saddam Husseinil on massihävitusrelvad,“ ütles ta, jättes kõrvale 
selle, et ta oli ise olnud Iraagi sõja pooldaja, enne kui hakkas väitma 
vastupidist. Presidendikandidaadina lükkas ta ümber luureagentuuride 



CIA direktor Richard Helms kohtumas 1966. aastal ovaalkabinetis USA presidendi 
Lyndon Johnsoniga. Helms imetles siiralt Johnsoni Tugeva Ühiskonna programmi 
ning seda, kuidas ta muretses Vietnami sõja pärast. (Foto: Everett Collection)

1975. aastal Valges Majas Iraani šahhi vastuvõtu õhtusöögil tantsivad Richard Helms 
(vasakul) ja tema abikaasa Cynthia kõrvuti Shahbanou ehk šahhi naisega (keskel) ning 
tema ameeriklasest tantsupartneri, kuulsa artisti Fred Astaire’iga.  
(Foto: National Archives and Records Administration)


