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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЌЕ ГО ВИДИ ЛИ МАКЕДОНИ    

Д

НОБИЛО,  

вајцата македонски 
патриоти Љубе Бош-
коски и Јохан Тар чу-
ловски, кои во во е-

ниот конфликт во 2001 го ди-
на ја бранеа Република Ма-
кедонија од албанската те-
рористичка ОНА, речиси ед-
на година се наоѓаат во за-
творот Шевенинген. Овој не-
когашен дворец денес е се-
диште на обвинетите за вое-
ни злосторства, сторени на 
просторите на поранешна 
Југославија, односно секаде 
онаму каде во раните де ве-
десетти беснееја војни. Во 
него со години престојуваат 

Ставот на Нобило е дека обвинението против 
по ранешниот министер за внатрешни ра-
боти на Република Македонија е пре мно-
гу тенко, и дека може лесно да се од брани. 
Потребна е само добра стратегија.

политички и воени лица од 
Босна, Србија, Хрватска, Ко-
сово и Република Српска, 
меѓу кои и претседатели на 
држави, министри, коман-
данти или, пак, генерали, но 
и таканаречени обични лица, 
кои за несреќа се нашле на 
местото на "настанот". Дел од 
нив сè уште правно се борат 
чекајќи ја конечната одлука 
на Судот за тоа колкава ќе 
биде нивната казна, согласно 
делото кое го сториле, а не-
кои веќе мирно го "от слу жу-
ваат" она за кое високиот 
Трибунал дал последен збор. 
Сепак, едно е заедничко за 

сите нив. Сите го носат името 
воени злосторници. Во овој 
список на злосторници, за 
жал, се запиша и Република 
Македонија, со двајцата свои  
единствени херои на новото 
време. Но, можеме ли да ка-
жеме дека тие се зло стор-
ници. Претпоставувам дека 
ниеден Македонец нема да 
каже ништо слично. Но, су-
дот е суд, особено ако е Хаш-
ки трибунал, чија основна 
дејност е да ги бара и осуди 
евентуалните сторители на 
кривични дела. Оние круп-
ните риби од кројот на Ра-
дован Караџиќ, Ратко Младиќ 
и Анте Готовина се сè уште во 
бегство, а ситните како Бош-
коски и Тарчуловски, кои па-
тем речено и пред да ги по-
бара Хаг, веќе се наоѓаат во 
Шевенинген. 

ГОЏО И НЕГОВИОТ ТИМ 
СÈ УШТЕ РАБОТАТ НА 

ДОКАЗИТЕ!

Речиси по една година, и 
по неколку одржани ста ту-
тарни Комисии, на крајот на 

тен", сериозно работи на об-
виненијата, подготвувајќи ја 
одбраната, иако од таму по-
тенцираат дека за тоа им 
треба многу време, калку-
лирајќи со бројка од осум до 
десет месеци. Но, се чини, ве-
лат од таму, дека и Обви ни-
телството не е комплетно 
подготвено, пред сè, ако се 
су ди според фактот дека 
нивните истражители веќе 
четири години го истра жу-
ваат овој предмет, и сè уште 
не се комплетно подготвени, 
пред сè, поради тоа што се-
гашното обвинение про тив 
Бошкоски е премногу тенко. 
Она што од авион може да се 
забележи е дека истото има 
повеќе политичка тежина, 
отколку кривична. Токму по-
ради овој факт, истражи те-
лите одат чекор понапред и 
деновиве, како што дозна-
ваме, подготвуваат тим кој 
наскоро треба да пристигне 
во Скопје, за да го доистражи 
случајот. Но, и не само тоа, 
туку и да ја истражи неговата 
имотна состојба, која не кол-
ку пати е вештачена, а сè уш-
те е предмет на неверување. 

ИЛИ 15 ГОД   ИНИИЛИ 15 ГОД  

ме сецов, конечно се очекува 
да биде закажан терминот за 
отпочнување на судењето на 
првообвинетиот од Репуб-
лика Македонија, минис те-
рот за внатрешни работи Љу-
бе Бошкоски. Адвокатскиот 
тим, кој ќе го застапува Бош-
коски, кој Хашкиот трибунал 
го товари за случајот "Љу бо-

Имено, тие, и покрај уредно 
доставените имотни листови 
и хипотеки, уште еднаш ќе ја 
испитуваат имотната сос тој-
ба на поранешниот министер 
за внатрешни работи, во 
Скопје, Тетово, но и во Пула, 
за конечно да одлучат кол-
кави трошоци треба да им 
одредат на адвокатите на 

ЗАТВОР!? 

ЕКСХУМИРАНИТЕ ТЕЛА ДОКАЗ ЗА ХАГ!?ЕКСХУМИРАНИТЕ ТЕЛА ДОКАЗ ЗА ХАГ!?
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   ЈА БОШКОСКИ НА СЛОБОДА!? 

Бошкоски. Според нашите 
информации, куќата која 
Бош коски на негово лично 
име ја поседува во Скопје, е 
под хипотека на Комер ци-
јална банка, додека имотот 
во Хрватска, за кој многу 
пати се говорело, исто така, е 
под хипотека, но овој пат на 
Рајфазен банка од Австрија. 
Останатиот дел, односно ку-
ќата во неговото родно мес-
то Челопек, е во сопственост 
на неговата мајка.      

Адвокатскиот тим, пак, на 
Бошкоски предводен од бра-
ќата адвокати од Охрид, Дра-
ган и Александар Гоџо, како 
и Сашо Дуковски, послед ни-
ве четири месеци сериозно 
работат на одбраната, но она 
што во моментов за нив е 
важно е одлуката по подне-
сената жалба за Бошкоски да 
може да се брани од слобода. 
Во жалбата е потенцирана и 
гаранцијата која Владата на 
Република Македонија во 
името на државата ја даде за 
двајцата обвинети Бошкоски 
и Тарчуловски. Во оваа на-
сока, особено треба да се по-
тенцира оваа гаранција на 
Владата која, како што по со-
чуваат нашите извори, е ду-
ри цели девет реда, и во неа 
речиси и да не пишува ниш-
то. Од таму мали се шансите 
да дочекаме Бошкоски и 

на Хашкиот трибунал. Пред 
сè, во одбраната на пора-
нешниот претседател на Ре-
публика Југославија Слобо-
дан Милошевиќ. Овој ад во-
катски тим засега не ја от кри-
ва стратегијата на одбраната 
на Бошкоски, но се надева 
дека ќе биде исполнета об-
врската на обвинителите, 
кои според прописите на 
Хаш киот трибунал, мораат и 
на одбраната да й ги до ста-
ват сите докази до кои дошле 
во текот на истрагата. Поч-
нувајќи од оние кои се на-
сочени против обвинетите, 
но и оние кои од друга ст ра-
на би биле од некаква корист 
за одбраната. Иако нештата 
се движат прилично бавно, 
сепак адвокатите на Бош-
коски веруваат во успех, но 

ХРВАТСКИОТ АДВОКАТ 
ГАРАНТИРАЛ СЛОБОДА 

ЗА БОШКОСКИ!?

Соочено со ваквата си ту а-
ција, Здружението за под-
дршка на Љубе Бошкоски од 
Скопје, чиј претседател е Ма-
не Јаковлевски, сериозно се 
впушти во потрага по фи-
нансиски средства, кои би се 
искористиле за ангажирање 
на овие двајца британски ад-
вокати, но и на хрватскиот 
адвокат, Антон Нобило, кој 
патем речено има неспо ред-
ливо големо искуство со 
хашките истражители. Про-
блемот за неговото анга жи-
рање е високиот паричен 
износ, кој тој го бара за себе, 

Бошкоски, Виолета, тој се ри оз-
но го разгледувал обви не ние-
то подготвено од ст ра на на 
Хашкиот трибунал. Ка ко што 
дознаваме, неговиот став е 
дека обвинението против по-
ранешниот мини стер за внат-
решни работи на Република 
Македонија е пре многу тен-
ко, и дека може лесно да се 
одбрани. Пот ребна е само 
добра стра те гија, која тој си-
гурно ја има, со оглед на не-
говото големо искуство, и 
брилијантна од брана во хаш-
ките судници. Тој, како што 
посочуваат нашите извори, 
проучувајќи го обвинението 
и доказите, потенцирал дека 
обвине ние то сигурно ќе пад-
не доколку тој е првиот ад-
вокат на Бош коски. Ваквите 
тврдења Но било ги конци-
пирал на три клучни точки. 
Првата е дека Љубе Бош кос-
ки е единствен министер за 
внатрешни ра боти, кој во 
времето на сво ето минис-
терување поднел кривични 
пријави против Н.Н. лице 
за случајот "Љу ботен". Од-
носно за истиот оној за кој 
се наоѓа во Хо ландија. Вто-
рата точка е дека во Минис-
терството за вна трешни ра-
боти во Република Македо-
нија постои писмена доку-
ментација, која говори дека 
токму Бошкоски во св ојство 
на министер за вна трешни 
работи формирал комисија, 
која го истражувала овој слу-
чај. За тоа Хаг е ин формиран, 
но истото не е земено пред-
вид. И третата точка која го-
вори за дос тап носта на хаш-
ките истра жи тели, за инфор-
мациите кои во секое време 
можат да ги добијат од маке-
донската Вла да, со што всуш-
ност МВР се претвора во сер-
вис на Хаг.      

Останатите тајни од мож-
ната одбрана на Нобило би 
се дознале доколку тој биде 
ангажиран за бранител на 
Бошкоски. Во спротивно, ве-
лат нашите извори, со оваа 
гарнитура на адвокати не е 
исклучена можноста пора неш-
ниот министер за вна трешни 
работи Љубе Бош коски да 
биде осуден нај мал ку 15 го-
дини затвор. Токму затоа тие 
апелираат дека е неопходно 
да се најдат фи нан сиски сред-
ства.        

ИЛИ 15 ГОД   ИНИИНИ 
Тарчуловски да се бранат од 
слобода, како што е случајот 
со поранешниот премиер на 
протекторатот Косово, Ра-
муш Харадинај, кој иако е со 
тешки обвинувања, сепак е 
на слобода. Но, како и да е, 
адвокатскиот тим работи на 
случајот, а од неодамна во 
него се вклучи и адвокатот 
Ненад Јанакиевиќ кој, пак, со 
совети ќе биде потпомогнат 
од познатиот белградски ад-
вокат Тома Фила, кој има го-
лемо искуство со работата 

секако дека проблем прет-
ставуваат паричните сред-
ства, кои се повеќе од малку. 
Како што е познато, Владата 
на Република Македонија од-
вои по 100.000 евра за од бра-
ната, но тие средства дефи-
нитивно не можат да ги по-
кријат трошоците и на овие 
адвокати, а камоли да се ан-
гажираат странски од типот 
на спомнуваните во јавноста, 
двајца британски адвокати, 
кои патем го застапуваат и 
кралското семејство. 

а кој семејството на Бош ко-
ски не може да му го даде. 
Токму затоа, Здружението е 
во потрага по финансии, од-
носно донации од сите Маке-
донци ширум светот, кои на-
вистина имаат намера да му 
помогнат на Бошкоски. 

Парични средства можеби 
и ќе бидат пронајдени, но 
она што е важно е тоа дека 
Антон Нобило не смее да се 
остави на страна, бидејќи 
според нашите информации, 
по барање на сопругата на 

ПОЛИТИЧКА ИЛИ КРИВИЧНА ОДЛУКА ЗА ЉУБЕ?!ПОЛИТИЧКА ИЛИ КРИВИЧНА ОДЛУКА ЗА ЉУБЕ?!


