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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СТРАНСКИТЕ ЛИДЕРИ СТРАНСКИТЕ ЛИДЕРИ 
ВЕРУВАА ВО ПРИЈАТЕЛОТВЕРУВАА ВО ПРИЈАТЕЛОТ

ТРИ ГОДИНИ ОД ТРАГИЧНОТО ТРИ ГОДИНИ ОД ТРАГИЧНОТО 
ЗАГИНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЗАГИНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
БОРИС ТРАЈКОВСКИБОРИС ТРАЈКОВСКИ

Пред три години, на 26 февруари 2004 година, прет се-
дателовиот авион "Кингер", на стотина метри од мо-
старскиот аеродром, несфатливо исчезна од радар-

ските екрани. Го снема македонското летало во кое патуваа 
шефот на државата Борис Трајковски и осумина негови сора-
бот ни ци.

Трагичниот настан се случи нешто по 8 часот наутро, во 
близина на селото Ротимље, во време кога тогашниот пре-
миер Бранко Црвенковски требаше да го предаде барањето 
за прием на Република Македонија во Европската унија.

Овој настан сè уште претставува мистерија, иако во на-
шава земја Јавното обвинителство го смета за авионска не-
среќа, предизвикана од страна на пилотите, кои ја пре кр-
шиле процедурата за слетување на воздухопловот. Меѓутоа, 
24-часовното трагање по местото на настанот и разните 
дезинформации од страна на СФОР и на босанско-хер це-
говските власти, создаваат простор за големо сомневање, 
кое упатува дека претседателот Борис Трајковски загина 
како колатерална штета, или бил жртва на геостратешките 
интереси, во кои биле вклучени и македонски политичари.

Сè додека не се даде професионален и стручен суд и не 
се одговори на повеќето битни прашања, оваа трагедија 
може да оди на душа на дувлото на политичарите.

Инаку, претседателот Борис Трајковски бил роден на 
25 јуни 1956 година во Струмица. Во 1980 година дипломирал 
на Правниот факултет во Скопје. Подоцна специјализира де-
ловно право и право на работни односи. За втор прет се-

дател на Република Македонија бил инаугуриран на 15 декем-
ври 1999 година, но претходно ја извршувал функцијата за ме-
ник-министер за надворешни работи. Луѓето во земјава ќе го 
паметат како добродушен и, пред сè, срдечен човек, кој често 
пати велел дека најмалку го разбираат луѓето кои се за ни-
маваат со политика. Тој негуваше добри и пријателски врски 
со многу странски држави и лидери, кои подоцна дојдоа до-
стоинствено да го испратат и да му оддадат почит за не го вата 
работа, но и верба во иднината на Република Македонија. 
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