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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА ОДИСЕЈАТА НА "БРАТОТ" ЗАВРШУВА ВО ХАГ

ЉУБЕ  ВО  МАТ ,  А  МАКЕДОНИЈА  ЉУБЕ  ВО  МАТ ,  А  МАКЕДОНИЈА  
ВО  ПАТ  ПОЗИЦИЈАВО  ПАТ  ПОЗИЦИЈА

По неколкумесечните 
психички и политички 
при тисоци одисејата 

на пора не шниот министер 
за вна треш ни работи, Љубе 
Бошкоски, притворен во 
истражниот затвор во Пула 
во Хрватска, поради случајот 
"Раштански лозја", најве ро-
јатно завршува во Хаг. Но, 
сега поради по кренато обви-
нение од стра на на Три бу-
налот за случајот "Љуботен". 
На, тој начин конечно се "от-
ворија кар ти те", кои долго 
вре ме се на вестува, но се 
кри  еја во ракавите на до-
машната и на меѓу народ ната 
политичка сцена, а ди ректно 
или ин ди ректно вли јаеја на 
настаните во 2001 година.

Случајот по многу нешта е 
специфичен, но и кон тро-
верзен бидејќи во него има 
вмешано многу прсти, од-
носно низа субјективни и об-
јективни фактори кои пред-
време го осудија Бош коски, 
прогласувајќи го за виновен, 
иако во право суд ството ва-
жи правилото за презумпција 
на невиност.  

До покренувањето на об-
винението за кршење на за-
коните и на обичаите за во-
јување во случајот "Љуботен" 
следеа низа истражни деј-

"Љуботен" е еден од петте македонски случаи, 
кои ги истражуваше Хашкиот трибунал за 
воени злосторства, но и единствен во кој се 
обвинети Македонци, а не Албанци учесници 
во воениот конфликт во 2001 година.

Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се товарат за 
кршење на законите и на обичаите за во ју-
вање во случајот "Љуботен" во август 2001 го-
дина, кога во акција на македонските без бед-
носни сили загинаа десет албански ци ви ли.

ствија, кои ги водеа хашките 
истражители, а на нивна по-
кана се појавија стотина све-
доци. Паралелно со овие ис-
тражни дејствија Љубе Бош-
коски беше принуден да се 
брани и од нападите за слу-
чајот "Раштански лозја", по-
ради што ја спасуваше сво-
јата глава во Хрватска, каде 
што веруваше дека ќе има по-
себен третман. Меѓутоа, од 
лажните ветувања дека е  
"посебна ѕверка" која ќе има 
привилегиран и правичен 
третман во судењето, остана 
само сонот, кој во затворот 
во Шевенинген ќе го отсо-
нува заедно со Милошевиќ, 
Харадинај, но без генералот 
Готовина, Ратко Младиќ, Ра-
дован Караџиќ и без маке-
донските албански коман-
данти, кои најверојатно ам-
нестирани за своите дела во 
2001 година, нема да му пра-
ват друштво, туку ќе ја слават 
победата, бидејќи национал-
ниот морал или етика одам-
на се изгубени.

Покрај Љубе Бошкоски во 
Хаг ќе патува и Јохан Тарчу-
ловски, вработен во Агенција 
за заштита и поранешен 
член на обезбедувањето на 
загинатиот претседател Трај-
ковски. Тарчуловски е уапсен 
по налог на Министерството 
за правда откако и за него 
пристигна исто такво обви-
нение. 

"Јохан Тарчуловски е при-
веден по барање на Мини-
стерството за правда, од но с-
но по обвинителен акт до-
ставен од Хашкото обвини-
телство. Веднаш потоа тој е 
префрлен во Скопскиот ис-
тражен затвор на натамошна 
постапка", изјави портпа ро-
лот на МВР, Горан Павловски.

Обвинението пристигнало 
во Министерството за прав-
да во текот на минатиот ви-
кенд. Од ова Министерство 
велат дека тие ќе го известат 
Хашкиот трибунал за апсе њ-
ето на Тарчуловски, кој во 
средата со специјален лет од 
Скопје е префрлен во Хаг.

Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски се товарат за кр-
шење на законите и на оби-
чаите за војување во случајот 
"Љуботен" во август 2001 го-
дина, кога во акција на маке-
донските безбед нос ни сили 
загинаа десет албан ски ци-
вили. 

Во Македонија е дојдено 
само обвинението за Тарчу-
ловски, а адвокатите на Бош-
коски сè уште немаат офи-
цијална информација за об-
винение против поранеш-
ниот министер, кој веќе по-
ловина година се наоѓа во 
притвор во Пула.

"Јас официјална инфор ма-
ција немам добиено, а раз го-
варав и со сопругата на Бош-
коски. Овие информации ги 
добив исто како и вие, преку 
средствата за јавно инфор-
мирање. Љубе Бош ко ски 
офи   цијално нема ниш то до-
биено во затворот во  Пу ла", 
изјави Ненад Јанаќиевиќ, ад-
вокат на Љубе Бошкоски.

"Таа информација ја добив 
од Македонија, односно де-
ка Хаг покренал обвинение 
против него и за Јохан Тар-
чуловски, но од Мини стер-
ството за правда на Хрватска 
не ми го потврдија тоа. Тоа 
може да значи дека обви не-
нието е испратено во Ма ке-

донија, а Македонија ќе го 
префрли во Хрватска, зашто 
тој е хрватски државјанин и 
во Хаг може да оди само 
според хрватските закони, а 
не според некои други", ис-
такна хрватскиот адвокат 
Зво  нимир Ходак, бранител 
на Љубе Бошкоски.

Судбината на поранеш ни-
от министер за внатрешни 
работи, Љубе Бошкоски, во 
Владата на Љубчо Георги ев-
ски, одамна оди по надолна 
линија. Прво, додека се од-
мотуваше клопчето за слу-
чајот "Љуботен",  во Репуб ли-
ка Македонија Бошкоски по-
сто јано го обвинуваа и го го-
неа за случајот "Раштански 
лозја". Дури потоа дојде се-
гашната завршница која бе-
ше оче ку вана, бидејќи вла-
дејачката гар нитура ниту во 
еден даден момент не му да-
де јасен сигнал дека ќе му 
помогне во застапувањето, 
односно во бранењето од 
обвинението во Хаг.

"Љуботен" е еден од петте 
македонски случаи, кои ги 
истражуваше Хашкиот три бу-
нал за воени злосторства, но 
и единствен во кој се об ви-
нети Македонци, а не Ал бан-
ци учесници во воениот кон-
фликт во 2001 година. 


