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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

ЉУБЕ  БОШКОСКИ  -  ХЕРОЈ  НАД  ХЕРОИТЕЉУБЕ  БОШКОСКИ  -  ХЕРОЈ  НАД  ХЕРОИТЕ
Во САД живеам повеќе од 

десет години, меѓутоа тоа не 
значи дека не сум во пер ма-
нентен контакт со својата род-
на грутка. Мојата татковина, 
Македонија, ја гледам како 
идна членка на европското 
се  мејство, демократска, само-
управна, самостојна. Во неа 
израснав, се школував и бев 
воспитуван во духот - каде и 
да се наоѓам да бидам само 
Македонец. А, не како пре-
дав никот, изродот Јован Вра-
нишкоски, Македонец, роден 
во Битола, а направи такви 
теш ки злодела против свои-
те - Македонците. На таквите 
како него местото им е таму 
каде што се наоѓаат, а за сите 
оние кои прават притисок тој 
да биде ослободен, мислам 
дека и тие се наши непри ја-
тели. 

Целосна спротивност на 
овој изрод е големиот маке-
донски патриот, поранеш ни-
от министер за внатрешни 
ра боти, Љубе Бошкоски, кој 
потекнува од с. Челопек - Те-
товско. Тој е еден од многуте 
Македонци, кој се докажа пред 
јавноста дека иако живееше 
во друга држава, кога на Ма-
кедонија й беше најтешко, се-
пак беше присутен во неа за 
нејзината одбрана. Бошкоски 
беше во барутниот виор во 
кон фликтот во 2001 година во 
Западна Македонија, против 
Албанците кои не знаеја што 
сакаат. 

Овде, кај нас, од маке дон-
скиот печат доаѓа само рено-
мираниот неделник "Маке-
дон ско сонце", така што, глав-
но, од него се запознаваме со 
различни податоци за род на-
та Македонија, за дијас пора-
та и за сите збиднувања од 
сфе рата на општествениот 
жи вот.

Ја добив и ја прочитав 
книгата со автентичен мемо-
арски материјал од првиот 
македонски претседател Ки-
ро Глигоров, како и книгата 
од Стојан Андов. Мислам де-
ка и двете имаат големи вред-
ности, каде се прикажани нив-
ните активности низ животот 
за македонската држава. Пред 
еден месец ја добив и кни-

гата од Љубе Бошкоски "Моја-
та борба за Македонија", из-
дадена во 2004 година. Кни-
гава ја прочитав со особено 
задоволство и внимание, при 
што дојдов до заклучок дека 
овој автор беспрекорно, со 
го  лем елан и исклучителен 
патриотизам придонел и дал 
многу вредности за својата 
тат  ковина. Според мене, Бош-
коски е меѓу оние кои можат 
да се именуваат како херои, 
кои застанаа на браникот на 
татковината во одбрана на су-
веренитетот и слободата на 
македонската држава.

Од разговорите со мно гу-
мина нашинци дојдени во С АД 
дознав дека и покрај мно гу-
бројните загинати брани те-
ли, како и живи сведоци на 
овој конфликт, Бошкоски бил 
застрашуван со атентат при 
движењето низ борбените те-
рени. Јас него го сметам за 
чо век со правилна визија, 
личност која мисли само за 
одбраната на својот народ и 
држава, човек кој во никој 
слу чај не е виновен за ништо. 
Искрено се надевам дека, и 
покрај тоа што денес се нао-
ѓа во Хаг, ќе дојде време кога 
и таму ќе победи и ќе биде 
слободен, затоа што е чист ка-
ко солза.

Очигледно во ова здание 
Љубе има многу вредности, 
кои ќе останат како трајно 
сведоштво и како дел од но-
вата историја на Македонија 
за идните генерации, со него-
вото решително и бестрашно 
влегување во огнот кој се 
рас пламти во Западна Маке-
донија, именувајќи го и Али 
Ахмети како единствен кој 
знае за киднапираните Маке-
донци, кои и до денес сè уш те 
не се пронајдени, што е нај-
страшно за нивните род нини 
и пријатели. Чудно, но во сво-
јата книга тој не го спом нал 
Арбен Џафери, кој беше со 
клапата на неговиот лидер 

на партијата Љубчо Геор ги-
евски, како и многу дру ги 
личности од албан ски от блок 
кои им пркосеа на системот 
и на демократијата на маке-
донската држава. За стапени 
се критики кон дру гата маке-
донска партија, кри тики кои 
се позитивни, а не зло на мер-
ни. Идеите на сите партии се 
со иста цел - за подобро утре 
на Македонија. Исто така, 
Бош коски во кни гата го кре-
ва до небо својот тогашен 
пре миер, како нај го лем по ли-
тичар во маке дон ската ис то-
рија, а добро знае ме што тој 
ветуваше, а што направи. Се-
пак, книгата прет ставува збир 
на голем број вредни по да-
тоци за нај теш ките моменти 
од македон ска та историја во 
поново вре ме.

Не е грешка што Љубе Бош  -
коски во својата книга ги ста-
вил и неговите предци, но на 
истите тие страници би тре-
бало да најде место и да ја 
дополни со она највред ното 
а неповратно. 

Тоа се фотографиите, ими-
њата и презимињата од за ги-
натите херои. Голема бла го-
дарност до неделникот "Ма-
ке донско сонце", кој им од-
даде должна почит обја ву вај-
ќи ги, а за десетте загинати 
прилепчани кај Карпалак  На-
таша Мирческа во 2002 го ди-
на ја издаде брошурата "Вис-
тината за Карпалак", која ќе 
остане вечен сведок за овој 
немил настан.

Македонија имала, има и 
ќе има дејци како Љубе Бош-
коски. Хашкиот трибунал мо-
ра да увиди и да донесе пра-
ведна одлука во корист на 
Љубе Бошкоски за неговата 
правилна борба за одбрана 
на својот - македонскиот на-
род, а истото тоа се однесува 
и за Јохан Тарчулоски.

Ламбе Мартиноски,
Њујорк, САД


