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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

"НОВИТЕ КЛИНЦИ ОД ПОДЗЕМЈЕТО" 
ЌЕ ЈА ИСПИЈАТ КРВТА НА ГОЛЕМИОТ 

КОМАРЕЦ ВО МАКЕДОНИЈА  
Балканската кралица на дрогата, 

Станислава Чочоровска-Полетан, 
се пак заврши во македонска зан-

дана. По неколкумесечно правно и по ли-
тичко натегнување со белградските фак -
тори деветтиот круг се затвори во Скоп-
је, но "болвата в уво" остана да пецка, би-
дејќи од нејзиното судење зависат многу 
други приказни за "големи деца" , вклу-
чувајќи ја и онаа која дванаесет години ја 
интригира македонската јавност, а ста-
нува збор за неуспешниот атентат врз екс-
претседателот Киро Глигоров. 

Сега одговорноста е префрлена на 
македонските власти, кои чинат сè за да 
постигнат успех во напорите за борба 
против трговијата со дрога, но и да но-
каутираат одредени личности од поли-
тичкото милје во Македонија.

Таа се најде во ќелија во Истражниот 

Кој сè и се заканувал во 
престолнината на Србија? 
Прво, довчерашните 
"сопартијци" криминалците, 
кои одамнаа сакаа да ја 
турнат од позицијата која ја 
имаше во црниот бизнис, а 
потоа и српските политичари 
и бизнисмени, кои се 
вмешани во обидот за 
атентат врз Глигоров. 

Меѓутоа, прашање е дали 
таа и во Скопје може да биде 
сигурна, односно кој й дал 
гаранција дека животот ќе й  
биде осигурен? Имено, и во 
"Шутка" можат да се 
пронајдат кодоши и 
должници на македонските 
криминалци и политичари. 
Оваа симбиоза меѓу Скопје и 
Белград никогаш не била 
прекината.

затвор "Скопје" во населбата Шуто Ори-
зари, каде заедно со други осум сона-
роднички од криминалот го чека исходот 
од своето судење. Но, со тоа се исполнија 
само официјалните услови за да почне 
судскиот процес против "нејзиното ве ли-
чество", кој беше инициран од откри-
вањето на најголемото количество ко-
каин, кое некогаш било откриено од ст-

поранешниот претседател Глигоров. Ин-
волвирањето на Чочоровска-Полетан во 
атентатот врз експретседателот Глигоров 
има повеќеслојно значење. Прво, поли-
тичко, а потоа криминално. Некој во Ма-
кедонија и во Србија посакува тежиштето 
на истражните дејствија да се префрли 
во друга насока, односно да се одговори 
на прашањето, кој е вистинскиот сто ри-
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рана на македонската "мурија". Меѓутоа, 
останаа неодговорени неколку праша-
ња, кои во текот на натамошните истраж-
ни дејствија можат да бидат разот крие ни.

Имено, постојат низа фактори кои вли-
јаат врз истрагата, особено прекинат е 
синџирот кај грчката полиција, која не 
сака да соработува со своите колеги, иа ко 
главните нарачатели на дрогата биле 
Грци, кои преку Солун требало кокаинот 
да го префрлат на западноевропскиот 
пазар. Со апсењето на дотичните гос по-
да, кои на општественото скалило во 
Грција високо котираат, и ова прашање 
ќе биде надминато. Но, овој каракте-
ристичен криминален случај раѓа уште 
еден многу важен и битен проблем, кој е 
инциран од информацијата, која нео дам-
на ја лансираа белградските медиуми, а 
се поврзува со неуспешниот атентат врз 

тел на настанот од 5 октомври 1995 го-
дина, бидејќи се верува дека со тоа ќе се 
еутанизира голем комарец во маке дон-
ската и во балканската политика.

Досега неколку поранешни министри 
на МВР не успеаја да одговорат на пре-
дизвикот, иако аргументите ги имаа во 
фио ка, криени во долапот на вториот, од-
носно на третиот ешалон од маке дон ската 
полиција. Но, истражните дејствија беа за-
прени од горе, бидејќи лицата вклучени 
во истрагата беа откриени, а нивните жи-
воти висеа на конец. Поради ова, речиси 
дванаесет години ситуа ција та околу от-
кривањето на извршителите на неус пеш-
ниот атентат врз македон скиот претсе да-
тел е статус-кво. Имено, се знае извр шите-
лот, кој потекнува од српското подземје, 
додека нарачателите мора да се бараат во 
триаголникот Бел град-Софија-Скопје.   
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И трето, односно основно прашање е 
колку таа ги знае имињата на атента то-
рите на Глигоров? Според фактите, нејзи-
ниот сопруг беше на висока позиција во 
Аркановите тигри. Но, по атентатот врз 
Аркан, дуваат некои други ветришта, иа-
ко таа досега успешно ги пребродуваше 
сите политички и криминални пречки. 
Меѓутоа, на српската и на македонската 
криминална и политичка сцена дојдоа 
некои "нови клинци". Дел од "старците" 
мистериозно се убиени додека, пак, по-
литичарите се расиплива стока, така што 
во овој круг мора да се бара причината 
за нејзината екстрадиција во Македо-
нија.

За ова е свесна и Чочоровска, која 
прво ја загуби политичката поддршка 
во Белград, а дури потоа се отвори про-
цесот на демонтирање на силата на По-
летан.

Имено, белградските политичари на-
мерно ја фрлија коцката во Скопје, би-
дејќи одговорноста за нејзиниот живот 
ја презедоа македонските власти, кои 
сега удираат на две цели, откривање на 
каналите на дрогата на Балканот, но и де-
тронизирање на политичката/ите лич-
ност/и во Скопје. Сходно на ова, Чочо-
ровска станува интересна личност и за 
власта и за опозицијата. Затоа двата фак-
тора се чувствуваат како засегнати ст ра-
ни, бидејќи им недостасува алката за про-
ценка - што понатаму да се прави со бал-
канската кралица на дрогата. Наста ните 
ќе се менуваат како на филмска лен та, а 
дејствијата ќе бидат непредвидливи, би-
дејќи многу работи ќе зависат од со ра-
ботката на Чочоровска-Полетан со ма ке-
донската полиција, која најверојатно ќе 
ја чува како зеница в око, бидејќи таа е 
драгоцен камен во балканскиот синџир 
на криминалот. Но, постојат индиции де-
ка ретроградните сили во македонската 
полиција и во политиката ќе се обидат да 
дојдат до дијамантот, кој така е избрусен 
за да им ги попречува кариерите и здел-
ките стекнати на нелегален начин.

П Р И С Т И Г Н У В А Њ Е Т О  Н А  Ч О Ч О Р     О В С К А  Г И  РА З Б У Д И   О В С К А  Г И  РА З Б У Д И  
С Т РА С Т И Т Е  В О  С К О П Ј Е  

Неколку поранешни министри 
на МВР не успеаја да одговорат на 
предизвикот, иако аргументите ги 
имаа во фиока, криени во долапот 
на вториот, односно на третиот 
ешалон од македонската поли-
ција. Но, истражните дејствија беа 
запрени од горе, бидејќи лицата 
вклучени во истрагата беа от-
криени, а нивните животи висеа 
на конец. Поради ова, речиси 12 
години ситуацијата околу откри-
вањето на извршителите на не ус-
пешниот атентат врз македонскиот 
претседател е статус-кво. Имено, 
се знае извршителот, бидејќи од 
неговиот опис беше направен фо-
то-робот, кој личеше како јајце на 
јајце на еден припадник од срп-
ското подземје, додека нарача те-
лите мора да се бараат во триа-
голникот Белград-Софија-Скоп је.

ЕУФОРИЈАТА СТИВНА
  
Всушност, неодамнешниот медиум-

скиот ефект претставуваше испит за рас-
положливите човечки и стручни ресурси 
на македонската полиција. Во овој мо-
мент, неколку крупни политички ѕверки 
влечат асови во покерската игра, при 
што и криминалците и полицијата не 
знаат до каде ќе дојде истрагата, бидејќи 
карташкиот дил секогаш е неизвесна 
работа.     

Првата средба меѓу македонскиот ис-
тражен судија и "кралицата на кокаинот" 
минала во мирна атмосфера, односно во 
испитување на нервите. Едночасовниот 
распит на Станислава Чочоровска-По-
летан бил реализиран во Истражниот 
затвор во населбата Шуто Оризари. Спо-
ред првичните информации, Чочо ров-
ска-Полетан нема да се брани со мол-
чење, туку ќе примени нова тактика, при-
ми низок удар, а потоа ако има услови ќе 
запее како исплашено пиле. Ваквите 
индиции се потврдени, бидејќи во Бел-
град таа била изложена на сериозни за-
кани по нејзиниот живот. Кој сè й се за-
канувал во претстолнината на Србија? 
Прво, довчерашните "сопартијци", кри-
миналците, кои одамнаа сакаа да ја тур-
нат од позицијата која ја имаше во цр-
ниот бизнис, а потоа и српските поли-
тичари и бизнисмени, кои се вмешани во 
обидот за атентат врз Глигоров. Меѓутоа, 
прашање е дали таа и во Скопје може да 
биде сигурна, односно кој й дал га ран-
ција дека животот ќе й биде осигурен? 
Имено, и во "Шутка" можат да се про-
најдат кодоши и должници на маке дон-
ските криминалци и политичари. Оваа 
симбиоза меѓу Скопје и Белград никогаш 
не била прекината, иако македонските 
виновници, односно јатаците и логис-
тичарите за атентатот врз претседателот 
во овој момент се недостапни за ор га-
ните на прогонот, се избегани од Маке-
донија.

Според белградски извори, пора неш-
ниот функционер на македонската поли-
ција е на релација Белград-Босна и Хер-
цеговина, а е забележан и во Софија. Што 
тој таму прави? Како долгогодишен по-
лицаец тој сигурно едно научил - дека 
нема никаде да биде безбеден. Затоа на 
потег се домашните органи. Ќе имаат ли 
храброст да го упасат или да издадат по-
терница?! Но, досега го штитеа многу 
македонски политичари. Поради ова по-
лицијата тактизира.

Во оваа фаза од кривичната постапка, 
Чочоровска во своја одбрана била рас-
положена само нешто да гукне, но дру-
гото ќе го сторела дури откако ќе й би дат 
презентирани доказите со кои маке дон-
ската полиција ја товари. Инаку, распитот 
на Чочоровска-Полетан бил реализиран 
во присуство на истражен судија, за ме-
ник-јавен обвинител и нејзиниот ад во-
кат. По слегну вање то на правта созда-
дена околу нејзиното примопредавање, 
еуфоријата за Чочо ровска-Полетан стив-
на. Неколкуме се чниот притвор во Бел-
град е заменет со македонски.

Кралицата е осомничена дека го ор-

ганизирала транспортот на близу поло-
вина тон чист кокаин, кој вреди околу 
100 милиони евра, кој за време на Божик 
од Венецуела пристигна на Балканот. 
Дрогата беше запленета на граничниот 
премин Блаце, но претходно мина не кол-
ку граници.

Самото преземање на обвинетата бе-
ше изведено под силно полициско обез-
бедување. А, на граничниот премин има-
ше повеќе од дваесеттина возила на по-
лициски специјалци, кои организираа 
специјален кордон со кој беше обез бе-
дувано возилото кое ја превезуваше Чо-
чоровска. Припадници на специјалната 
единица СЕБР, со снајпери и со тешко 
вооружување, константно го набљудуваа 
целиот терен, а колоната возила беше 
обезбедувана сè до истражниот затвор 
"Шутка". Претходно, во Србија таа не-
колку месеци се бореше против екс тра-
дицијата во Македонија. При тоа, неколку 
пати се обидуваше да добие српско др-
жавјанство, но конечно ја изгуби скапо-
цената битка.

Таа е осомничена дека е организатор 
на пратката кокаин, која во јануари беше 
фатена на влез во Македонија. Дрогата 
беше транспортирана во канти со по ли-
колор, со документи на белградската фир-
ма "Макфут", сопственост на Чочо ровска-
Полетан.

Кокаинот бил натоварен во Венецуела, 
а преку Хрватска, Црна Гора, Косово и 
Македонија требаше да бидат испора ча-
ни во Грција.

Во полициската акција беше уапсен и 
возачот на камионот со дрогата, Алија 
Ази ровиќ, кој исто така, се наоѓа во при-
твор.

Неодамна македонската полиција ис-
так на незадоволство од соработката со  
грчката полиција која ја кочи истра гата.

СМЕНИ ВО 
КРИМИНАЛНИТЕ 

ИМПЕРИИ
Според добрите познавачи на при ли-

ките, Чочоровска-Полетан е предадена 
од страна на српските колеги (кри ми-
налци) и политичари, кои до вчера ја 
штитеа, но исто така, и профитираа од 
нејзината нелегална работа. Тоа значи 
дека го преземаат црниот бизнис, кој е 
откриен од ДЕА и од службите на поли-
циите на Балканот. Затоа Чочоровска го 
возвраќа ударот. Но, прашање е дали таа 
ќе може да им се спротивстави на по-
литичко-криминалните империи во Ср-
бија и во Скопје, односно дали рас полага 
со информации за вистинските нара ча-
тели на атентатот врз претседателот Гли-
горов? Или всушност колку е запоз ната 
со актерите во играта? Ако се реши да се 
пазари, тогаш таа е свесна дека мно гу 
ризикува. Прво, животот сигурно й е на 
конец, бидејќи пратката со кокаин не 
пристигна на дестинацијата за каде што 
беше одредена. Второ, во врска со овој 
случај, криминалните структури страву-
ваат дека таа ќе пропее, а тоа значи нови 
меѓународни апсења итн.


