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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Прашањето за атентатите може да 
биде метафора за судбината на 
Македонците или слика за ис то-

риската голгота на македонскиот на-
род. 

Но, како поим тој со себе носи, крие 
или открива голема политичка, еко-
номска, разузнавачка, па дури ако са-
кате и криминална тежина.

Затоа атентатите не претставуваат 
македонска патентирана формула, или 
изум (иновација), туку одблесок на мо-
ментните, домашни политички услови. 
Меѓутоа, тој атак врз личноста, врз сис-
темот на безбедноста, врз системот на 
Република Македонија, е и желба за ос-
тварување одредени геостратешки ин-
тереси на балканските земји и на свет-
ските воени сили и држави, чии идеи и 
концепти, благодарение на јатаците во 
земјава, созреваат во ова време и во 
овој простор. Тоа значи дека тајниот 
сис тем: инспиратор, организатор, извр-
шител и јатак - функционира.

Во овој маѓепсан круг ги бараме не 
само причините за политичките поме-
стувања и промени во Македонија, туку 
и во државите на Балканот, каде про де-
филираа неколку значајни личности, 
кои можеби во своите земји се про гла-
сени за светци, бидејќи за јавноста тие 
мора да бидат безгрешни чеда, иако 
во основа, во нивната професионална 
политичка кариера можат да се про-
најдат низа документи и аргументи за 
нивните диктаторски и нацио налис тич-
ки, па дури и шовинистички амбиции. 

Ако политичарот остане на 
сцената, тоа значи дека тој 
личи на тревата пиреј - ти ја 
косиш, а таа опстанува. Тоа 
значи дека кога најмногу го 
напаѓаш тој е најиздржлив и 
се шири, а кога мислиш дека 
го газиш тој се исправа.

Всушност, нели тоа е дел од 
историјата на македонскиот 
народ. 

Во овој момент секој на 
секого плука, иако во т.н. 
процес "тужибаба" не се 
напаѓа човекот, туку 
институцијата која ја 
претставува, а тоа е 
Република Македонија.

Всушност, нивното дејствување ја од бе-
лежа најновата историја но, за жал, не-
кои ги затекна природна смрт, а други, 
пак, беа цел на атентат - што сепак го-
вори за фактот дека сè си има своја ло-
гика, или во настаните постои некаква 
политичка заднина.

СУДБИНАТА НА 
БАЛКАНСКИТЕ 

ЛИДЕРИ
Од 1990 година до денес на овие про-

стори продефилираа многу поли тича-
ри. Некои од нив веќе заминаа на оној 
свет, иако светската политичка сцена 
им подготвуваше зандана во Хаг. Име-
но, херојот на хрватската  држава, прет-
седателот Фрањо Туѓман, бил кандидат 
за Трибуналот, но меѓународните фак-
тори знаеле за неговата болест, која дол-
го време се криеше во јавноста. Исто 
така, и босанскиот претседател Алија 
Изетбеговиќ бил предмет на опсер ва-
ција на хашките истражители, односно 
тој постојано бил придружуван и набљу-
дуван од страна на тајните странски ра-
зузнавачки служби, но болеста им ги 
нарушила аршините, кои требаа подед-
накво да бидат распределени на Исток 
и на Запад. Во контекст на ова беше и 
судбината на српскиот "вожд" Слободан 
Милошевиќ, кој не успеа да го издржи 
ритамот и притисокот на Карла дел Пон-
те. Ако денес тој беше жив ќе от крие ше 
многу нешта - кој го грицкал Балканот, 
кој ја извојувал независноста на Хр ват-
ска, кој ја создаде и ја возобнови Босна 
и Херцеговина, чии три ентитети, прво 

"СТАРИОТ ВОЛК" "СТАРИОТ ВОЛК" ПРЕЖИВЕАПРЕЖИВЕА САМО ЗАТОА ШТО ИМАШЕ  САМО ЗАТОА ШТО ИМАШЕ 
СРЕЌА - ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СРЕЌА - ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПО ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО, КИРО ГЛИГОРОВПО ОСАМОСТОЈУВАЊЕТО, КИРО ГЛИГОРОВ

Во 1999 година, во Репуб ли-
ка Македонија  допатувале 
двај  ца англиски инспектори, 
кои го истражувале разбојниш-
твото врз нашата млада, а сега 
покојна Катерина Конева, која 
настрадала во предградието 
на Лондон, и врз неа било из-
вршено разбојништво со сек-
суална злоупотреба. Англис-
ките инспектори потенцираа 
дека увидот за злоставувањето 
на Катерина Конева траел ни 
повеќе ни помалку туку 23 де-
на. Што значи дека тие цели 
23 дена го чешлале теренот и 
ста нот за крај да дојдат до дра-
го цен доказ (трага) од капи-
лар ни линии, кои воделе до 
мож ниот извршител. 
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ДОДЕКА ИСТОКОТ 
И ЗАПАДОТ КОПААТ 

ГРОБОВИ, САМО 
ПИРЕЈОТ ОПСТАНУВА  

се испотепаа и се измасакрираа меѓу 
себе, а дури потоа, некои други поли ти-
чари се обидоа преку "Дејтон" да го за-
мачкаат геноцидот врз недолжното му с-
лиманско население, кој го поддржаа 
одредени воени лидери на босанските 
Срби. Ова прашање не е одговорено, 
исто како и тоа за злосторствата на 
босанските муслимански генерали врз 
српското население. Така, во подгот ву-
вањето на босанскиот лонец учествуваа 
многу фактори. Во основа тоа значи 
дека босанскиот лонец не само што бил 
лиен на Романија или на Требевиќ, туку 
и постојано полнет со мирудии од ст-
ран ство, кои всушност ги раскараа три-
те нации во БиХ.

Жртва на таквата политика беше и 
премиерот на Србија, Зоран Ѓинѓиќ, кој 
е убиен од Србин, но и до овој момент 
не е откриена политичката позадина на 
убиството, која води кон одредени ак-
туел ни личности во Белград и поши ро-
ко. Во завршните зборови на заменик-
јавниот обвинител, како и на адвокатите 
на ужаленото семејство се посочува на 
тоа дека во атентатот учествувале до-
маш ни полициско-безбедносни сили, 
кои во содејство со одредени странски 
и разузнавачки сили го убиле Ѓинѓиќ со 
три специјални куршуми. Официјалните 
органи признаваат само два куршума 
како доказ, додека сведоците потен ци-
раат дека слушнале три истрели, при 
што како материјален доказ недо ста су-
ваат панталоните на премиерот, за каде 
што се верува дека завршил третиот 
кур шум.

При тоа, обезбедувањето направило 
намерна или ненамерна грешка, од нос-
но целиот српски безбедносен систем 
бил хаотичен или координиран за да 
исчезнат значајни докази. Овие пра ша-
ња долго време ќе останат енигма, би-

ПРОЕВРОПСКИОТ СРПСКИ ПРЕМИЕР, ЗОРАН ПРОЕВРОПСКИОТ СРПСКИ ПРЕМИЕР, ЗОРАН 
ЃИНЃИЌ Е ЖРТВА НА НАЦИОНАЛИСТИЧКИТЕ И ЃИНЃИЌ Е ЖРТВА НА НАЦИОНАЛИСТИЧКИТЕ И 
НА КРИМИНАЛНИТЕ СТРУИ ВО СРБИЈА, НО И НА НА КРИМИНАЛНИТЕ СТРУИ ВО СРБИЈА, НО И НА 
ИНТЕРЕСИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВОИНТЕРЕСИТЕ НА ОДРЕДЕНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО
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дејќи инкриминираните политички си-
ли, кои потекнуваат од времето на ре-
жимот на Милошевиќ, сè уште се на 
власт или ја делат власта не само со де-
мократите, туку и со одредени ради-

ЕМОТИВНА ИЛИ 
ДРУГА ПРЕСИЈА

Ваквиот чин фрла сенка и врз суд би-
ната на македонските претседатели 
кои, исто така, го пробаа стапот. Со ова 
се потврдува фактот дека ретро град-
ните сили многу се силни на Балканот, 
бидејќи се претпоставува дека учес тву-
ваа во создавањето на дилемата: зошто 

ров. Оттогаш до денес мистериозно се 
провлекуваат низа индикации, сомне-
вања, за нарачателите, за организа то-
рите, за извршителите и за јатаците на 
неуспешниот атентат врз првиот маке-
донски претседател по осамосто јува-
њето на Република Македонија. Во овој 
временски период околу 15 лица, учес-
ници во истражниот процес, или лица 
кои имале допирни точки со случајот 
мистериозно исчезнале. Зошто? Некои 
велат дека тоа е емотивна реакција на 
настанот, но сепак другите коментираат  

падна авионот на македонскиот прет-
седател Борис Трајковски? Или, ако се 
вратиме 12 години наназад, на 5 ок том-
ври 1995 година се случи неуспешниот 
атентат врз претседателот Киро Гли го-

"малку морген, ги лапна ноќта". Поради 
тоа, македонската дилема продолжува 
да се развива, бидејќи - според нашите 
консултанти - постоело хаотично ис-
траж  но дејствие, односно увидот на ме с-
тото на настанот "наводно" се правел 
под емотивна пресија.

Во првиот оперативен зафат на пра-
вени се неколку стратешки крими на-
листичко истражни грешки. Што значи 
дека наместо да се отворела офанзивна 
активност на полицијата, таа била на-
рушена. Во една истрага основно пра-
вило е, кога се истражува кривично-
пра вен предмет треба да се има ква ли-
тетен увид на лице место. Но, при ис-
трагата за атентатот на Глигоров - по тен-
цираат стручњаците - увидот на лице 
место бил нарушен. Што било грешно? 
Првиот правилен увид бил направен 
откако дошле германските и амери кан-
ските служби да помагаат во вршењето 
на истрагата. 

Значи, со еден збор ако се преземеше 
офанзивна активност на македонската 
полиција, да се блокира градот Скопје 
или државата итн. ќе се дошло до ква-
литетни информации, кои воделе во на-
сока на вистинските сторители. Имено, 
бил погазен универзалниот принцип на 

Прашањето дали екскапетанот 
Зоран Шаклев бил инволвиран 
во неуспешниот атентат врз 
прет седателот Киро Глигоров 
многу брзо беше одговорено, би-
дејќи лицето кое било вплеткано 
во случајот се користело за јавна 
манипулација. Имено, од дене-
шен аспект може да се кон ста-
тира дека тој наивно бил изма-
нипулиран од сите, кои го то ва-
реле или го поврзувале со на-
станот. Според сите анализи, иг-
рачот бил неискусен поранешен 
офицер на ЈНА, во кого, во тој 
период, Службата немала до вер-
ба. Затоа што тие кои раководеле 
со неа не се изјасниле дали се за 
ЈНА или за македонската армија 
(АРМ). Разузнавачите кои во тој 
период ја воделе СБИР, меѓусеб-
но се тестирале кој е за Маке до-
нија, а кој за Белград.

кални политички сили. Во кругот се ин-
волвирани и одредени тајни странски 
служби, кои му го ископаа гробот на 
проевропскиот српски премиер. Во по-
следно време се истакнува прашањето 
дали германската тајна служба БНД го 
жртвуваше својот пулен, или затаи ко-
ординацијата со српските органи, кои 
останаа во тесна соработка со сора бот-
ниците на Милошевиќ, но и со моќните 
криминални структури, како што е Зе-
мунскиот клан. Ова прашање нема брзо 
да биде одговорено, бидејќи офици јал-
ната полициска истрага ("САБЉА") пред-
време била запрена, при што лидерот 
на кланот со прекар Шиптар бил убиен, 
а Легија, пак, останал жив. Што тоа Ми-
лорад Улемек - Легија чува, па така си го 
спаси животот? Уште долго време кон-
троверзните исказни докази ќе бидат 
недопрени, или ќе бидат недостапни за 
политичка анализа. Затоа во овој "Бер-
мудски триаголник" исчезнуваат ими-
њата на балканските политичари и на 
мотивите за Ѓинѓиќевото убиство. Сè 
тоа доволно зборува за комплексноста 
на прашањето. Имено, на оваа почва се 
судрија интересите на европската и на 
американската политика. 

Атентатот врз претседателот 
Киро Глигоров секогаш е ак ту е-
лен, бидејќи не е разјаснет. Дали 
тоа некому му одговара?

Според тогашното официјално 
соопштение на МВР, експлозивот 
настанал во една касарна. Но, то-
гаш во Македонија таков не се 
произведувал, најверојатно бил 
донесен од надвор. Меѓутоа, ова 
прашање никогаш не било пре-
цизно одговорено, иако тогаш-
ниот министер за внатрешни 
работи, Љубомир Фрчкоски, по-
сочуваше дека експлозивот бил 
од АРМ (ЈНА). Ваквиот заклучок 
се базирал на фактот дека таков 
експлозив користела пора неш-
ната ЈНА.

ВОЗИЛОТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ГЛИГОРОВ БЕШЕ ВОЗИЛОТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ГЛИГОРОВ БЕШЕ 
УНИШТЕНО СО ЕКСПЛОЗИВ, КОЈ БЕШЕ АКТИВИРАН УНИШТЕНО СО ЕКСПЛОЗИВ, КОЈ БЕШЕ АКТИВИРАН 
СО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧСО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
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полицијата: студена глава, жешко срце 
и чисти прсти. Ова правило никој не го 
почитувал. Зошто? Постојат многу при-
чини, кои се и професионални, но и по-
литички. Прво обезбедувањето, кое не-
како било наследено од квази струч-
њаци, ја направило најголемата грешка - 
маршрутата на претседателот не може 
да биде една и единствена, туку марш-
рутата на движењето на претседателот 
мора секојдневно да се менува. Тоа е 
тактичка варијанта која ја преземаат 
сите служби во светот. Но, можеби це-
нејќи го авторитетот на претседателот 
Глигоров, неговата улога на миро тво-
рец, била направена професионалната 
грешка. Меѓутоа, во принцип, имало се-
рија од сторени грешки во обезбеду-
вањето, поточно како сегмент од без-
бедносниот систем. Според експертите, 
тогаш капитулирал севкупниот безбед-
носен систем на Македонија. Јавната 
државна безбедност, службата за без-
бедност и контраразузнавање, разуз-
навачката служба, дури и воената ра-
зузнавачка служба не соработувале. Во 
анализата за неуспешниот атентат врз 
претседателот Глигоров се истакнува 
дека овој систем не функционирал, иа-
ко во тоа време биле добивани разно-
разни заканувачки информации, како и 
тоа што не бил земен предвид сос та-
нокот со Милошевиќ и реперкусиите 

од тој политички состанок, кој остана 
тај на за македонската јавност. Во ос но-
ва јатаците, како македонски безр бет-
ници, им ја спасија душата на изврши-
телите, кои можеби ќе нè одведеа до 
вистинскиот центар на моќта. Затоа ни-
ту "Братиславската врска", ниту тезата 
за инволвирањето на "Мултигруп" не 
успеаја, односно сè тоа понира во дуп-
ка, а македонскиот јазол се повторува. 
Релациите меѓу Белград - Скопје - Ати-
на, Софија - Скопје - Тирана, Скопје - Бел-
град - Виена - Брисел, Скопје - Белград - 
Прага итн. се живи, само сега треба тр-
пе ние и малку поголема политичка вол-
ја која, за жал, дома ја немаме. Некој во 
континуитет ги минира доказите.

И смртта на македонскиот претсе да-
тел Борис Трајковски и неговите служ-
беници е мистерија, која уште многу 
долго време ќе живее, иако постоеја 
индиции и услови за градење случај за 
загрозување на животот на шефот на др-
жавата. Прво, тој беше премногу кос мо-
политски политичар, кој им пречеше на 
факторите, кои во тој момент ги пре-
кројуваа локалните меѓи во Република 
Македонија, но и границите во регио-
нот. Во текот на истрагата овие сомне-
вања или тези се потврдија. Имено, пр-
во меѓународните фактори не им доз-
волија на нашите луѓе и на експертите 
од Босна и Херцеговина веднаш да дој-

дат на местото на авионската несреќа и 
да направат увид на лице место - дали 
имало некој жив итн. Самиот факт дека 
двајцата француски војници, кои тогаш 
го надгледувале босанското небо и го 
контролирале мостарскиот аеродром, 
веднаш по несреќата биле вратени во 
нивната земја, односно таму поминале 
само 24 часа, доволно зборува дека мо-
же да се потврдат вистинските причини 
за несреќата. Постојат и други индиции, 
кои овој случај го прават енигма. Тоа 
значи дека во иднина секој атак врз 
личноста или врз политичарот, кој е на 
функцијата претседател или премиер 
на Република Македонија, треба да се 
земе предвид, бидејќи информациите 
можат да бидат сериозни, иако по след-
ните примери и информации наивно 
говорат за испитување на политичката 
силина на теренот во државава. Сепак, 
во ниту еден случај не смее да се игра 
со интегритетот на политичарот, би деј-
ќи тој легално е избран на функцијата. 
Затоа без разлика дали некој го сака 
или не, тој е шеф на државата или пре-
миер, кој ја претставува земјата и во да-
дениот момент мора да се почитува не-
говата положба, иако според актив нос-
тите можеби е виновен за одредени по-
литички движења, за предавства и за 
поместувања во уставната материја на 
Македонија. 


