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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

ДАЛИ ПO    ЛИТИЧКИОТ МОМЕНТ ДАЛИ ПO  
ВО РЕПУ   БЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОВО РЕПУ  
ОТВОРА    НА ЈМРАЧНИОТ ОТВОРА  
АТАК ВО    ДРЖ АВАТА!?АТАК ВО 

О Ч Е В И Д Е Ц  Г О  " О Т В О Р А "  А Т Е Н Т     А Т О Т  В Р З  К И Р О  Г Л И Г О Р О В !О Ч Е В И Д Е Ц  Г О  " О Т В О Р А "  А Т Е Н Т  

Повторно пукна, кој знае по кој 
пат, истата бомба, само што овој 
пат одекна многу посилно. Или, 

пак, сознанието за неа ги надмина сите 
очекувања, бидејќи истата дојде во нај-
чувствителниот и најнеочекуваниот мо-
мент. Сепак, неизвесноста од исходот 
што оваа бомба може да го направи е 
уште поголема, бидејќи овој пат, ве ро-
јатно за прв пат, имаме опипливи ин-
формации кои дефинитивно го даваат 
првиот сведок. Ни помалку ни повеќе, 
информацијата која потенцијалниот 
све    док ќе треба да ја даде пред судските 
органи, се однесува на најмрачниот 
атак сторен во државава, кој остана 
нерасветлен цели тринаесет години. Се 
работи за атентатот врз поранешниот 
претседател на Република Македонија, 
Киро Глигоров, кој овој пат е со многу 
шанси да биде расветлен. Се разбира, 
тоа ќе зависи од тежината на инфор-

"Бомба" активираше 
поранешниот министер за 
внатрешни работи Љубомир 
Д. Фрчкоски. Во својата редовна 
колумна за еден дневен весник, 
Фрчкоски експлицитно вели 
дека постои сведок, тогашен 
вработен во Министерството за 
внатрешни работи, кој може да 
потврди дека е автор на 
фотографијата на која се гледа 
автомобилот марка "ами 6", за 
која се тврдеше дека е дело на 
еден германски турист. 
"Професоре, јас сум тој службе-
ник во МВР, кој ја сликаше фото-
графијата, на која се гледа парки-
раниот 'ами 6' еден ден пред 
атен татот. Еден од Државна без-
бедност ми рече да сликам, без 
да ми објасни зошто. Јас сликав, 
му ги предадов фотките и 
негатив ите и заборавив. 
Професоре, тие што ми наредија 
ги знам со име и презиме. Тој 
што го купи 'амито' од фото ро-
ботот го знам, тој е службеник во 
ДБК, и мој колега, кој се издаде 
дека купил 'ами' за свој братучед 
од Алексинац. Тој го призна тоа 
пред мене", се вели во колумната 
на Фрчкоски, напишана според 
автентичните зборови на клуч ни-
от сведок, од кој неодамна бил 
посетен, инаку поранешен вра-
ботен во МВР, а кој дефинитивно 
треба да фрли ново светло во 
конечното расветлување на овој 
мрачен случај. 

Најголемата мистерија е моти-
вот. Зошто токму сега се отвора 
ова прашање? Зошто токму сега 
се појавува сведокот? Зошто 
токму на Фрчкоски му е дадена 
оваа доверлива информација? 
Зошто самиот сведок се става на 
политичката мета? Зошто...? 
Веројатно стотина зошто, кои 
уште еден период ќе останат со 
прашалник, бидејќи одговорот 
на клучното прашање зошто 
токму сега ќе треба да го даде 
клучниот сведок, чие име засега 
е тајна. Не е ни малку важна 
тезата на добар дел од 
експертите во Република 
Македонија, кои тврдат дека 
овој момент не е случајно 
избран!? За него се врзуваат 

бројни шпекулации од 
типот дека политичкиот 

момент во Република Македо-
нија е многу сензитивен, пред сè, 
поради фактот што нашава земја 
можеби се наоѓа во најдели кат-
ниот момент од нејзиното по стое-
ње. Како никогаш досега не сме 
имале таков притисок за ре ша-
вање на проблемот со името кој 
го имаме со нашиот јужен сосед.

Факт е дека Фрчкоски не 
може да се смета за случајна 
личност, бидејќи токму тој беше 
министер за внатрешни работи 
кога се случи атентатот на 
Глигоров, но во истовреме и 
раководеше со тајната служба 
која функционира во рамките на 
надлежното Министерство. На 
овој начин Фрчкоски им фрли 
ракавица на службите и на 
институциите во Република 
Македонија за конечно 
решавање на оваа рак-рана! 
Токму затоа не смее на 
подбишега да се земаат инфор-
мациите кои тој ги изнесува во 
својата колумна ниту, пак, фак-
тот дека прв пат посочува лич-
ност која не го крие својот иден-
титет и која многу наскоро (мо же-
би веќе и се случило), лично ќе 
оствари средба со јавниот 
обвинител Шврговски.

Поранешниот министер за 
внатрешни работи во Владата на 
Љубчо Георгиевски, и сегашен 
пратеник Павле Трајанов, пак, 
сме та дека наводите на 
Фрчкоски се груба конструкција 
направена врз основа на познати 
факти, сè со цел да се дискре-
дитираат некои противници на 
Фрчкоски. Тој сè уште останува 
на ставот дека третата линија 
(првата и втората се бугарската и 
братиславската врска), односно 
воено-разузнавачките структури 
од Србија, кои се поврзуваат со 
кражба на оружје од македон-
ското Министерство за одбрана, 
е ситуацијата која е најмалку ис-
тражувана. Трајанов смета дека 
оваа линија е најмалку истра жу-
вана, пред сè, поради фактот 
што, како што наведува, веро јат-
но лицата од Србија имале под-
дрш ка од некои домашни поли-
тички структури!? За него фалин-
ка е и фактот што Македонија не 
ја искористи операцијата "Сабја" 
во Србија, која даде големи 
резултати, бидејќи токму со неа 
беа уапсени многу личности од 
подземјето на Србија, кои 
своевремено се поврзуваа со 
Слободан Милошевиќ!

мацијата која треба да ја образложи 
потенцијалниот сведок, а која директно 
обвинува лица вработени во Дирек-
цијата за безбедност и контрара зузна-
вање.

Оваа бомба овој пат ја активираше 
поранешниот министер за внатрешни 
работи Љубомир Д. Фрчкоски, во чиј 
мандат и се случи атентатот врз Гли-
горов. Во својата редовна колумна за 
еден дневен весник Фрчкоски екс пли-
цитно вели дека постои сведок, то га-
шен вработен во Министерството за 
внатрешни работи, кој може да потврди 
дека е автор на фотографијата на која 
се гледа автомобилот марка "ами 6", за 
која се тврдеше дека е дело на еден 
германски турист. "Професоре, јас сум 
тој службеник во МВР кој ја сликаше 
фотографијата, на која се гледа пар ки-
раниот 'ами 6' еден ден пред атентатот. 
Еден од Државна безбедност ми рече 
да сликам, без да ми објасни зошто. Јас 
сликав, му ги предадов фотките и не-
гативите и заборавив. Професоре, тие 
што ми наредија ги знам со име и пре-
зиме. Тој што го купи 'амито' од фото ро-
ботот го знам, тој е службеник во ДБК, и 
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ДАЛИ ПO    ЛИТИЧКИОТ МОМЕНТ  ЛИТИЧКИОТ МОМЕНТ 
ВО РЕПУ   БЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГО  
ОТВОРА    НА ЈМРАЧНИОТ НА ЈМРАЧНИОТ 
АТАК ВО    ДРЖ АВАТА!?  ДРЖ АВАТА!?

О Ч Е В И Д Е Ц  Г О  " О Т В О Р А "  А Т Е Н Т     А Т О Т  В Р З  К И Р О  Г Л И Г О Р О В ! А Т О Т  В Р З  К И Р О  Г Л И Г О Р О В !

мој колега, кој се издаде дека купил 
'ами' за свој братучед од Алек синац. Тој 
го призна тоа пред мене", се вели во 
колумната на Фрчкоски, на пишана спо-
ред автентичните зборови на клуч ниот 

сведок, од кој неодамна бил по сетен, 
инаку поранешен вра бо тен во МВР, а 
кој дефинитивно треба да фрли ново 
светло во конечното рас вет лу вање на 
овој мрачен случај. 

МОТИВОТ Е КЛУЧЕН 
ЗА РАЗВРСКАТА!?

Истрагата за овој случај не е за тво-
рена. Таа е ставена во мирување поради 
тоа што досега не беа откриени нови 
информации или, пак, докази. Токму за-
тоа државниот јавен обвинител, Љуп чо 
Шврговски, веднаш во Обвинителството 
го повика поранешниот министер за 
внатрешни работи, Љубомир Д. Фрчко-
ски, да ги даде сите детали во врска со 
информациите напишани во неговата 
колумна. Според неговата изјава, тој 
тоа го сторил. На Шврговски му го со-
општил името на сведокот. Она име од 
кое очекуваме нештата да добијат со-
сема поинаков тек, се разбира, кога се 
работи за случај, кој долго време покрај 
тоа што собира прашина, веројатно ја 
собра и сета мистичност околу себе. 

Сепак, најголемата мистерија сега е 
мотивот. Зошто токму сега се отвора 
ова прашање? Зошто токму сега се по-
јавува сведокот? Зошто токму на Фрч-
коски му е дадена оваа доверлива ин-
формација? Зошто самиот сведок се ста-
ва на политичката мета? Зошто...? Ве-
ројатно стотина зошто, кои уште еден 
период ќе останат со прашалник, би-
дејќи одговорот на клучното прашање 
зошто токму сега ќе треба да го даде 
клучниот сведок, чие име засега е тајна. 
Не е нималку важна тезата на добар дел 
од експертите во Република Ма кедо-
нија, кои тврдат дека овој момент не е 

ЗОШТО ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗОШТО ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
ЉУБОМИР Д. ФРЧКОСКИ ЈА ДОБИ ЉУБОМИР Д. ФРЧКОСКИ ЈА ДОБИ 
ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА СВЕДОКОТ?ИНФОРМАЦИЈАТА ЗА СВЕДОКОТ?
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случајно избран!? За него се врзуваат 
бројни шпекулации од типот дека по-
литичкиот момент во Република Ма ке-
донија е мошне сензитивен, пред сè, по-
ради фактот што нашава земја можеби 
се наоѓа во најделикатниот момент од 
нејзиното постоење. Како никогаш до-
сега не сме имале таков притисок за 
решавање на проблемот со името кој го 
имаме со нашиот јужен сосед. 

Проблемот со името што очигледно 
има намера да се прошири и многу по-
веќе, се разбира, доколку ја следиме 
тактиката на Република Грција, која 
многу вешто ги обработува сите оние 
земји кои зависат од неа, се чини дека 
ќе добие големи размери. Имено, не е 
греда Конго, не е греда Панама, не е 
греда ниту, пак, Мексико, и нивната од-
лука од сега натаму да ни се обраќаат со 
ПЈРМ, наместо со Република Маке до-
нија, иако нè признале под нашето ус-
тавно име. Но, секако е греда и тоа го-
лема фактот што Грција одлучи да ги 
"превоспита" сите оние државички, кои 
за малку бенефит за себе без проблем 
го променија својот став. Што отворено 
говори за фактот дека грчката дипло-
матија работи, за разлика од нашата 
која се колне во меѓународното право, 
во кое сме неприкосновени, но никако 
не може да прифати, дека кај што има 
сила правдина нема!

КОНЕЧНО СВЕДОК!
Значи, мотивот е клучката поради ко-

ја се појавува на виделина и тоа голема, 
атентатот на поранешниот претседател 
на Република Македонија. Од оваа при-
чина ќе зависи и отплеткувањето на 
оваа мрачна тајна чувана тринаесет го-
дини, а која несомнено е поврзана со 
денешните случувања на политичката 
сцена! Никој не може да ме убеди во 
"приказната" дека клучниот сведок, та-
ка од ништо непредизвикан, одеднаш 

одлучи да каже "јас сум тој" што може 
да помогне во расчистувањето на долго 
чуваната тајна. Никој не може да ме убе-
ди дека потенцијалниот сведок ужи вал 
читајќи ги нашите текстови, во кои сите 
новинари пишуваа за тајниот германски 
турист, кој ден пред атентатот го сли-
каше автомобилот бомба! Никој не мо-
же да ме убеди во фактот дека тој све-
док досега се плашел да каже дека тој е 
автор на крунската слика, а така одед-
наш денес веќе не се плаши тоа да го 
каже!?

Премногу случајности за сè да биде 
случајно! Сепак, одговорот на сите пра-
шања кои лебдат во воздух или, пак, 
одговорот на сите овие сомневања тре-
ба да ги даде клучниот сведок, со кој до-
прва треба да разговара јавниот обви-
нител Љупчо Шврговски, а чиј иден ти-
тет (со право) засега се држи во голема 
тајност. Во оваа насока се движи и Ми-
нистерството за внатрешни работи, кое 
откако излезе со ступидното сооп ште-
ние дека Фрчкоски имал намера да ја 
забавува јавноста, одеднаш атерираше, 
веројатно конечно сфаќајќи ја тежината 
на изнесените тези на Фрчкоски за-
пишани во неговата колумна, кои не-
двосмислено говорат за информации 
кои можат да бидат одлична почетна 
точка за конечно расветлување на атен-
татот. 

Факт е дека Фрчкоски не може да се 
смета за случајна личност, бидејќи ток-
му тој беше министер за внатрешни ра-
боти кога се случи атентатот на Гли-
горов, но во истовреме раководеше и 
со тајната служба која функционира во 
рамките на надлежното Министерство. 
На овој начин Фрчкоски им фрли ра-
кавица на службите и на институциите 
во Република Македонија за конечно 
решавање на оваа рак-рана! Токму за-
тоа не смее на подбишега да се земаат 
информациите кои тој ги изнесува во 
својата колумна ниту, пак, фактот дека 
за прв пат посочува личност која не го 

крие својот идентитет и која многу на-
скоро (можеби веќе и се случило), лич-
но ќе оствари средба со јавниот обви-
нител Шврговски.

ПАЃААТ ВО ВОДА 
БРАТИСЛАВСКИТЕ И 
БУГАРСКИТЕ ВРСКИ!

Дали со тоа што Фрчкоски одлучи 
најотворено да говори за инфор ма ции-
те до кои според него дошол случајно, 
не се случува паѓање во вода на сите 
досегашни индиции за овој случај, кои 
одеа во правец за постоење на некаква 
бугарска и братиславска врска? Неспо-
рен е фактот дека со појавувањето на 
очевидец не се внесуваат нови моменти 
во целиот случај, но истовремено и 
факт е дека премногу долго се зани ма-
вавме со овие братиславски и бугарски 
врски, за на крај да го согледаме тоа 
што сите го шепотеа, односно дека ни-
еден атентат на висока личност, во ниту 
една земја, не може да биде успешно 
изведен доколку немало соработка со 
службите одвнатре, иако можеби извр-
шителите биле странски државјани!?

Поранешниот министер за вна треш-
ни работи во Владата на Љубчо Геор-
гиевски, и сегашен пратеник Павле Тра-
јанов, пак, смета дека наводите на Фрч-
коски се груба конструкција направена 
врз основа на познати факти, сè со цел 
да се дискредитираат некои против-
ници на Фрчкоски. Тој сè уште останува 
на ставот дека третата линија (првата и 
втората се бугарската и братиславската 
врска), односно воено-разузнавачките 
структури од Србија, кои се поврзуваа 
со кражба на оружје од македонското 
Министерство за одбрана, е ситуацијата 
која е најмалку истражувана. Трајанов 
смета дека оваа линија е најмалку ис-
тражувана, пред сè, поради фактот што, 
како што наведува, веројатно лицата од 
Србија имале поддршка од некои до-
машни политички структури!? За него 
фалинка е и фактот што Македонија не 
ја искористи операцијата "Сабја" во Ср-
бија, која даде големи резултати, би-
дејќи токму со неа беа уапсени многу 
личности од подземјето на Србија, кои 
своевремено се поврзуваа со Слободан 
Милошевиќ!

Но, како и да е, прв пат имаме лич-
ност која може да даде одговор на 
многу прашања, кои долги години леб-
дат во воздух, но и дефинитивно да 
стави крај можеби на некои брати слав-
ски и бугарски врски, а со тоа и да от-
вори сосема нова страница во читањето 
на еден голем случај, кој тринаесет го-
дини тапка во место. Иако не треба да 
очекуваме кој знае што од овој сведок, 
кој да потсетиме засега е еден и един с-
твен, но мора да признаеме дека е прв. 
Едноставно од некаде мора да се поч не!

ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ЉУПЧО ШВРГОВСКИ ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ЉУПЧО ШВРГОВСКИ 
ПРОДОЛЖУВА СО ИСТРАГАТА КОЈА БЕШЕ ПРОДОЛЖУВА СО ИСТРАГАТА КОЈА БЕШЕ 
СТАВЕНА ВО МИРУВАЊЕСТАВЕНА ВО МИРУВАЊЕ


