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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ХРВАТСКА НА МАКЕДОНИЈА    

Хрватското друштво на 
логораши од српските 
концентрациони ло го-

ри побара да се покрене по-
стапка за обвинение за вое-
ни злосторства врз ци ви ли и 
врз бранителите на Ву ковар 
против началникот на Гене-
ралштабот на Армијата на Ре-
публика Македонија, ге не-
рал Мирослав Стојановски. 
Ова барање настана откако 
македонскиот генерал пред 
две седмици, при посетата 
на Република Хрватска, бил 
препознат од страна на не ко-
гашните логораши, кои се се-
тиле дека пред 14 години тој, 
како командант на Единицата 
на воената полиција на неко-
гашната ЈНА, го контролирал 
предавањето на Митница, 
односно командувал со вое-
ната полиција, источно од Ву-
ковар.

Во писмото кое хрватските 

Зошто по четиринаесет години хрватските лого-
раши се сетија дека Мирослав Стојановски 
е токму оној генерал на ЈНА, кој во спор-
ниот момент се наоѓал во Вуковар? Нели 
можеа да го побараат досега, доколку Сто-
јановски, како што тврдат, е еден од оние 
кои се одговорни за трагедијата во Вуко-
вар? Секако дека тоа можеле да го напра-
ват и порано, пред сè, поради фактот дека 
Стојановски е постојано вработен во Ге не-
ралштабот на Армијата на Република Ма-
кедонија, и не е од вчера поставен за на-
чалник на Генералштабот на АРМ! 

логораши го испратиле до 
претседателот на Хрватска, 
Стипе Месиќ, и до премиерот 
Иво Санадер, се тврди дека 
Стојановски командувал со 
воената полиција, која кај ме-
сноста Ристиќев Салаш заро-
била десеттина припадници 
на Втората вуковарска бри-
гада, и дека токму тој го сле-
дел влегувањето на припад-
ниците на бригадата од Мит-
ница во автобуси, и лично ги 
спровел до концентрацио-
ниот логор во Сремска Ми-
тровица.   

Хрватските логораши ве-
лат дека за сите овие твр де-
ња поседуваат видеозаписи, 
од кои многу добро се гледа 
дека станува збор за маке-
донскиот генерал Мирослав 
Стојановски кој, меѓу дру го-
то, е снимен и како жестоко 
разговара со еден од лого ра-
шите.

ЌЕ ГО ЗАМЕНИ ЛИ 
ГЕНЕРАЛ СТОЈАНОВС 
"БРАТ ЉУБЕ" ВО Х 

ГЕНЕРАЛ СТОЈАНОВСКИ ПРЕД ГОЛЕМА НЕИЗВЕСНОСТ! ГЕНЕРАЛ СТОЈАНОВСКИ ПРЕД ГОЛЕМА НЕИЗВЕСНОСТ! 

ВУКОВАР ПОВТОРНО АКТУЕЛЕН!ВУКОВАР ПОВТОРНО АКТУЕЛЕН!
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       Й БАРА УШТЕ ЕДНА ЖРТВА!

тој сторил злосторство!? 
Дали грижливо избраниот 

момент за оваа "хајка" про-
тив Стојановски е случаен!? 

ВЛАДАТА ДОПРВА ЌЕ 
ЈА ОЦЕНУВА 

ПОДОБНОСТА НА 
АДВОКАТИТЕ НА 

БОШКОСКИ!

Одговорот на овие пра-
шања сè уште лебди во воз-
духот, иако е факт дека отво-

суд да најдат соодветни до-
кази за да го обвинат Бош-
коски за случајот "Љуботен" 
(за кој се наоѓа во Хаг), сепак 
собирањето докази им оди 
повеќе од тешко. Оние до-
кази кои во вид  сведочења 
ги добија од страна на не-
колкумина поранешни при-
падници на Министерството 
за внатрешни работи, кои 
поради страв и тие да не за-
минат за Хаг, одлучија де лум-
но за случувањата во селото 
Љуботен да го обвинат Бош-

неговиот адвокатски тим. 
Име   но, адвокатката на маке-
донскиот патриот Љубе Бош-
коски, познатата босанска 
бранителка Едина Реши до-
виќ, по неколкунеделни без-
успешни обиди, конечно ус-
пеа да се сретне со маке дон-
скиот премиер Владо Буч-
ковски.

Како што дознаваме од 
адвокатскиот тим на Бош-
коски, премиерот Бучковски 
неколкунеделното одлагање 
на средбата со Решидовиќ го 
оправдувал со фактот дека 
не бил информиран за неј-
зиното барање за средба и 
посета на Македонија, при 
што потенцирал дека во ид-
нина Владата комплетно ќе 
биде отворена за сите неј зи-
ни барања. Всушност, се ра-
боти за истите оние барања, 
кои и останатите адвокати на 
Бошкоски, се обидуваат да 
ги добијат веќе неколку сед-
мици, сè со цел што подобро 
да се изготви одбраната. Но, 
правните "заврзлами" или по-
точно речено ново-старите 
закони во Република Маке-
донија, досега беа сериозна 
пречка за собирањето до ка-
зен материјал! 

Адвокатскиот тим на Бош-
коски веќе подолго време од 
Владата на Република Маке-
донија бара да се отворат 
архивите во министерствата 
за внатрешни работи, за од-
брана и во Агенцијата за ра-
зузнавање, бидејќи во нив 
можат да се најдат сите по-
требни документи со кои 
Бош коски ќе може да се од-
брани пред Хашкиот суд кој, 
да потсетиме, го товари за 
делото "Љуботен", односно 
за командна одговорност во 
него. Според стариот Закон, 
министрите за внатрешни ра-
боти и за одбрана, Љубомир 
Михајловски-Џанго и Јован 
Манасиевски имаа можност 
врз основа на своја соп стве-
на одлука, без да бараат одо-
брување од целокупната 
Влада на Република Маке-
донија, да одобрат пристап 
до архивите, односно до до-
кументите кои го носат пе ча-
тот на строго-доверливо. Но, 
досега ниту еден од двајцата 
министри тоа не им го доз-   
     воли на адвокатите на Бош-
коски, и покрај уредно до-
ставеното барање, за раз ли-
ка од претставниците на Хаш-
киот трибунал кои, при под-

рањето на прашањето за од-
говорноста на Стојановски 
во настаните во Вуковар, за 
јавноста е целосно јасно де-
ка не може да биде случајно! 
Според наши добро инфор-
мирани извори, бранувањето 
на старата афера "Вуковар", 
неспорно е врзана за слу чу-
вањата со поранешниот ми-
нистер за внатрешни работи 
Љубе Бошкоски и неговото 
судење во Хашкиот трибунал, 
кое неофицијално е зака жа-
но за април.  

Имено, како што дозна ва-
ме, во последниот период, и 
покрај жестоките напори на 
обвинителите од Хашкиот 

коски, за Хаг се чинат не до-
волни! Пред сè, поради фак-
тот дека сите досегашни до-
кументи за овој настан го во-
рат дека апсолутна вина кај 
Бошкоски нема, додека ко-
ман дната одговорност, за 
која всушност и ќе му судат 
на "брат Љубе", стои на кли-
мави нозе. Самото обви не-
ние може лесно да падне, би-
дејќи се темели на недоволни 
докази од кои може един-
стве но да се забележи поли-
тичката боја на случајот. 

Дека полека но сигурно 
нештата се движат во полза 
на Бошкоски говорат и не о-
дамнешните активности на 

КИ 
АГ!?

БУЧКОВСКИ ВИНАТА ЈА НАЈДЕ ВО НОВИНАРИТЕ!?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, 
сè уште нема доволно информации за пред хрватската 
јавност да го одбрани началникот на Генералштабот на 
АРМ, Мирослав Стојановски. Очигледно незапознат со ве-
стите, кои секојдневно се објавуваат во хрватските гла си-
ла, за наводните злосторства на Стојановски во Вуковар, 
тој вината ја најде во македонските новинари, порачувајќи 
им да не се инсистира на нешто што не е приоритет во 
односите меѓу Македонија и Хрватска. На тој начин, спо-
ред Бучковски, македонските новинари ќе ги расипеле до-
брите односи меѓу двете земји.    

ПОСТОИ ЛИ ВРСКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ВУКОВАР?ПОСТОИ ЛИ ВРСКА МЕЃУ МАКЕДОНИЈА И ВУКОВАР?

Сè ова беше повод хр ват-
ските медиуми да ја издигнат 
посетата на генералот Сто-
јановски на Република Хр-
ватска, на ниво на скандал, 
при тоа отворено барајќи од 
министерката за правда, Вес-
на Шкаре-Ожболт, да спро-
веде детаљна истрага, и ис-
тото да го побара од маке-
донската Влада. 

Владата на Република Ма-
кедонија засега се обидува 
да ја смири топката во име 
на традиционално добрите 
односи со Република Хр ват-
ска, за разлика од хрватската 
Влада, која секојдневно е 
под постојан притисок да по-
веде постапка до Хашкиот 
трибунал против македон-
скиот генерал.      

Исходот од овој најнов 
скан  дал се очекува да биде 
познат наскоро, но сепак ло-
гично се поставува праша-
њето зошто токму сега?

Зошто по четиринаесет 
години хрватските логораши 
се сетија дека Мирослав Сто-
јановски е токму оној гене-

рал на ЈНА, кој во спорниот 
момент се наоѓал во Вуковар 
и тоа, според нив, на злостор-
ничката страна? 

Нели можеа да го по ба-
раат досега, доколку Стоја-
новски, како што тврдат хр-
ватските логораши, е еден од 
оние кои се одговорни за 
трагедијата во Вуковар?  

Секако дека тоа можеле 
да го направат и порано, пр-
ед сè, поради фактот дека 
Сто јановски е постојано вра-
ботен во Генералштабот на 
Армијата на Република Маке-
донија, и не е од вчера по ста-
вен за началник на Гене рал-
штабот на АРМ! 

Како Хашкиот трибунал, 
Ев ропа и САД й дозволиле на 
Република Македонија, Ми-
рослав Стојановски да го 
назначи за началник на Ге-
нералштабот на АРМ, ако по-
стојат сериозни докази дека 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ХРВАТСКА НА МАКЕДОНИЈА Й БАРА УШТЕ ЕДНА ЖРТВА!

готовката на обвинението 
против Бошкоски, од двете 
македонски министерства 
успеаја да ги добијат сите по-
требни документи. 

За да се поправи оваа гр еш-
ка, односно на адвокатите на 
ексминистерот Бошкоски да 
им се овозможи увид во до-
кументите со строго-до вер-
лив карактер, со одлука на 
Владата, а според НАТО стан-
дардите, формирана е т.н. Ди-
рекција за класи фи цирање 
на документи, која всушност 
треба да им го из даде пот-
ребниот документ за работа 
на адвокатите. Па радоксот 
во работата на оваа Ди-
рекција која, според наши 
неофицијални информации, 
е формирана многу поо дам-
на, е всушност тоа што таа, 
меѓу другото, треба да ја оце-
нува и подобноста на ад во-
катите кои работат со Хаш-
киот трибунал, во случајов 
работата на адвокатите на 
Бошкоски - Гоџо, Дуковски, 
Ја накиевиќ, па дури и на бо-
санската адвокатка Реши до-
виќ!? 

бивањето на овие документи, 
адвокатскиот тим на Бош-
коски очекува и други за нив 
битни сведоци, кои сè уште 
работат во Министерството 
за внатрешни работи, да би-
дат ослободени од одговор-
носта од чување тајна, а кои 
можат битно да помогнат во 
одбраната на Бошкоски.

Доколку се направи сè 

ПОРАНЕШНАТА ВЛАДА 
ЌЕ СВЕДОЧИ ВО 

КОРИСТ НА 
ЕКСМИНИСТЕРОТ!?   

Адвокатскиот тим на "брат 
Љубе", како што наближува 
терминот за почнување на 
судењето, сè пожестоко ра-
боти на собирањето соод-

СТОЈАНОВСКИ: НЕ ПОДНЕСУВАМ ОСТАВКА!

Началникот на Генералштабот на АРМ, Мирослав Сто-
јановски, изјави дека нема намера да поднесе оставка, по 
поведената истрага во Хрватска за негово учество во на-
водни воени злосторства сторени во Вуковар во 1991 го дина. 
Стојановски потенцира дека тоа нема да го стори, бидејќи не 
ги прекршил принципите на професионалната етика.

За овој мега скандал, за кој секојдневно пишуваат хр ват-
ските медиуми, премиерот на Република Македонија, Вла-
до Бучковски, истакна дека ќе побара дополнителни ин-
формации од Република Хрватска, и со внимание ќе следи 
што ќе се случува во наредните 30 дена. 

За неа, пак, како странски 
државјанин, како што неофи-
цијално дознаваме, од маке-
донска страна било поба ра-
но најнапред да си обезбеди  
сертификат за работа од неј-
зината матична држава, од-
носно од Босна и Херце го ви-
на, а тој потоа да биде про-
верен од страна на маке дон-
ската Дирекција за класи фи-
кација на документи. 

За адвокатите на Бош кос-
ки, прегледот на нивната "по-
добност" не е спорен, тие се 
согласуваат со сè само што 
поскоро да добијат серти фи-
кат, кој ќе им овозможи влез 
во правливите архиви каде, 
како што велат, се крие вис ти-
ната за "Љуботен", односно 
ви стината за Љубе Бош кос ки. 

Барањата на адвокатите 
на Бошкоски за добивање на 
овој сертификат веќе се под-
несени до Дирекцијата за 
класификација на докумен-
тите, но од таму сè уште нема 
одговор, иако се наближува 
денот кога ќе почне суде ње-
то на Бошкоски во Хашкиот 
трибунал.    

ветни докази, кои пред хаш-
ките судии треба да ја до ка-
жат неговата невиност. Токму 
затоа, како што дознаваме, 
при последната посета на 
Македонија, адвокатката Ре-
шидовиќ остварила серија 
средби со лица, кои во пе-
риодот кога се случи "Љу бо-
тен" биле на значајни функ-
ции во државава. Почнувајќи, 
како што дознаваме, од то-
гашниот претседател на Со-
бранието на Република Ма-
кедонија, Стојан Андов, по-
тоа со поранешниот премиер 
Љубчо Георгиевски, како и 
со неколкумина министри 
од тогашната Влада, во која 
министер беше и Љубе Бош-
коски. Сите тие, како што нео-
фицијално дознаваме, вети-
ле дека доколку тоа биде по-
барано од нив, подготвени 
се да се појават во Хаг, како 
сведоци во одбраната на 
Бош коски.

Но, пред тоа треба да се 
обезбеди целосен влез во 
архивите на МВР, АРМ и на 
Агенцијата за разузнавање. 
По нивното добивање, кое 
треба да се случи што по ско-
ро, заеднички сите доку мен-
ти, како што посочува на ши-
от извор, ќе бидат целосно 
разгледани и коментирани, 
по што ќе се докаже дека по-
ранешниот министер за вна-
трешни работи Љубе Бош-
коски ништо не правел на 
своја рака, туку за секоја не-
гова одлука постоела одлука 
на Владата на Република Ма-
кедонија. Паралелно со до-

тоа, велат нашите извори, го-
лема е веројатноста Бош кос-
ки да се најде на слобода, но 
останува отворено праша-
њето кој ќе го замени во Хаг, 
ако се знае дека македонски 
Албанец нема шанси да биде 
обвинет од Хашкиот три бу-
нал!?

Дали тоа можеби ќе биде 
генералот Стојановски, кој 
иако не учествуваше во во е-
ни от конфликт во Маке до-
нија во 2001 година, сепак се 
обвинува за сторено злос-
торство случено на тери то-
рија на туѓа држава?

Веројатноста Стојановски, 
како што посочуваат нашите 
извори, се разбира, доколку 
Владата на Република Ма ке-
донија не преземе мерки за 
негова заштита, да биде об-
винет е голема. Барем ако се 
суди според тврдењата на 
Република Хрватска, односно 
според хрватските логораши, 
кои велат дека поседуваат 
значителни докази против 
генерал Стојановски. Ако на 
сè тоа се додаде и еуфоријата 
во Хрватска за "ловење" на 
Стојановски, која од ден на 
ден добива сè поголем интен-
зитет, шансите Македонија 
да му даде уште една жртва 
на Хаг се навистина големи. 
Иронијата да биде уште по-
голема е во тоа што и за оваа 
евентуална жртва, повторно 
е во прашање Република Хр-
ватска, исто како и за Љубе 
Бошкоски, од каде што всуш-
ност тој и замина за Хашкиот 
трибунал.    
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