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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

АПСЕЊЕТО Н  
ДОНЕСЕ СЛО  

ГЕНЕРАЛОТ ГОТОВИНА, ПОЛЕКА ГО ЗАТВОРА КРУГОТ НА 
ХАШКИОТ ТРИБУНАЛ!

Најбараниот хрватски 
бегалец - генералот 
Ан те Готовина, кој во 

2001 година Хашкиот суд го 
обвини за воени злосторства 
направени во текот на опе-
рацијата "Олуја", минатата 
сед мица беше уапсен на Ка-
нарските острови. Готовина, 
кој во својата земја важи за 
херој од татковинската војна, 
беше во бегство од 2001 го-
дина, и благодарение на не-
колкуте лажни идентитети, 
речиси четири години Хаш-
киот суд не можеше да му 
влезе во трага. Обрачот око-
лу него сериозно почна да се 
стега откако Европската уни-

Фазли Велиу е подготвен да се појави 
како сведок за било кој случај од кон-
фликтот во 2001 година, вклучувајќи 
го и случајот "Љуботен", иако во тоа 
време, односно кога се случила ак ци-
јата тој не се наоѓал во скопското село 
Љуботен. Своето сведочење, односно 
одговорите на прашањата, како што 
потенцира самиот, ќе ги темели на со-
знанијата од неговите блиски луѓе, кои 
подобро се запознати со случу ва њата 
во Љуботен.

и Владата на Санадер, всуш-
ност се случи она што во нор-
малните демократии се на-
рекува народ. Тој народ, кој 
го сочинува државата, ма-
совно излезе на протести 
бранејќи го угледот на својот 
генерал, односно, како што 
рекоа дел од нив, угледот на 
сопствената држава. На ма-
совниот протест одржан на 
сплитската "рива", на кој при-
суствуваа 100.000 граѓани, 
не говите најблиски соработ-
ници и војници зборуваа за 
херојството на Готовина, иа-
ко овој хрватски генерал е 
обвинет од страна на Хаш-
киот трибунал за злосторство 
против човештвото, напра-
вено  во текот, но и по опе-
рацијата "Олуја". Во обвине-

ја јасно и недвосмислено й  
соопшти на Република Хр-
ватска дека со неа нема да 
почне преговори за влез во 
Унијата сè додека Готовина е 
во бегство. 

Оттогаш почна и на пор-
ната потрага по Готовина, од-
носно хрватските власти, 
под притисок на јавноста, 
речиси и никогаш сериозно 
не се обидоа да го побараат 
сè до 8 декември, кога шпан-
ската полиција го уапси на 
еден канарски остров, каде 
што хрватскиот генерал пре-
стојувал веќе неколку дена, 
под едно од неколкуте не го-
ви лажни имиња, Кристијан 
Хорват. 

Оваа вест, која за Хрватите 
одекна како гонг, дојде токму 
од устата на хашката обви-
нителка Карла дел Понте, и 
тоа не од Хаг, туку од Белград, 
што беше дополнителна про-
вокација за следбениците, 
или за воените другари на 
генералот Анте Готовина. А, 
како долевање масло на ог-
нот  беше и изјавата на Дел 
Понте, во која таа отворено 
им се заблагодари на хрват-
ските власти за досегашната 
соработка. 

По оваа изјава, во која ме-
ѓу "предавниците" се смести 

нието на Готовина се наве-
дува дека заедно со уште 
тројца други високи воени 
лица, како и поранешниот 
претседател на Република 
Хрватска, Фрањо Туџман, тој 
учествувал во злосторнички 
чин, чија цел била присилно 
иселување на српското на се-
ление од регионот на Краи-
на. Но, и покрај ваквото об-
винување, вината на Гото-
вина допрва ќе се докажува 
во Хаг, каде тој веќе се наоѓа. 
Сепак, тоа не беше проблем 
хрватскиот народ масовно 
да му изрази поддршка на 
својот херој од татковинската 
војна. 

Дали оваа приказна ве 
пот сетува по нешто на Ма-
кедонија?

Секако не. Од повеќе при-
чини. 

Прво, затоа што кога един-
ствениот херој од Република 
Македонија, Љубе Бошкоски, 
замина за Хаг, не излезе ниту 
една педа народ за да про-
тестира. Второ, затоа што ма-
кедонската Влада не само 
што не направи ништо за  
"брат" Љубе да не отиде во 
Шевенинген, туку и пред да 
го побара Хашкиот трибунал, 
таа практично таму и го ис-
прати. И трето, затоа што дел 

ДЕЛ ПОНТЕ ЗАДОВОЛНА ОД АПСЕЊЕТО НА ГОТОВИНА



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 598 / 16.12.2005

 А КАРАЏИЌ И МЛАДИЌ ЌЕ 
БОДА ЗА БОШКОСКИ!?

од полицискиот кадар со кој 
Бошкоски војуваше во кума-
новскиот, тетовскиот и во 
гостиварскиот регион, денес 
се прави дека не се сеќава на 
ништо или, пак, што е уште 
полошо, се наоѓа на списокот 
на сведоци на Обвинител-
ството!?

Единствената врска во 
оваа приказна е тоа што и 
Готовина и Бошкоски се хр-
ватски државјани, и херои од 
татковинските војни, со таа 
разлика што едниот е при-
знат, а другиот не е признат 
во својата земја! 

Дали за тоа е виновен Бош-
коски, или како и секогаш,  
во даден момент кај Маке-
донците проработува син-
дромот на самоуништување, 
додека кај политичките пар-
тии моментот на добрата 
про ценка на ситуацијата, 
што ќе значи покачување на 
нивниот рејтинг. А името на 
Бошкоски, барем за дел од 
македонскиот електорат, е 
добар залог за политичките 
партии за предизборен мар-
кетинг. Како наближуваат из-
борите се чини дека не го во-
то име сè почесто ќе го слу-
шаме во јавноста.  

ѓаат 120 лица, од кои 90 се 
албански цивили од селото 
Љуботен, каде всушност и се 
случи "инцидентот", поради 

кој Бошкоски се наоѓа во Ше-
венинген. Останатите, спо-
ред наши добро инфор ми-
рани извори, за жал, се Ма-

кедонци, кои поради страв и 
тие да не заминат во Хаг, во 
последен момент ги смениле 
своите изјави дадени во Ми-
нистерството за внатрешни 
работи, и сега се наоѓаат на 
спротивната страна!? 

Сепак, она што деновиве 
ја потресе македонската ја в-
ност е текстот на албанскиот 
весник "Коха Диторе", кој из-
лезе со информација дека 
првиот ешалон на владе јач-
ката Демократската унија за 
интеграција ќе биде првиот 
тим на сведоци против Љубе 
Бошкоски, кои ќе се појават 
во Хаг. 

Имено, се шпекулира дека 
поранешните челници на 
ОНА, сегашниот претседател 
на ДУИ, Али Ахмети, потоа 
Г'зим Острени и Фазли Велиу, 
ќе сведочат во најавениот 
хашки процес против пора-
нешниот министер за вна-
треш ни работи, Љубе Бош-
коски. Тројцата сегашни ви-
соки членови на владејачката 
ДУИ, според "Коха Диторе", 
ќе се појават во својство на 
сведоци за случајот "Љу бо-
тен", сведочејќи на штета на 
Бошкоски!? 

Оваа информација на "Ко-

ДУИ ПОДГОТВЕНА  ДА 
МУ СУДИ НА 

МАКЕДОНСКИОТ 
ХЕРОЈ!

Пред отпочнувањето на 
судскиот процес против Бош-
коски во Хашкиот суд, кој 
неофицијално се зака жува 
дури за септември, веќе поч-
наа и првите шпекулации за 
тоа кој сè би можел да се 
најде на списокот на сведоци 
на Обвинителството, кои во 
Трибуналот ќе сведочат про-
тив Љубе Бошкоски. Според 
наши неофицијални инфор-
мации, на списокот се нао-

ха Диторе" засега се на ве-
дува како шпекулација, иа ко 
официјално никој не ја де-
мантира ниту, пак, ја по твр-
дува, вклучувајќи го и каби-
нетот на портпаролката на 
Судот за воени злосторства 
за поранешна Југославија во 
Хаг. Пред сè, поради фактот 
што Судот нема обврска од-
напред да го открива иден-
титетот на сведоците кои би 
се појавиле во судницата, а 
истото важи и за адвокатите 
на Бошкоски.

Сепак, веројатноста чел-
ниците на ДУИ да се појават 
во својство на сведоци про-
тив Бошкоски, како што со-
општуваат нашите извори, 

ХРВАТСКИОТ ХЕРОЈ, НОВ СТАНАР НА ШЕВЕНИНГЕН

БОШКОСКИ И НАТАМУ ВО ИСЧЕКУВАЊЕ!
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

во Шевенинген, доколку са-
каат да добијат зелено свет-
ло за преговори со Европ-
ската унија. 

Веројатноста барем еден 
од нив доброволно да се 
предаде е голема, велат на-
шите извори, кои потен ци-

раат дека ако тоа се случи не 
е исклучена можноста Хаг да 
го изгуби интересот за Бош-
коски и конечно да дозволи 
за делото "Љуботен" не само 
да му се суди од слобода, ту-
ку тоа и да го направат ма-
кедонските судови!?   

не е исклучена. Всушност, 
тоа го потврдуваат и самите 
тие, потенцирајќи дека до-
сега не добиле никаква по-
кана, но доколку ја добијат 
ќе се појават во Хаг во свој-
ство на сведоци на Обви ни-
телството. 

Истото тоа го потврди и 
Фазли Велиу кој, како што 
изјави, е подготвен да се 
појави како сведок за било 
кој случај од конфликтот во 
2001 година, вклучувајќи го 
и случајот "Љуботен", иако во 
тоа време, односно кога се 
случила акцијата, не се нао-
ѓал во скопското село Љубо-
тен. Своето сведочење, од-
носно одговорите на пра ша-
њата, како што потенцира, ќе 
ги темели на сознанијата од 
неговите блиски луѓе, кои по-
добро се запознати со слу чу-
вањата во Љуботен.

Тројцата високи функ цио-
нери на ДУИ, кои во 2001 
година имаа значајни функ-
ции во ОНА, односно Али 
Ахмети, лидер на ОНА, Г'зим 
Острени, командант на Ге не-
ралштабот на ОНА, и Фазли 
Велиу, политички лидер и 
главен за финансиите од ди-
јаспората, и натаму ко мот но 
седат во своите функ цио-
нерски столчиња, бидејќи 
едноставно Хашкото обви ни-
телство не покрена об ви не-
ние против нив, како во дачи 
на некогашната теро рис тич-
ка ОНА. Паралелно со тоа во 
место тапкаат и ос та на тите че-
тири случаи за кои, да пот-
сетиме, Хаг се изјасни де ка 
не е заинтерeсиран.

СЕ СТЕГА ОБРАЧОТ 
ОКОЛУ СРПСКИТЕ 

БЕГАЛЦИ!

Адвокатскиот тим на Љу-
бе Бошкоски, иако не ја по-
тврдува информацијата на 
"Коха Диторе", воопшто не е 
изненаден доколку првиот 
ешалон на Демократската 
унија за интеграција се најде 
на списокот на Обвини тел-
ството, кои ќе сведочат про-
тив Љубе Бошкоски. Според 
добрите познавачи на рабо-
тата на Хашкиот суд, евен-
туално повиканата тројка од 
ДУИ, иако во спорниот мо-
мент не се наоѓала во Љу бо-
тен, сепак во Трибуналот би 
сведочела дека во ова скоп-

ско село не се наоѓале уни-
формирани лица на ОНА. Вак-
вата изјава, велат нашите из-
вори, тројката од ОНА нај-
веројатно би ја поткрепила 
со изјавата на Назим Буши, 
познат како командант Ада-
ши, кој за време на кон флик-
тот во 2001 година, бил ко-
мандант на 114. бригада на 
ОНА, која дејствувала во ре-
гионот на Кумановско. Спо-
ред неговата изјава која, ка-
ко што дознаваме, веќе се 
наоѓа во Хаг, дел од неговите 
војници побарале да заминат 
за Љуботен, што тој наводно 
не им го дозволил.

Со оваа изјава всушност 
ОНА би сакала да докаже 
дека во селото Љуботен има-
ло само цивилни лица, што 
ќе рече, во ова село во да-
дениот момент македонската 
полиција дејствувала врз не-
должно население!? Се оче-
кува овие информации це-
лосно да бидат демантирани 
од страна на адвокатите на 
Бошкоски, бидејќи Мини с-
тер  ството за внатрешни ра-
боти поседува едно чудо до-
кументи кои говорат за при-
суство на униформирани ли-
ца од страна на ОНА.

Сепак, додека дојде тој 
момент Бошкоски и натаму 
ќе остане во затворот Ше ве-
нинген, бидејќи според нај-
новите информации, отпоч-
ну вањето на судењето во ап-
рил се одложува за сеп тем-
ври. Дотогаш одбраната на 
Бошкоски ќе продолжи да 
работи на собирање доказен 
материјал.

Но, како шпекулација во 
хашките кулоари се наведува 
и информацијата дека по ап-
сењето на хрватскиот ге не-
рал Анте Готовина, нештата 
почнуваат да се менуваат, се 
разбира, во корист на Бош-
коски. Имено, според наши 
неофицијални информации, 
Хашкиот суд и натаму це-
лосно й е посветен на трој-
ката, за нив најважни обви-
нети. Едниот од нив веќе е во 
Хаг, односно генералот Го то-
вина, додека другите двајца, 
Ратко Младиќ и Радован Ка-
раџиќ, сè уште се во бегство. 
Но, по апсењето на Готовина, 
обрачот околу нив постојано 
се стега, вклучувајќи го и 
притисокот врз нивната Вла-
да до март да ги испорачаат 

КАРАЏИЌ И МЛАДИЌ: ДАЛИ НЕКОЈ ОД НИВ ДОБРОВОЛНО 
ЌЕ СЕ ПРЕДАДЕ?


