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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

КОЈ ГО УБИ БОРИС ТР   АЈКОВСКИ?КОЈ ГО УБИ БОРИС ТР  

Во пресрет на тригодишнината од 
смртта на претседателот Борис 
Трајковски и неговиот тим сора-

ботници почна наезда на нови шпе ку-
лации, нови вистини и полувистини, 
лаги и политички комбинации. Отво ра-
њето нова истрага за авионската не сре-
ќа е вовед во голема драматургија, која 
неизбежно ќе има многу сенза цио на л-
ности, воздишки и нови солзи. Слу ча јот 
"Кингер" не е само македонски пр о-
блем, туку и регионален, па и ев ропски. 
Самиот факт што тој неоче ку вано влезе 
во стразбуршките одаи, преку европски 
пратеници, е доволен доказ дека ра бо-
тата околу извештајот од Мостар смрди. 
Некој веќе не верува во презентираната 
"вистина", некој се сомнева во веро дос-
тојноста на преземените чекори и по-
стапките. 

Трајковски во својата не 
многу долга политичка 
кариера беше мета на два 
атентата. Првиот по малку 
симболичен. 
Контроверзниот Мирко 
Христов за време на 
одбележувањето на 
Илинден на Мечкин Камен го 
направи првиот обид. 
Полицијата кај него 
пронајде рачна бомба и 
пиштол. Како што е познато, 
самиот тој најави дека има 
намера да изврши атентат 
врз претседателот. Вториот 
обид за ликвидација на 

"Поранешниот претсе да-
тел Борис Трајковски е ли-
кви диран поради тоа што 
отворено кажа дека нема да 
го потпише Законот за тери-
торијална поделба, во онаа 
верзија која му беше пре зе н-
тирана десеттина дена пред 
неговата смрт. Тогашниот пре-
миер Бранко Црвенковски му 
се заканувал на Трајковски со 
лик видација ако му ја растури 
коа лицијата со непрогласување 
на Законот. Трајковски му се по-
жа лил и на американскиот прет-
се дател Џорџ Буш дека е под 
при  тисок. Непрогласувањето на 
За конот ќе значеше распаѓање 
на  владејачката коалиција и ис-
то  времени избори таа есен. Ло-
кал ните избори требаше да се 
од во јат од претседателските, а 
како тоа поинаку ќе се реали зи-
рало освен да го снема претсе-
дателот? Откако седна во преми-
ерската фотелја Црвенковски 
пра веше сè за да стане претсе-
дател. Тука е и шпекулацијата де-

ка му се за ка-
нил на Трај-
ковски со 
ликви да ција 
ако му ја ра-
стури коали-
ци јата. По 
с р е д  б а т а 
со родни-
ните на 
кид на пи-
р а  н и  т е , 
во при-

сус тво на Бр-
анко Цр вен  ков ски, Хари 

Костов и Хаз би Лика, Трајковски ис-
плашен седнал и напишал писмо до 
Буш дека премиерот му се зака-
нувал со ликвидација. Од таму се и 
шпекулациите дека Вилма Трај ков-
ска не го примила сочувството од 
премиерот. Веднаш по ликвида ци-
јата беше пломбиран кабинетот на 
претседателот Трајковски, проце ду-
ра која ја немаше по атентатот на 
претседателот Глигоров. Не е слу-
чајно тоа што е објавено дека Указот 
за прогласување на началникот на 
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КОЈ ГО УБИ БОРИС ТР   АЈКОВСКИ?АЈКОВСКИ?  

Има ли друга вистина за трагедијата? 
Има ли одговор на прашањето - несреќа 
или атентат? Простор за сомневање 
има. И тоа многу. Од самиот ден на тра-
гедијата се нижеа разно-разни тези за 
случајот. И денес, по речиси три години 
од трагедијата, и покрај тоа што некој го 
затвори предметот, сомневањата не 
престанаа. Појдете само низ маке дон-
ските улици и прашајте ги луѓето што 
мислат, ќе ви одговорат - "го убија, го 
отепаа, го ликвидираа". Сега се отвораат 
нови моменти за доразјаснување на 
нејаснотиите кои произлегоа уште ис-
тиот ден кога загина Трајковски на 26 
февруари 2004 година. Оттогаш наваму, 
многу се напиша, многу се анализираше, 
претерано многу се нагаѓаше. Но, ниш-
то до крај не е јасно. Сè е заплеткано. 

26 ЧАСА ЗА 
ПОИНАКВА 

"СЦЕНОГРАФИЈА"!?
Повторно на виделина излегоа из-

јавите на жителите од селото Ротимље, 
во близина на Мостар кои, како оче-
видци, сè уште стојат категорично на 
ставот дека нецели 20 минути по па ѓа-
њето на авионот возила на СФОР веќе 

пристигнале на местото на несреќата. 
Кружеле и хеликоптери, а некој дури и 
увидел дека припадници на СФОР ме-
ѓусебно контактирале преку сателитски 
телефони. Местото на паѓањето на авио-
нот било веднаш лоцирано и изо лира-
но. Зошто се чекаа цели 26 часа за да се 
каже дека дури по еден ден авионот е 
пронајден, уште е нејасно. Дали во тие 
26 часа некој, по нечиј налог, мораше 
целата работа да ја видоизмени, да ја 
преиначи? Дали некој можеби ги доуби 
патниците во македонскиот "Кингер" за 
да нема жив доказ, кој би посведочил 
поинаку од она што е запишано во т. н. 
конечен извештај за трагедијата? По-
знати се веќе презентираните изјави на 
очевидци од блиските села дека пре-

Трајковски се случи во 
Софија во октомври 2001 
година. Бугарскиот 
атентатор е фатен со 
пиштол "шкорпион" со 
придушувач и две полнења 
со по 20 куршуми. Некои 
извори велат дека станува 
збор за 29-годишниот 
Светозар Луканов, платен 
убиец кој имал скинато 
кожа од раката за да не 
остави отпечатоци на 
пиштолот. 

И по три години 
продолжува мистеријата 
за неговата смрт.

Генералштабот на АРМ исчезнал 
од кабинетот, како и указите за 
уш те неколку закони, кои најве-
ро јатно Трајковски ги носел со 
се бе, во својата чанта, во ави о-
нот. Станува збор за длабок за-
говор. Тоа се мои сомневања, за 
кои се како немам докази, но не-
мам ни ту илузии дека тоа може 
да се докаже, бидејќи ниту едно 
поли тичко убиство нема правна 
раз врска. Ликвидацијата на Трај-
ковски и распаѓањето на ВМРО-
ДПМНЕ е во функција на импле-
ментацијата на т. н. 'бо сански 
модел' за етничка кан тонизација 
на Македонија. Таа почна со т. н. 
размена на тери тории и насе ле-
ние, за да заврши преку охрид-
скиот Рамковен до говор и со но-
вата територијална поделба, ко ја 
не значи ништо друго освен раз-
горување на ет ничка омраза и 
етничко чистење по предлог на 
владината коа ли ција".  

ТОДОР ПЕТРОВ, август 2004 г.    
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живеани повредени патници изле гу-
вале од авионот. Токму временскиот пе-
риод од 26 часа сериозно наведува на 
помислата и на сомневањата дека не 
станува збор за несреќен случај, туку за 
добро осмислен план за атентат. Никој 
досега не го увери светот во спро тив-
ното. Доколку беше така, немаше да 
почне постапка за преиспитување на 
случајот и за ревизија на целата ис тра-
га. Вака како што стојат нејасни рабо-
тите, се поставува прашањето - дали и 
воопшто е водена истрага? 

КОЈ ГИ ЗАПАЛИ ТЕЛАТА 
ВО "КИНГЕРОТ"?

Адвокатот Игнат Панчевски тврди 
дека претседателот Трајковски не за ги-
нал во обична авионска несреќа, туку е 
жртва на класичен атентат орга ни зи-
ран од страна на меѓународната за ед-
ница. Овие изјави навистина содржат 
тешко обвинување. Тие се само про дол-
жување на веќе слушнатите реторики 
на поголемиот дел од граѓанството де-
ка Борис намерно е ликвидиран. Никој 
досега не одговори на прашањата како 
е можно дел од облеката на загинатите 

да биде зачувана, а коските на тру по-
вите целосно изгорени. Добро е по-
знато дека облека може да се запали на 
многу ниска температура, а човечка 
коска целосно изгорува на високи 1.600 
степени Целзиусови. Доколку оваа теза 
е општоприфатлива, а треба да биде, 
тогаш се поставува прашањето - кој ги 
запалил телата? Изгореле од експло зи-
јата на самиот авион?! Малку смешно. 
Тогаш, како се зачувани предметите кои 
со себе ги понеле загинатите, а потоа 
нивните семејства ги добија назад - за 
спомен? Оној кој сакал да го прикрие 
злосторството, веројатно многу ама тер-
ски постапил со чинот, на семејствата 
да им се врати облеката на патниците. 
Понатаму, кој освен СФОР можел да 
пристигне на местото на настанот во 
првите часови по несреќата? Можеби 
не кој жител од најблиското село. Се ла-
ните очевидци изјавија што виделе и 
што слушнале, но веројатно нивните из-
јави немаат тежина, бидејќи се косат со 
официјалната верзија на извештајот. 

Без намера на оваа трагедија да й 
дадеме димензија на некаков заговор, 
сепак однесувањето на СФОР веднаш 
по паѓањето на авионот во најмала ра-
ка е скандалозно и понижувачко, како 
за македонските граѓани, така и за ра-
ководството на Босна и Херцеговина. 

Факт е дека врвот на СФОР во Босна се 
стави над официјалните изјави на влас-
тите во Сараево, кои буквално беа за-
молчени, па тие мораа да ги повлечат 
прводадените изјави. Според анонимен 
босански функционер, силите на СФОР 
ја опструирале целата операција на 
федералните органи за откривање на 
паднатиот авион затоа што натовците 
веќе го пронашле. На тој начин, секоја 
шпекулација која произлезе од тој ден 
па сè до денес е целосно оправдлива. 
Намерата на СФОР била мошне јасна - 
да се уништат доказите кои ќе потврдат 
дека се работи за атентат!? 

Уште едно многу интересно пра ша-
ње. Зошто во потрагата по авионот не 
биле вклучени босанските органи, кои 
имаат поголемо право на тоа, туку биле 
одвратени и оневозможени? СФОР не 
даде одговор на овие прашања ниту, 
пак, има намера тоа да го стори. За него 
приказната е завршена. А, токму истиот 
тој СФОР го наведуваше авионот на Трај-
ковски каде и како да лета, над кој рид 
или планина да се издигне, на кој да се 
спушти. СФОР сè уште не одговори и на 
прашањето зошто радарот на аеро дро-
мот во Мостар бил демонтиран? Може 
ли авион да слета на вистинското место 
без соодветна радарска поддршка? 
Овој факт беше премолчен. Министерот 

Зошто Вилма Трајковска не го пот-
пишала писмото од семејствата на 
за гинатите, упатено до премиерот 
Гру евски, за обновување на истра-
гата е едно од прашањата кое фрла 
нова сен ка на целиот случај. Малку 
кон традик торно, ако се има пред-
вид фактот дека сопругата на по-
којниот претседател беше најмногу 
заинтересирана за це лосно разот-
кривање на случајот, под готвена 
дури и да покрене кривична одго-
ворност против некои лица за кои 
се ценело дека се одговорни за тра-
гедијата. Дали нејзината посета на 
Ва шингтон за време на молитвениот 
по јадок отвори нова етапа во ми-
словната визија на Трајковска? Седе-
њето на ис та маса до Кондолиза Рајс 
и до Хилари Клинтон за некого е 
знак дека таа не е случаен гостин кај 
првите дами на аме риканската им-
перија. Дали евентуал ната нејзина 
политичка кариера е ус ловена со 
ста вање точка на случајот "Кингер"?
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за безбедност на БиХ, Бариша Чолак, 
своевремено изјави дека СФОР имал не-
коректен однос кон сараевските органи 
првиот ден од несреќата. Буквално сè 
им било забрането да преземат, иако 
босанските власти верувале во прво об-
јавените информации за локацијата ка-
де што паднал авионот, кои ги сметале 
за точни. Што се случувало во тие кобни 
26 часа до второто, и официјално, откри-
вање на авионот, не можат и веројатно 
не смеат да кажат. 

ЛУЃЕТО ГОРЕЛЕ, НО 
БИЛЕ ЖИВИ!

Андреас Грос, пратеник во швај цар-
скиот Парламент и поранешен пот-
претседател во парламентарното Со-
бра ние на Советот на Европа, пре диз-
вика бура со одлуката да побара да се 
отвори "Случајот 'Кингер'". Барањето за 
спроведување истрага е потпишано од 
23 пратеници од вкупно 20 држави, ина-
ку од сите партии во Собранието. Како 
што вели тој, сите извори на инфор-
мации и потенцијални докази ги добил 
надвор од Македонија. На пример, из-
вор во Босна, кој бил присутен на ае ро-
дромот во Мостар и кој го видел авио-
нот како паѓа. Според него, постојат све-
доци во населбите околу Мостар, близу 
местото каде што паднал авионот. Тие 
велат дека виделе луѓе како излегуваат 
од авионот по неговото паѓање. Луѓето 
гореле, но биле живи. Грос вели дека 
сведоците се преплашени и не сакаат 
да зборуваат. Ако се отвори европска 
истрага за случајот, тогаш е можно  све-
доците да проговорат. Исто така, Грос 
го поставува прашањето зошто Црвен-
ковски, кој тогаш се наоѓаше во Даблин, 
предвреме ги прогласил за мртви пат-
ниците во авионот, иако леталото сè уш-
те не било најдено. За ваквото одне су-
вање на Црвенковски Грос дознал од 
некој човек од трета земја.

АЦЕ БОЖИНОВСКИ - 
ЗАГИНАТ ИЛИ УБИЕН?

Една од најзапрепастувачките шпеку-
лации, кои се вртат низ некои наводно 
добро информирани и веродостојни 
кругови, е следната. Веднаш по па ѓа-
њето на владиниот "Кингер" најмалку 
едно лице излегува од авионот, со по-
вреди на нозете, во обид да бара по-
мош. Викајќи на цел глас "помош, по-
мош" со натчовечки напори успева, вле-
чејќи се по земјата и по камењето, да се 
оддалечи од авионот на околу 200 мет-
ри. Неговите нозе се тешко повре дени, 
според некои тези дури и скр ше ни. Таа 
драма трае околу дваесеттина ми нути. 
Во меѓувреме, доаѓаат некои лица кои 
се обидуваат да му дадат по мош на по-
вредениот од "Кингерот". Тие го пре не-
суваат во авионот со наводна намера 
да му помогнат. Го ставаат на ед но од 
седиштата на авионот, веројатно во 
близина на опашката. Лицето е сед нато 

на тој начин како да е загинато до дека 
се вози во авионот. Наместо по мош од 
"спасувачите", тоа е ликви ди рано. Ова 
ѕверство дава сериозни сом невања 
дека станува збор за при кри вање на 
некои траги, кои доведоа до уривање 
на авионот. 

Тезите од овој случај стануваат уште 
поконкретни бидејќи едно од телата на 
загинатите беше токму такво - неј агле-
нисано. Тоа е Аце Божиновски, еден од 
придружното обезбедување на прет се-
дателот Трајковски. Секако, ова е сè 
уште само една од илјадниците шпе ку-
лации. 

МИЛЕ КРСТЕВСКИ - 
ЗАГИНАТ ИЛИ УБИЕН?

"Во градите на Миле Крстевски се 
про најдени траги од чад. Тоа значи де-
ка тој го вдишувал чадот. Неговото тело 
било така поставено како да се брани 
од некого, како да се брани од напад".

МИРА КРСТЕВСКА , СОПРУГА НА МИЛЕ 
КРСТЕВСКИ

"Одго вор-
носта за 
смртта на 
пора неш-
ниот прет-
седател, 
Б о р и с 
Трај ков-
ски, е ди-
ректно 

п о в р  з а  н а 
со Владата на Република 

Македонија. Чудни работи се случија 
за време на Бранко Црвенковски: има 
две катастрофи со претседателите на 
Македонија. Наместо да понесе од-
говорност за смртта на Борис Трај ков-
ски, Бранко Црвенковски тоа го ис-
користи за да се промовира за прет-
седател на Република Македонија". 

ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ

Постои едно 
црно верување 
кое е присутно 
во умовите не 
само на обич-
ните, туку и на 
моќните. Ако 
сакаш некого 
да го тргнеш 
од центарот 
на случува-
њата, тогаш 
испрати го 
со авион во 
мисија во Босна. То-
гаш сигурно си го испратил во не-
поврат. Сè уште се живи шпекулациите 
дека еден од најблиските луѓе на Јосип 
Броз Тито, Џемал Биједиќ, по налог на 
Јованка Броз е ликвидиран во авион-
ска несреќа на пат кон Сараево. Тра-
гично загинува на 18 јануари 1977 го-
дина, заедно со сопругата Разија. По 
овој настан, Тито ја става Јованка во 
куќен притвор и тој веќе не патува со 
неа. Биједиќ важел за најсериозен на-
следник на Тито по неговата смрт.

Претседателот на Македонија, 
Бранко Црвенковски, навистина 
имал голема сре ќа. Деновиве тој се 
најде во речиси иста ситуација како 
и Борис пред три години. На истото 
место, во истиот ме сец. Прет се да т е-
ловиот авион над Ротимље пов тор-
но во облаци со густа магла. Пило-
тите, не сакајќи да ризикуваат и да 
се повтори трагедијата, решаваат да 
не ја бараат залудно мостарската 
писта и се упатуваат кон Сараево. 
Паниката во авионот била на ниво 
на филмско сценарио. 


