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СЕ ЧИСТАТ "ЌУМ  
ЛИДЕРИ "ТУТ 

ТУТУНОТ ГИ "ПРОДАВА" ДРЖАВНИЦИ       ТЕ ОД ТРИАГОЛНИКОТ ЦРНА ГОРА-СРБИЈА-МАКЕДОНИЈАТУТУНОТ ГИ "ПРОДАВА" ДРЖАВНИЦИ   

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во овој момент политичкиот три-
аголник, Белград-Подгорица-Скоп-
је, врие, бидејќи се под гот вува 

голема меѓународна еутаназија или "чист-
ка" на неколку истакнати по ли тичари, 
кои од 1990 година наваму жареле и 
палеле на Балканот. Имено, прес тол-
нината на Србија не само што ин тен-
зивно се занимава со судбината на Ко-
сово, туку и со два клучни гео стра теш-
ки феномена, кои тесно се поврзани со 
организираниот криминал, а тоа се 
апсењето на тутунскиот бос Станко Су-
ботиќ-Цане и политичките врски на 
ДОС со водачите на Земунскиот клан.  
Истовремено, Црна Гора се подготвува 
да ја разреши дилемата со судбината на 
некогашниот премиер, Мило Ѓукановиќ, 
кому поради голем шверц на цигари, на 
крајот од летото би требало да му се 
суди во Италија. Меѓутоа, според пр-

Монте Негро се 
подготвува да ја реши 
дилемата за некогашниот 
премиер, Мило Ѓукановиќ, 
кому поради голем шверц 
на цигари, би требало да му 
се суди во Италија. Меѓутоа, 
во официјална Подгорица 
не постои политичка и јавна 
црногорска волја на Мило 
да му се суди надвор од 
земјата.

Тутунските босови во 
Македонија ги делеле 
парите со политичките 
моќници, кои, мижеле пред 
црните бизниси на 
олигарсите, но ги 
заборавиле националните 
интереси на македонскиот 
народ, кој сигурно нема да 
плаче ако се раздели од нив.

Во Белград почна 
апсењето на "тутунската 
мафија" на Станко Суботиќ-
Цане, кој негувал блиски 
врски и со луѓето на 
Милошевиќ, со лица од ДОС, 
како и со фамилијата на 
Ѓукановиќ. вите реакции на официјална Подгорица, 

не постои политичка, но и јавна црно-
горска волја на Мило да му се суди во 
странство. Црногорците нема да до з-
волат нивниот херој, нивниот "Његош 
Х" да биде предаден на италијанските 
карабињери, бидејќи Ѓукановиќ ниту 
во еден момент не ги згази нацио нал-
ните и државничките интереси. Тој сам 
ја спечали независноста на Црна Гора. 
Тој им го врати националното досто ин-
ство, кое им беше одземено на поче-
токот од XX век, а во однос на Белград, 
седиштето на Његошевата династија - 
Цетиње стана паланка, односно село на 
опашката на Кралството на Србите, Хр-
ватите и Словенците.

  

ПЕРФЕКТНА 
СТРУКТУРА

Во контекст на ова, го сместуваме и 
Скопје, затоа што мечката ни тропа на 
врата. Според сегашната политичка 
констелација на условите, само двајца 
можат да бидат на тапет, а тоа се пре-
миерот Никола Груевски и претсе дате-
лот Бранко Црвенковски. Но, "јамката е 
обезбедена" само за една личност. Ако 
Мило Ѓукановиќ падне, тогаш се знае 
против кого се насочени сите ком плекс-
ни активности на меѓународните гео-
стратешки стратези.

Новинарот на италијанската аген ција 
"Анса", експерт кој со години го ис тра-
жува меѓународниот шверц на цигари 
преку Црна Гора, Роберто Буонавоља, 
изјави дека обвини тел ниот акт против 
Мило Ѓукановиќ и десет други осом ни-
чени лица, ќе биде подигнат по завр-
шувањето на летото. Инаку, итали јан-
ското Обви нителство од Бари, Италија, 
посо чу ва осум лица кои во периодот 
1997-1999 година преку Подгорица, на 
Ки пар префрлила околу 500 ми лио ни 
евра, заработени од шверц на цигари. 
Според податоците на Обви ни тел ство-
то, перењето пари од шверц на цигари 
се вршело преку сметка во Швајцарија, 
преку која финансиите се упатувале во 
Црна Гора, а потоа на Кипар, од каде по-
доцна се препраќале во кнежеството 
Лихтенштајн. Обвинителите од Ба ри, 
Еуген Понтасуља и Џузепе Же лзи, ги по-
сочуваат Мило Ѓукановиќ, поранешен 
цр ногорски премиер; Мирослав Ивани-
шевиќ, поранешен министер за финан-
сии; Душанка Јек ниќ; Бранко Вујошевиќ; 
Веселин Ба ровиќ; Бранислав-Брана Ми-
ќуно виќ; Станко Суботиќ-Цане и Ан-
дрија Драшковиќ, за мафијашко здружу-
вање заради шверц на цигари и перење 
пари. 

НАЈГОЛЕМИОТ ЦРНОГОРЕЦ, МИЛО ЃУКАНОВИЌ НЕМА НАЈГОЛЕМИОТ ЦРНОГОРЕЦ, МИЛО ЃУКАНОВИЌ НЕМА 
ДА БИДЕ ПРЕДАДЕН ОД САМИТЕ ЦРНОГОРЦИДА БИДЕ ПРЕДАДЕН ОД САМИТЕ ЦРНОГОРЦИ
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ЕЗИ" ЗА БАЛКАНСКИТЕ 
УНОБЕРАЧИ" 

ТУТУНОТ ГИ "ПРОДАВА" ДРЖАВНИЦИ       ТЕ ОД ТРИАГОЛНИКОТ ЦРНА ГОРА-СРБИЈА-МАКЕДОНИЈА ТЕ ОД ТРИАГОЛНИКОТ ЦРНА ГОРА-СРБИЈА-МАКЕДОНИЈА
Во периодот кога цветаше бизнисот 

на тутунската мафија на Балканот само 
тројца лидери беа на власт, Ѓукановиќ - 
Милошевиќ - Црвенковски. Тие, секој 
на свој начин, ја градеа, ја разградуваа 
или ја надоградуваа сопствената др-
жава. Тоа значи имаа пари, имаа поли-
тичка моќ, но и силна меѓународна под-
дршка за да направат таква голема и 
перфектна структура за шверцување 
на цигари. Но, откако го одработија 
планот за геостратешките поместувања 
на балканските граници на Исток, сега 
им пречат на моќниците, кои секоја 
година го одржуваат форумот во Гранд 
Монтана, и прават нови прекро ју вања 
на Земјината топка. Битката за детро-
низирање на последните бал кан ски 
моќници од деведесеттите години на 
минатиот век почна со караниците 
меѓу Јанез Јанша (премиер) и Јанез Др-
новшек, претседател на Словенија. Таа 
продолжи со разглобувањето на цр-
ните бизниси на хрватскиот "воен про-
фитер" генерал Загорац, кој ги нападна 

дејќи нивниот државнички и политички 
сенс почувствува опасност за оп ста но-
кот на интересите на Хрватска. Според 
нив, информациите имале друга цел, 
односно заткулисната игра се водела 
од западните центри на моќ. Во истиот 
момент, во Белград почна апсењето на 
"тутунската мафија" на Станко Суботиќ-
Цане, кој негувал блиски врски и со 
луѓето на Милошевиќ, но и со лицата од 
сега веќе разединетата ДОС. 

Овој мафијашки бос е близок и со 
фамилијата на Ѓукановиќ, која во деве-
десеттите години на минатиот век, ги 
држеше сите конци на шверцерски ка-
нали за цигари во Црна Гора. Поради 
ова, наведеното политичко патешествие 
би морало да заврши со "расчину ва ње-
то" на "цигарските босови" во Маке до-
нија кои, пак, мораа да "шверцуваат" 
цигари со амин на горе веќе спомнатата 
врхушка. Но, со единствена разлика 
што Ѓукановиќ не само што "ставаше в 
џеб", туку и рамномерно го полнеше 
буџетот на Црна Гора, така што на др жа-

кон екслидерот на СДСМ. Оваа скратена 
верзија на балканската тутунска при-
казна, која ја измисли и ја напиша 
меѓународниот фактор, сега се над гра-
дува со нова "проповедничка мисија", 
која има цел да го детронизира прет-
седателот Бранко Црвенковски. Имено, 
без разлика што тој сè уште има моќни 
меѓународни ментори, како и силни 
должници во земјава, сепак во реали-
зацијата на планот учествуваат воени 
стратези од Брисел и италијански и гер-
мански фактори. Прашање е на време 
кога во Македонија ќе почне да се 
одмотува клопчето, бидејќи паралелно 
се случуваат многу специфични нешта. 
Ако падне поранешниот "тутунски бос" 
и член на СДСМ, тогаш ќе пропеат уште 
дузина македонски олигарси. Во тој 
случај сигурно е дека мецената на ма-
кедонската "тутунска мафија" ќе биде 
ставен на "тацна" пред меѓународните 
"џелати".

Стипе Месиќ, претседателот на Хр ват-
ска, и Иво Санадер (премиер), кои со 
заедничка изјава веднаш ги демантираа 
информациите за депонираното злато 
(19,9 тони) на Девствените острови. 
Месиќ и Санадер јавно реагираа затоа 
што проценија дека овој доказ е лажен, 
пласиран со намера да се деста били-
зира целиот хрватски државен врв, без 
разлика што и премиерот и претсе да-
телот постојано се напаѓаат и прават 
смут во јавноста. Меѓутоа, во овој слу-
чај се оградија од шпекулацијата, би-

вата й овозможи успешно да се ета б-
лира како меѓународен правен суб јек-
тивитет. За разлика од него, добрите 
познавачи на македонските состојби од 
90-тите години укажуваат дека тутун-
ските босови во Македонија ги делеле 
парите со политичките моќници кои, 
пак, замижувале пред црните бизниси 
на олигарсите но, исто така, ги забо ра-
виле националните интереси на маке-
донскиот народ, кој осиромашен и до-
толчен сигурно нема да плаче ако се 
раздели од нив, или тој го впери прстот 

Поранешниот црногорски претсе да-
тел Момир Булатовиќ, еден од нај го ле-
мите критичари на политиката на Ѓу ка-
новиќ, негов некогашен најблизок со-
партиец, во изјавата за Танјуг, оценил 
де ка кога станува збор за "тутунската 
мафија" и за решеноста на регионалниот 
обвинител од Бари да обвини пове ќе-
мина, сите активности за овој случај во-
дат кон судски епилог.  

Булатовиќ, кој беше премиер на СРЈ, 
шверцот на цигари како "државна ра-
бота" детаљно го опишал во неговата 
книга "Правилата на молчењето". Пред 
извесно време, на прашањето на по-
ранешниот италијански амбасадор за 
тоа дали е точно дека државата (Црна 
Гора) се занимава со шверц на цигари, 
тој одговорил потврдно: "Се разбира де-
ка шверцуваме цигари, бидејќи нè за-
творивте и нè ставивте под санкции, а ќе 
престанеме кога нив ќе ги тргнете. Па, 
како поинаку да се однесуваат за тво-
рениците, освен криминално", ис такнал 
Булатовиќ. 

На прашање дали по политичкото раз-
минување имал контакти со Ѓу кано виќ, 
Булатовиќ прокоментирал дека такво 
нешто нема на дневно-политичко ниво. 
Истовремено тој одбива секаква по мис-
ла или понуда да сведочи или да даде 
било какви искази против Ѓука новиќ. 

"Јас него (Ѓукановиќ) го сметам за 
виновен за многу други работи, но не 
сум од оние луѓе кои би оделе и би го 
'цинкареле' пред туѓи судови", изјавил 
Булатовиќ додавајќи дека "тоа е под 
негово ниво, под достоинството, под 
меѓучовечките односи во Црна Гора и за 
црногорството". 

МИЛО ЃУКАНОВИЌ И БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ДОЛГО ВРЕМЕ МИЛО ЃУКАНОВИЌ И БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ ДОЛГО ВРЕМЕ 
ИМ ПРКОСЕА НА ШПЕКУЛАЦИИТЕ, НО ИТАЛИЈАНСКИТЕ ИМ ПРКОСЕА НА ШПЕКУЛАЦИИТЕ, НО ИТАЛИЈАНСКИТЕ 
"ГЛАСИНИ" ГО ФАТИЈА ЦРНОГОРСКИОТ ЛИДЕР ВО ТЕСНЕЦ"ГЛАСИНИ" ГО ФАТИЈА ЦРНОГОРСКИОТ ЛИДЕР ВО ТЕСНЕЦ
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ОТВОРЕНА МЕТА
Добрите познавачи на балканските 

прилики потенцираат дека битката 
всуш ност почнала уште во времето на 
физичката и на политичката инкви зи-
ција против српскиот магнат Богољуб 
Ка риќ кој, според странски извори, 
пред неколку години тежел 750 ми лио-
ни евра. Но, тој навреме ја разоткри иг-
рата, така што со помош на руските ка-
маради побегна во Русија, при што го 
собра капиталот и го пренесе во стран-
ски банки. Она што сега му се случува 
на Станко Суботиќ-Цане, кој тежи 650 
милиони евра, всушност е продолжение 
на истата приказна. Имено, меѓу народ-
ните фактори ги отстрануваат балкан-
ските финансиски моќници, бидејќи 
без пари политичарите не ќе можат да 
ја плаќаат својата кариера, а кога јавно 
се плете мрежата околу одредена пер-
сона, тогаш се знае дека таа претставува 
отворена "мета". Првите обиди за сим-
нување на македонските политички 
моќници од деведесеттите години на 
минатиот век веќе беа организирани 
од страна на бугарските тајни служби. 
Меѓутоа, обидот пропадна бидејќи бан-
карскиот магнат и дел од Обвини тел-
ството го амортизираа ударот, така што 
им го осуетија планот на стратезите. 
Сега привидно времето стои, бидејќи 
се чека на разгорување на ситуацијата 
во Црна Гора и во Србија, а откако ќе ги 
симнат од власта, тогаш ќе отпочне вис-
тинска канонада од информации во Ма-
кедонија. Но, гледано стратешки, овој 
скандал или афера најмногу ќе му пре-
чат на македонскиот народ, бидејќи де-
тронизирањето доаѓа во момент кога 
се разбиструва ситуацијата околу ста-
тусот на Косово, но и пред  одржувањето 
на Самитот во Букурешт. Овој град нам 
ни буди многу лоши историски спо-
мени, така што не треба да се радуваме 
дека сигурно ќе профитираме. Бизни-
сот кој се прави на дипломатска маса 
претставува најопасен инструмент за 
опстанокот на земјава, па македонскиот 
народ нема да води сметка дали некој 
ќе отиде во пензија или ќе замине со 
парите во странство. Меѓу двете сце на-

СРБИЈА Е БОМБАРДИРАНА СО ИНФОРМАЦИИ СРБИЈА Е БОМБАРДИРАНА СО ИНФОРМАЦИИ 
ЗА ВРСКИТЕ НА УБИЕНИОТ ПРЕМИЕР ЗА ВРСКИТЕ НА УБИЕНИОТ ПРЕМИЕР 
ЗОРАН ГИНГИЌ СО ЗЕМУНСКИОТ КЛАН. ЗОРАН ГИНГИЌ СО ЗЕМУНСКИОТ КЛАН. 
ФОТОГРАФИЈА КОГА ДОС БЕШЕ КОМПАКТЕНФОТОГРАФИЈА КОГА ДОС БЕШЕ КОМПАКТЕН

За бизнис ме нот 
Станко Су бо тиќ-
Ца не, осом ничен 
за меѓу на роден 
шверц на цигари, 
рас пи ша на е офи-
ци јална црвена ин-
тер полска ме ѓу на-
родна потер ница. 
Неговата фото гра-
фија, личните по-

датоци и кривичното де ло поради кое се товари, се присутни на сајтот на 
Интерпол. Спе цијалниот суд во Белград го товари Су ботиќ за илегална про-
даж ба на цигари од 1995 до 1997 година, со што буџетот на Србија бил 
оштетен за 40 милиони евра.

рија има само една полоша опција, која 
судбински ги врзува сите лидери на Ма-
кедонија: Александар Македонски е от-
руен, Гоце Делчев е убиен, врз Ѓорче 
Пет ров е извршен атентат, врз Киро Гли-
горов е извршен неуспешен атентат, Бо-

рис Трајковски таинствено загина итн. 
Тоа значи дека злото ги следи сите Ма-
кедонци, кои на овој или на некој друг 
начин, со разни марифетлуци биле во 
врвот на македонската политичка сце-
на, а завршиле трагично.        

Во специјалниот напис "Сивата зона на политиката", објавен во еден српски 
медиум, пишува дека од сведочењето на Владимир Беба Поповиќ, пред Спе-
цијалниот суд во Белград, се дознаваат клучни податоци за тоа кој стои зад 
појавувањето на Легија, Чуме и Шиптар на белградските улици, во зградата на 
Собранието на Белград, каде било и се диштето на ДОС, на нивното присуство 
на инаугурацијата на претседателот на државата. За тоа јавно се шепотело, но 
поважно е тоа што никој од Претсе да телството на ДОС не бил запознат за 
договорите со нив и за нивната улога во идните случувања. Беба сведочел 
дека постоела измислена и лажна врска меѓу Зоран Гингиќ и наводно некое 
подземје - сива зона од времето кога тој бил опо зиционер, особено кога станал 
прет се дател на Влада.

"Зошто ова го кажувам? Зборувам затоа што во текот на 1996/97 година, а 
особено во 1999 година, кога Гинѓиќ бе ше прогласен за предавник број еден 
на оваа држава, за човек кој го нарачал бомбардирањето на СРЈ и на Белград, 
кој всушност бил слуга на германската држава и кој тука имал задача да нанесе 
голема штета, јасно е дека тој морал да има контакти со разно-разни општес т-
вени слоеви и структури. Зошто? Па, и поради огромната одговорност која тој 
човек ја имал - бил претседател на нај големата опозициона или един стве ната 
опозициона партија во државата, исто времено тој бил одговорен за ил јадници 
други луѓе, кои со месеци оделе по него и се пресметувале со по лицијата, мно-
гумина изгубиле работа, ги убивале итн. Од тој период по текнуваат Зора но-
вите контакти со одредени функционери на Милошевиќевата власт, што по-
доцна грдо му се импутираше. На пример,  со Јовица Станишиќ имал 1-2 средби 
пред 5 октомври и тоа на приватни собири, или контакти со некои луѓе за кои 
подоцна се утврдило дека се шефови на кри ми нални групи. Дали во тоа време 
Зоран знаел дека тие луѓе й припаѓаат на 'си вата зона'? Се како дека знаел и 
секако дека се гледал со нив, за од нив да добие информации, да дознае кои се 
причините и елементите, кои му се закануваат не само нему лично, туку и на 
луѓето за кои тој чувствувал одговорност, бидејќи им бил пред водник. Под-
готовки за избори во 2000 година, време на секојдневни убиства, никаква тај-
на дека тоа го прави мафијата поврзана со СДБ, никаква тајна дека тоа го пра-
ват ЈСО", Беба тешко го објаснува необјаснивото.


