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ДВА
СПРЕМА
НУЛА!?

Во Хаг, Јохан почнал да се дружи со Слобо. 
Да не бидам сфатен погрешно, но подобар 
учител за хашките прилики од неко гаш ни-

от прв Србин на балканските простори не мо-
жеше да има. Што велат, да го платиш, па не мо-
жеш да го добиеш. Шегата настрана. Македонија 
со ова влезе во голема стапица. Не е само Љубе, 

не е само Јохан во прашање. Во прашање е државната по-
литика на Република Македонија во 2001 година. Е, тоа не 
е така едноставна работа. Тука нештата се повеќе од се-
риозни. 

Името на поранешниот министер за внатрешни работи 
долго време се вртеше во домашната и во меѓународната 
јавност како потенцијален патник за Шевенинген. Многу 
не нè зачуди одлуката на Карла да го повика при себе 
"брат Љубе" за да му ја одржи лекцијата, која одамна му ја 
подготвила. Но, зачудија околностите под кои тотално ано -

ОБСЕ влегува во селото 
околу 9 часот со два џипа и 

таму останува неколку часа. 
Во тој период се случуваат 

наводните воени злосторства. 
Зарем е можно Тарчуловски 
и неговите полицајци пред 
очите на набљудувачите од 

меѓународната заедница 
да вршат тортура, палежи 
и убивања на албанското 

население? Тоа е невозможно. 
Тоа буквално значи дека Карла 

дел Понте го обвинува Јохан 
Тарчуловски како директен 

извршител на масакрот, 
извршен пред очите на 

меѓународните претставници. 
Има ли логика оваа теза?

нимниот Јохан Тарчуловски се најде на листата да патува кај 
крвопролителите. Никој не го спомна како име кое из вр ши ло 
злодела на овие простори. Се очекуваше на Бош кос ки друш-
тво да му прави некој од штабот на ОНА, но сликата се ис-
криви. Два спрема нула за терористите. Интересен е фак  тот 
што Тарчуловски сè поретко се спомнува како пред водник 
на специјална единица на МВР во Љуботен, а сè по често се 
претставува како поранешен телохранител на по кој  ниот 
претседател Борис Трајковски. Дали поентата е да се из вал-
ка името на претседателот со тезите дека со ра бо ту вал со 
"вое   ни злосторници"? Можно е. Професорот по кри вично 
право, Ѓорѓи Марјановиќ, не верува во ова раз мис лу вање и 
дава своја логика на нештата: 

"Тарчуловски е во Хаг - вели тој - за да го натераат да 
го обвини Бошкоски за сè она што се случуваше во Љу-
ботен во 2001 година. За возврат би добил нов иден ти-
тет, идиличен жи  вот некаде на Западот, пари за до кра-
јот на животот".

КАКО ЌЕ СЕ ОБЕЛИ ОБРАЗОТ?

Убајни. Сепак, цени тој, достоинството и македонштината 
ќе преовладуваат кај него и ќе го обели образот пред хе ге мо-
нистите. Хашките иследници и претставници категорично и 
во континуитет ги демантираат тврдењата на адвокатот Иг-
нат Панчевски, според кои Хашкиот суд ги поткупува и им се 
заканува на граѓаните кои треба да имаат улога на сведоци 
во судскиот процес против Бошкоски и Тарчуловски. А, при-
тисоците ги надминаа речиси сите подносливи закани, ул ти-
матуми и тортури и се граничат со нечовечко и криминално 
однесување. Нејсе. Контрадикторни се околностите за сè 
она што се има случено во ова скопско село пред четири го-
дини. Се пишува, се зборува за воени злосторства кои се нап-
равени во присуство на ОБСЕ, а од страна на наб људу вачите 
ниту збор, ниту глас. Своевремено Максим Филан дров, порт-
парол на мисијата на ОБСЕ во Скопје, изјави: 

"Точно е дека нашите возила влегоа во Љуботен прет-
плад нето на 12 август 2001 година. Направивме из веш-
тај околу таа посета, потпишан од Габриел Чирови, то-
гашен шеф на наб    људувачката мисија на ОБСЕ за скоп-
скиот регион. Извеш тајот е за внатрешна употреба и не 
можам да изнесам факти во јавноста". 

Сè уште е непознато што содржеа записите на ОБСЕ за љу-
ботенските случувања и дали тие ќе бидат искористени про-
тив некого. Во хашкото обвинение, пак, стои дека истото пре-
тпладне од 8 до 12 часот се убиени седум Албанци. Рами Ју-
суфи е застрелан пред неговата влезна врата. Сулејман Бај-
рами и Мухарем Рамадани биле убиени додека бегале од по-
лицијата, а Атула Ќахили им подлегнал на повредите, во Град    -
ската болница, како последица на ударите од страна на по-
лицајците предводени од Јохан Тарчуловски - наведено е во 
обвинението. Џељаљ Бајрами, Бајрам Јашари и Кадри Ја ша-
ри се скриле во плевна. Карла дел Понте наведува дека тие 
сосила биле извлечени од плевната од страна на по ли ци-
јата, а потоа стрелани. Зоран Цветановски, воен резервист 
кој учествувал во акцијата во Љуботен, ги забележал наб љу-
дувачите на ОБСЕ. Контрадикторноста се состои во след но-
то. ОБСЕ влегува во селото околу 9 часот со два џипа и таму 
останува неколку часа. Во тој период се случуваат наводните 
воени злосторства. Зарем е можно Тарчуловски и неговите 
полицајци пред очите на набљудувачите од меѓународната 
заедница да вршат тортура, палежи и убивања на албанското 
население? Тоа е невозможно. Тоа буквално значи дека Кар-
ла дел Понте го обвинува Јохан Тарчуловски како директен 
извршител на масакрот, извршен пред очите на меѓу народ-
ните претставници. Има ли логика оваа теза? Само неколку 
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МНОГУ НЕ НÈ ЗАЧУДИ ОДЛУКАТА НА КАРЛА ДА ГО 
ПОВИКА ПРИ СЕБЕ "БРАТ ЉУБЕ" ЗА ДА МУ ЈА ОДРЖИ 
ЛЕКЦИЈАТА, КОЈА ОДАМНА МУ ЈА ПОДГОТВИЛА. НО, ЗА-
ЧУДИЈА ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ ТОТАЛНО АНОНИМ-
НИОТ ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ СЕ НАЈДЕ НА ЛИСТАТА ДА 
ПАТУВА КАЈ КРВОПРОЛИТЕЛИТЕ. НИКОЈ НЕ ГО СПОМНА 
КАКО ИМЕ КОЕ ИЗВРШИЛО ЗЛОДЕЛА НА ОВИЕ ПРОС-
ТОРИ. СЕ ОЧЕКУВАШЕ НА БОШКОСКИ ДРУШТВО ДА МУ 
ПРАВИ НЕКОЈ ОД ШТАБОТ НА ОНА, НО СЛИКАТА СЕ ИС-
КРИВИ. ДВА СПРЕМА НУЛА ЗА ТЕРОРИСТИТЕ.

 МАКЕДОНШТИНАТА ГО ПОЛАГА ИСПИТОТ НА ЗРЕЛОСТА!

дена по случувањата во Љуботен ОБСЕ издало соопштение 
за јавноста во кое потврдува дека се пронајдени мртви тела 
на локални жители. Тогаш во ниту еден момент мисијата на 
ОБСЕ не дала никаков коментар за случувањата во Љуботен, 
освен информацијата дека се пронајдени мртви тела. Ниту 
од што се убиени, ниту како се убиени, ниту од кого се убие-
ни. Во исто време, прет ставниците на оваа ме ѓународна ор-
ганизација одбиле да ги 
ко мен ти раат случу ва-
ња та со об    раз ложение 
дека нив ната мисија ни-
когаш не дозволува ко-
мен ти ра ње на нас та ни-
те, ту    ку само за бе ле жу-
ва ње. Ос     танува не јас но 
што за бележале набљу-
ду ва чи те. Во кон текст на 
ова, убиството на осум-
ми на та маке дон ски вој-
ници са   мо два де на пред 
ак цијата во Љу ботен, Кар-
  ла дел Понте ја на ре ку-
ва - инцидент со мина. 
Сепак, таа приз     нава де ка 
мината била ак ти ви ра-
на со дале чин ски уп ра-
вувач, што до кажува де-
ка армиските сили не ја 
нагазиле слу чајно ту ку 
некој отстра на ја ак ти-
вирал. Таа до дава и де-
ка припад ни ците на ОНА 
од правец на се лото Љу-
ботен отво риле оган на 
запа ле ни от ка мион. Да-
ли Хаш кото об вини тел-
ство ова го тре тира ка-
ко воено злос торство, 
пре кршу ва ње на пра ви-
лата на војната или ка-
ко "оби чен ин ци дент со мина". Самото от ворање оган во пра-
вец на запалениот ка мион во кој се наоѓаат мртвите тела 
на ма ке донските војници пока жува и докажува дека не ста-
нува збор за инцидент, туку за од нап ред подготвено сце на-
рио за масакр. Во обвинението се до дава дека тој настан ја 
разгорува борбата меѓу ма ке донските сили за безбедност и 
паравојската на ОНА. Вое ни от ре зер вист, Зоран Цве та-
новски, како директен учесник во су ди рите во Љуботен 
вели:

"Успеавме да ги потиснеме терористите веднаш штом 
ги нападнаа армиските хеликоптери. Ти се разбегаа во 
две гру пи. Едната бегаше кон манастирот во селото Ма-
тејче, каде им се наоѓаше базата, а другата кон Љу бо тен". 

ВТОРА ДИМЕНЗИЈА НА ДОКАЗИТЕ

Обдукцијата на закопаните тела подоцна покажа дека 
убие ните не биле масакрирани, туку дека погинале во бор-
ба или од топовски шрапнели. Тоа го потврдија Алексеј Ду-
ма, кој ја предводеше екипата за обдукција од Институтот за 
судска медицина, како и стручњаците за обдукција од Хаг, 
Хауард Пакер и Ерик Бакард. Според специјалниот советник 
на главниот тужител во Хаг, Антон Никифоров, тоа е един-
ствениот обдукциски наод со кој судот располага. Работите 
со ова добиваат други димензии. Никифоров своевремено 
рече дека Дел Понте и нејзините истражители во Македонија 

собираат информации и за раководството на ОНА за слу ча-
јот "Љуботен". До денес не излезе ниту една реченица за 
одговорноста на паравојската на Ахмети, која го запоседна 
селото и изврши класична узурпација на мирот и без бед нос-
та во државата. И додека денес некој се обидува да ги ис кри-
воколчи фактите и неш тата од 2001 година и жртвите да се по-
ис  то ветат со агре со ри, а аг ресорите со жрт ви, еве едно пи-

шување на "Сан деј тајмс" 
од ап рил 2001 година. 

"Подрачјето околу 
Те  тово веќе е ис чис те-
но од Македонци. Еден 
дип ломат во Скопје ни 
из јави дека Ал бан ци-
те ќе ја уништат Ма-
кедонија каква што е 
сега. Општо е познато 
дека бун тов ниците ќе 
го задржат оруж јето, 
а во на ред ни те не кол-
ку месеци ќе се случи 
егзодус од не видени 
размери. Маке дон ци-
те ќе ги про те  ра ат во 
централните де ло ви на 
земјата, па дури и во 
Бугарија. Албанските 
ли  дери добро знаат 
де   ка НАТО, стра ву вај-
ќи од одмазда против 
своите сили на Ко со-
во, не е под     готвен да 
се прес мета со пара-
војската во Маке до-
нија. Сè тоа на Бал ка-
нот е веќе видено и 
навестува нови су ди-
ри", заклучува "Сандеј 
тајмс".

Ако го поставиме се-
га прашањето кои се ли цата кои се закануваа со вакви тонови 
вед наш ќе дојдеме до одго во рот. Али Ахмети, Г'зим Острени, 
Лека, Хазби Ли   ка и нивните соборци. Воислав Шешељ денес 
се наоѓа во Хаг со едно смешно обвинение - ширел говорна 
омраза и пот тик нувал судири со својата воинствена ре то-
рика. А, што е ова погоре што угледниот британски весник 
го напиша во вре мето на војната? Многу пати се збо ру-
вало и сè уште ќе се зборува за двојните аршини за речиси 
исти, идентични ра боти. Зошто потоа се чудат на фрус тра-
циите кај одделни народи, зошто не го разбираат гневот на-
собран во мислите и во душите на невините, на обес пра ве-
ните и злоу по тре бе ните? Немаат право да немаат разбирање 
за тоа. Треба де цид   но да се посочи, да се повторува и пре-
повторува, затоа што судот од јавноста и широките маси 
стиг   нува. Македонија била мала, па не можела да влијае на 
одлуките кои ме ѓу народната заедница и одредени инс ти-
туции й ги наметнува. Но, значи ли тоа дека таа треба да се 
смести под именителот на класични марионети кои мора сè 
да спроведат од она што ќе им се каже, па дури и на штета на 
националните ин тереси? За достоинството, моралот и ети-
ката воопшто да не зборуваме. Погазени се до земја. Без 
правда и вистинска вистина, нема прогрес. Сè додека на 
двоен начин се тре ти раат нештата во македонското по ли-
тичко и безбедносно се којдневие сè дотогаш ќе си даваме 
автоголови. Автоголови со кои само ќе нè потценуваат, но 
не и почитуваат.


