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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЛАЖНА ЛИ Е    
ТРЕБА ДА ГО  

ХАГ БАРА ПРОШИРУВАЊЕ НА ОБВИНЕНИЕТО ПРОТИВ БОШКОСКИ!? 

Минатата седмица бе-
ше одложена јавната 
седница на Апела-

цио  ниот суд, на која требаше 
да се разгледува жалбата на 
Обвинителството за осло бо-
дителна пресуда на обви не-
тите за случајот "Раштански 
лозја". Причина за одла га ње-
то, покрај недоаѓањето на не-
колкумината адвокати, беше 
и отсуството на еден од об-
винетите, Митко Кикереков, 
кој рано изутрината, на де-
нот на судењето, доживеал 
срцев удар. Според инфор-
мациите кои ги пласира не-
говото најблиско семејство, 
Кикереков, кој во моментов 
се наоѓа во болница, во из-
минатите неколку дена ре-
чиси пред самиот старт на 
судењето, бил под постојан 
стрес, веројатно како што се 

Свесни за фактот дека не рас по ла-
гаат со речиси никакви докази про тив 
Љубе Бошкоски, како што екс клу зивно 
дознава "Македонско сонце", хашките 
обвинители имаат намера да го про-
шират обвинението против пора неш-
ниот министер за внатрешни работи. 
Овој пат Бошкоски би бил об винет за 
поттикнување! Односно, де ка наводно 
свесно го натерал Јохан Тарчуловски 
да замине во селото Љу ботен и да 
направи акција!?

Како поткрепа на барањето за про-
ширување на тоа Хашкиот суд има на-
мера, како што дознаваме, да иско-
ристи наводна изјава на Јохан Тар чу-
ловски, која никој досега не ја видел, а 
која наводно веќе се наоѓала во Хаг.

ВЛАДАТА НАСКОРО СО 
НОВА ГАРАНЦИЈА ЗА 

БОШКОСКИ!?

Зад ваквата идеја, како 
што дознаваме, не само што 
стоел целиот адвокатски тим, 
кој во Хаг го застапува Бош-
коски, туку и Владата на Ре-
публика Македонија, која 
овој пат (за разлика од пр-
виот), била подготвена да 
испрати нова гаранција до 
Хашкиот трибунал, со која би 
гарантирала дека обвине ти-
от Бошкоски во секое време 
ќе му биде достапен на Су-
дот, и редовно ќе се јавува на 
сите рочишта. Оваа гаран ци-
ја, како што посочуваат на ши-
те извори, би била напишана 
на неколку страници, по тер-
кот на оние кои ги правела 
Република Хрватска за свои-
те обвинети, а не како прет-
ходната, која имаше едвај де-
вет реда, и која всушност не 
кажуваше ништо.

Токму затоа повеќе од не-
опходна беше одлуката на 
Апе лациониот суд, со која на 

шпекулира од одлуката на 
Апе лациониот суд. 

За пошироката јавност, да 
потсетиме, Кикереков е еден 
од четворицата, односно за-
едно со генералот Горан Ст ој-
ков, Бобан Утковски и Ал-
ександар Цветков, кои беа 
об винети за случајот "Раш-
тански лозја", за кои Обви-
нителството тврдеше дека го 
фингирале убиството на се-
думмината азиски емигранти 
во март 2002 година. Но, по 
неколкумесечен судски про-
цес македонските бранители 
успеаја да докажат дека кај 
нив не постои вина, односно 
дека, како што тврдеше по-
ранешниот министер за вна-
трешни работи, Љубе Бош-
коски кој, исто така, е обви-
нет за ова дело, не се рабо-
тело за емигранти, туку за 
терористи, кои во тој момент 
имале намера да извршат 
терористички напади во не-
колку странски амбасади во 
Скопје. 

Сепак, оваа одлука на 
скоп ска "двојка" мораше да 
биде потврдена и од Апела-

циониот суд, односно по пу-
ларно наречената Апелација, 
која  требаше да ја разгледува 
жалбата на Обвинителството, 
која, пак, според сите про-
ценки, се очекуваше да биде 
одбиена. Но, тоа не се случи. 
Нашите извори велат дека 
тоа ќе биде на наредната сед-
ница, закажана за трети фе-
вруари. Во меѓувреме, неш-
тата нема особено да бидат 
сменети за четворицата сè 
уште обвинети - Кикереков, 
Стојков, Утковски и Цветков, 
освен за поранешниот ми-
нистер за внатрешни работи 
Љубе Бошкоски, кој доколку 
Апелација ја потврдеше пре-
судата за ослободување на 
скопска "двојка", според на-
ши извори, можеше да оче-
кува да добие шанса од Хаг, 
да биде пуштен на слобода, 
односно да се брани од сло-
бода!? Но...

"РАШТАНСКИ ЛОЗЈА" ПОВТОРНО АКТУЕЛНИ
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ИЗЈАВАТА НА ЈОХАН, КОЈА 
 "ЗАКОПА" БРАТ ЉУБЕ!?

обвинетите ќе им се по твр-
деше ослободителната пре-
суда, а на тој начин Минис-
терството за правда на Ре-
публика Македонија, второ-
степената одлука од Апе ла-
ција за случајот "Раштански 
лозја" ќе можеше да ја ис-

прати до Република Хр ват-
ска. Со неа од Хрватска би 
побарале укинување на при-
творот за Љубе Бошкоски, 
кој во овој момент е за мрз-
нат. 

Како потпора на одлуката 
на Апелациониот суд и га-

ранцијата од Владата на Ре-
публика Македонија, а сè со 
цел да се издејствува што по-
скоро Бошкоски да се брани 
од слобода, неговото семеј-
ство, односно неговата со-
пруга Виолета Бошкоска, ка-
ко што дознаваме, има на ме-
ра да побара гаранција и од 
Владата на Република Хр-
ватска, бидејќи "брат Љубе" е 
и хрватски државјанин. На 
тој начин би се направила 
комплетна гаранција, а Хаш-
киот трибунал би одлучил 
каде би го пуштил да се бра-
ни од слобода пора нешниот 
министер за внатрешни ра-
боти. Шансите тоа да биде 
Ма кедонија, како што велат 
нашите извори, се многу ма-
ли, бидејќи овде Трибуналот 
би се плашел дека Бошкоски 
би можел да влијае на све-
доците, додека доколку е во 
Хрватска би имал помали 
шан си за контакт со потен-

им беше одредена мерка 
притвор. Се работеше за 
ли ца од селото Љуботен, за 
кои Министерството за внат-
решни работи во сора ботка 
со Судот констатираше дека 
кај сите нив се најдени ба-
рутни честички, при испи ту-
вањето со парафинска р а ка-
вица. 

Целта на ова истражување 
на хашките истражители е да 
се докаже дека тие лица не 
учествувале во акцијата во 
Љуботен, туку дека се невини 
граѓани, кои биле малтре ти-
рани од страна на маке дон-
ската полиција, и дека истите 
тие во Градската болница 
биле донесени во тешка те-
лесна состојба. Но, за нивна 
жал, засега ниеден од ис-
траж ните судии ниту, пак, об-
винители не го потврдил 
ова, ниту, пак, направил за-
писник, во кој стои дека на 
било каков начин некое од 

цијалните сведоци, кои се на-
о ѓаат на списокот на сведоци 
на Хашкиот трибунал. Но, по 
одложувањето на седницата 
на Апелациониот суд сите 
овие активности се поме с ту-
ваат за понатаму.

 ЉУБЕ ОБВИНЕТ ЗА 
ПОТТИКНУВАЊЕ !?

Неодамна, кој знае по кој 
пат, во Република Македонија 
престојуваа хашки истра жи-
тели, кои овој пат немаа на-
мера да бараат нови сведоци 
за обвинението против Бош-
коски, туку имаа намера, ка-
ко што всушност и направија, 
да ги "испрашаат"сите ис тра-
ж ни судии и обвинители од 
Република Македонија, кои 
постапувале по пред ме тите 
за кривично дело те ро ризам, 
поднесени на 13 и 14 август 
2001 година, кога на 27 лица 

овие 27 лица е малтретирано 
од страна на полицијата. 

Свесни за фактот дека не 
располагаат со речиси ни-
какви докази против Љубе 
Бошкоски, како што ексклу-
зивно дознава "Македонско 
сонце", хашките обвинители 
имаат намера да го прошират 
обвинението против по ра-
нешниот министер за вна-
треш  ни работи. Овој пат 
Бош коски би бил обвинет за 
поттикнување! Односно, де-
ка наводно свесно го натерал 
Јохан Тарчуловски да замине 
во селото Љуботен и да на-
прави акција, за која, да пот-
сетиме, од страна на Три бу-
налот, силите на Минис тер-
ството за внатрешни работи 
се обвинуваат дека напра-
виле злосторство, односно 
дека убиле цивилни лица. 

Како поткрепа на бара ње-
то за проширување на обви-
нението против Бошкоски за 

ЗА АМБАСАДОРКАТА ТАСКОВСКА ВО
 ШЕВЕНИНГЕН  НЕМА МАКЕДОНЦИ!?

Амбасадорите на земјите чии обвинети се наоѓаат во 
затворот во Шевенинген, како што дознаваме, по сто јано 
одат да ги посетат, при тоа обезбедувајќи им сè што им е 
потребно. Истото го 
прават и со нивните 
семеј ства, кога пре-
стоју ваат во Хаг, при 
тоа наоѓајќи им соод-
ветно место за пре-
стој. 

За разлика од нив, 
македонската ам ба-
садорка во Хаг, До-
бринка Та сковска, до -
се га ниед наш не го 
по сетила Љубе Бош-
кос ки ни ту, пак, Јо-
хан Тар  чу ловски. Ис-
то вре мено, како што 
со  општуваат нашите из вори, таа воопшто не се ни по ну-
дила да им помогне на семејствата на двајцата обвинети 
Македонци, кога тие се во посета на Шевенинген. 

ДАЛИ ЈОХАН Е ПРОТИВ ЉУБЕ?
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

поттикнување, Хашкиот суд 
има намера, како што до зна-
ваме, да искористи наводна 
изјава на Јохан Тарчуловски, 
која никој досега не ја видел, 
а која наводно  веќе се нао-
ѓала во Хаг. Оваа "крунска" 
изјава против Бошкоски, Тар-

трешни работи ниту, пак, де-
ка истата воопшто постои, 
иако се шпекулира дека таа 
веќе се наоѓа во Хаг. Како по-
тврда на тоа се и неофи ци-
јалните информации, кои го-
ворат дека од страна на бо-
санската адвокатка Едина Ра-

Шевенинген не пристигнат 
најбараните бегалци Ратко 
Младиќ и Радован Караџиќ. 
Обрачот кој постојано се сте-
га околу овие двајца е сè по-
видлив и од "растрчаноста" 
на српските власти да испо-
рачаат барем еден од нив 
двајца, се разбира, доколку 
сакаат да преговараат за 
евентуален влез на Србија и 
Црна Гора во Европската уни-
ја. Особено сега откако во 
Шевенинген веќе се наоѓа 
хр  ватскиот генерал Анте Го-
товина. 

Српските власти, свесни 
за тој факт, во последно вре-
ме интензивно работат на 
лоцирањето на овие двајца. 
Така, според неофицијалните 
информации, српските влас-
ти веќе и почнале преговори 
со поранешниот командант 
на војската на Република 
Српска, Ратко Младиќ. Како 
што соопштуваат извори од 

Србија, во преговорите Мла-
диќ барал финансиска си гур-
ност за неговото семејство, 
но и за сите оние лица кои во 
текот на неговото криење го 
помагале финансиски. Тука 
влегуваат и оние лица на кои 
треба да им се суди, а за кои 
Младиќ бара амнестија. 

Апсењето на Младиќ, спо-
ред наши извори, не само 
што ќе ја подобри позицијата 
на Србија во меѓународни 
рамки, туку ќе донесе нешто 
добро и за Република Маке-
донија, односно за Љубе Бо ш-
коски. Имено, според на-
шите извори, апсењето или 
доброволното предавање на 
Младиќ, кое треба да се слу-
чи по новогодишните праз-
ници, ќе го омекне ставот на 
Хашкиот трибунал, по што, 
како што велат нашите из во-
ри, ќе може да се очекува 
Бош коски да се брани од сло-
бода.      

НОВА ГОДИНА БЕЗ ЉУБЕ

Семејството на Љубе Бошкоски, односно неговата 
сопруга Виолета и неговите три деца, и покрај жел-
бата Новата година да ја минат заедно тоа нема да 
им биде овозможено. Причина за тоа, како што 
дознаваме, е што до 11 јануари веќе сите соби се за-
фатени од страна на хрватски и на српски семејства, 
чии најблиски се наоѓаат во Шевенинген.   

чуловски наводно ја дал пр-
ед истражната комисија на 
Министерството за вна треш-
ни работи, во времето кога 
министер за внатрешни ра-
боти беше Хари Костов. Во 
неа, според наши неофи ци-
јални информации, Тарчу лов-
ски наводно изјавил дека 
три недели пред да се случи 
"Љуботен", од страна на то-
гашниот министер за вна-
треш ни работи, Љубе Бош-
коски, бил назначен за од-
говорен за селото Љуботен, 
бидејќи како што наводно 
рекол имал наредба да го 
уап си Џавид Асани, кој спо-
ред оперативни сознанија на 
МВР, во тоа време се наоѓал 
во селото Љуботен. Наводно, 
и токму поради тоа била пре-
земена акцијата во селото 
Љу ботен!?

Оваа изјава не е потврдена 
од Министерството за вна-

шидовиќ, како што дозна ва-
ме, била оспорена во Хаг, би-
дејќи според аргументите на 
одбраната на Бошкоски, во 
моментот кога наводно Тар-
чуловски ја давал оваа изјава 
во Министерството за вна-
трешни работи, немал адво-
кат. Со тоа оваа изјава не 
може да се смета за валидна 
во целата постапка, како и 
тоа дека тоа што го пишува 
во изјавата го кажал токму 
Тарчуловски!? 

МЛАДИЌ ВО ХАГ ПО 
НОВОГОДИШНИТЕ 

ПРАЗНИЦИ!

Сепак, според наши нео-
фицијални информации, хаш-
ките истражители имаат на-
мера постојано да бараат 
нови наводни докази за Љу-
бе Бошкоски, сè додека во 

ЌЕ ДОНЕСЕ ЛИ МЛАДИЌ СЛОБОДА ЗА ЉУБЕ?


