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ОБВИНИТЕЛСТВОТО СЕ ОБИДУВА ОБВИНИТЕЛСТВОТО СЕ ОБИДУВА 
ДА ЈА ЗБУНИ ОДБРАНАТАДА ЈА ЗБУНИ ОДБРАНАТА

Некои од сведоците 
писмените изјави ги давале 
под политички притисок, 
бидејќи се приврзаници на 
одредена опција, што на 
некој начин се смета за 
хендикеп на одбраната, 
затоа што тоа не одговара 
на фактичката ситуација, 
која се случи во Љуботен во 
2001 година.

По долго исчекување, конечно, на 
16 април треба да почне су де-
њето на Љубе Бошкоски во Хаг. 

Токму во овој период се најтензични 
игрите меѓу Обвинителството на Хаш-
киот трибунал, судиите и одбраната. Об-
винителството се обидува да ја збуни 
одбраната со информациите дека ќе 
вклучи огромен број сведоци, а при тоа 
не й ги соопштува нивните имиња на од-
браната за таа да се подготви до по че-
токот на судењето. Карла дел Понте ја 
турка својата агенда, поголем дел од 
сведоците да не се појават на судењето 
туку само да дадат писмени изјави. Оваа 
идеја на Обвинителството е осуе тена, 
таа е обжалена од одбраната и се ве-
рува дека Судот ќе ги уважи нејзините 
барања, барем така било во досе гаш-
ната практика. Така ќе се создадат ус-
лови сведоците да бидат испрашувани 
и од одбраната.

Според проценките на одбраната, 
Обвинителството ќе изведе околу 50-
тина сведоци, меѓу кои има вештаци и 
експерти од разни области. Исто така, 
се очекува и одбраната да изведе околу 
50 сведоци.

Во преостанатите денови до су де ње-
то, на Обвинителството му е наложено 
најновите докази да ги преведе на ма-
кедонски јазик и да ги приложи све до-
ците кои до сега ги нема пријавено. Во 
Хаг ќе се појават 15-тина сведоци Ал бан-

ци, кои сакаа да дадат само писмени 
изјави. Можно е некои од сведоците, 
пред сè, на Обвинителството, кои во ис-
тражната постапка дале писмени изја-
ви, а не сакаат повторно да се јават во 
Хаг, таму да бидат однесени присилно.

Некои сведоци своите писмени из ја-
ви ги давале под политички притисок, 
бидејќи се приврзаници на одредена 
опција, што на некој начин се смета за 
хендикеп на одбраната, затоа што тоа 
не одговара на фактичката ситуација ко-
ја се случи во Љуботен во 2001 година.

Обвинителството ќе има два месеца 
да ги изнесува доказите по обви не ние-
то, исто толку време ќе има и одбраната 
да го побие обвинението. Во август ќе 
има пауза заради годишните одмори, а 
во септември судењето ќе продолжи. 
Ако сè оди според зацртаниот план, во 
октомври одбраната и Обвинителството 
ќе ги дадат завршните зборови.

Во прилог на Љубе Бошкоски и на Јо-
хан Тарчуловски е и одлуката на Вла-
дата да ја зголеми паричната помош за 
нивната одбрана. Промашувањата на 
Хаш кото обвинителство во однос на Ми-
лошевиќ, потоа на Караџиќ и на Мла диќ, 
се сметаат за неповолни за одбра ната, 
бидејќи фрустрациите од овие про ма-
шувања ќе сакаат да се дополнат на 
сметка на Бошкоски и на Тарчу лов ски.

Судскиот процес цело време ќе се 
пренесува од страна на МТВ. 

На 15 април, ден пред судењето на 
Бошкоски и на Тарчуловски, во сите 
цркви на Македонската православна 
црква во Македонија и во светот ќе се 
служи Молебен за праведно судење и 
нивна слобода. Молебенот во со бор-
ниот храм "Свети Климент Охридски" 
во Скопје ќе го служи Г.Г. Стефан, а 
директно ќе го пренесува МТВ и на са-
телитскиот канал. На 13 април, пред 
Домот на АРМ, ќе се организира кон-
церт за поддршка на Бошкоски и на 
Тарчуловски, на кој ќе настапат многу 
ѕвезди од македонската естрада.

МТВ ќе емитува посебен доку мен-
тарен филм за Бошкоски од 1 до 31 
април, додека на повеќе јавни места 
и билборди во Македонија ќе има 
плакати со ликот на Бошкоски со сло-
ганот "Вистината за Македонија-брат 
Љубе".

На 16 април СМК и Здружението за 
поддршка на Љубе Бошкоски ќе пре-
дадат Декларација за поддршка на 
Бош коски и на Тарчуловски до прет-
седателот на државата, до Собранието 
и до Владата на РМ, до амбасадорот 
на ЕУ и до претседателот на Хашкиот 
трибунал.  

ШТО ЌЕ КАЖАТ НАЈБЛИСКИТЕ НА БОШКОСКИ?ШТО ЌЕ КАЖАТ НАЈБЛИСКИТЕ НА БОШКОСКИ?

НА 16 АПРИЛ ПОЧНУВА НА 16 АПРИЛ ПОЧНУВА 
СУДЕЊЕТО НА ЉУБЕ БОШКОСКИСУДЕЊЕТО НА ЉУБЕ БОШКОСКИ
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Иако со помала јавна поддршка за 
зачленување во НАТО, околу 43 
отсто, Хрватска со задоволство 

констатира дека во 2008 година ќе до-
бие покана да стане составен дел на 
Алијансата во 2009 година. Високиот 
прет ставник на американската адми-
нистрација, Николас Барнс, рече дека 
би сакал истото да го каже и за Маке до-
нија и за Албанија. Тој посочи дека Хр-
ватска отишла многу напред со рефор-
мите и дека би сакал истото да се случи 
и во другите две земји од Јадранската 
група. 

Кај нас работите се сфаќаат наопаку, 
дури некои се научиле дека нападот е 
најдобра одбрана. Ако некои работи 
функционираа во некој минат систем 
на општествено уредување денес не по-
минуваат. Ако може дома да се пре те ру-
ва тоа не значи дека истото може да се 
случи и во странство. Последните "шла-
каници" од Брисел се доволна опомена 
дека претерувањето не е секогаш по-
желно. Покрај тоа што Брисел ги кон ста-
тирал овие состојби, работата дошла и 
до Вашингтон.

Завитканите напади и неправилното 
читање текстови е слабост. Некои луѓе 
искрено го сакаат членството во НАТО, 
при тоа и знаат зошто. Жал ми е кога лу-
ѓето сакаат само да се покажат некаде и 
од тоа да имаат лична корист. Ние не 
твр диме дека Македонија нема да вле-
зе во НАТО, само укажуваме на момен т-
ните слабости. Точно е дека АРМ е нај-
далеку во реформите во нашето оп ш-
тество, на што укажавме, но во никој мо-
мент не ја оспоруваме подготвеноста на 
војската. Може да се забележи, кон-

Кој беше нашиот 
политичар, односно еден од 
тројцата претседатели, кој 
доби "заушка" од 
американскиот претставник 
на НАТО во Брисел?

Што е напишано во 
последните извештаи до 
Брисел за Стратегискиот 
одбранбен план? Што 
советуваше Словенецот? 
Што е разликата меѓу 
шминка и претерување? 
Како Вашингтон дознал за 
овие работи? 

статиравме дека членството во НАТО 
сепак ќе биде политичка одлука, пред 
сè, по заслуга на Соединетите Аме ри-
кански Држави.

В очи паѓа тоа што за суштинските 
про блеми во АРМ владее молк, како 
што се, аферата со оружјето, исчезну-
вањето на документацијата и доделу-
вањето на чиновите. Останува нејасно 
што мислеше донеодамнешниот прв во-
ен разузнавач, Ристо Георгиев, кој при 
неговото отстранување се закануваше 
по безбедноста на Македонија, а сè тоа е 
поврзано со Косово. На кои сили и на 
кои служби мислеше Георгиев?

Кој беше нашиот политичар, односно 
еден од тројцата претседатели, кој доби 
"заушка" од американскиот претстав ник 
на НАТО во Брисел?

Што е напишано во последните из-
вештаи до Брисел за СОП? Што  сове ту-
ваше Словенецот? Што е разликата ме-
ѓу шминката и претерувањето? Како Ва-
шингтон дознал за овие работи? 

Колку што ни е познато, треба да се 
тргне постариот старешински кадар, 
неш то што го најави и министерот за 
одбрана Ла зар Еленовски. Причините се 
познати, веќе наведени, а уште помалку 
треба да ука жуваме на ангажманот во 

поранешна Ју гославија на одреден ста-
решински кадар. Име но, како што вели 
еден поранешен ста решина: "Сите бев-
ме за ЈНА". Дали треба да потсетуваме 
дека има такви кои сè уште се чув ству-
ваат како Југословени и за нив Југо-
славија не е умрена туку тре ба да вос-
кресне. Зошто си бараме тат ко? Чудно е 
што за овие работи од Бри сел повторно 
ни забележаа. Брисел за бележал дека 
Албанија многу брзо на предува.

На крај, зошто во последното писмо 
НАТО посочува да се внимава во кому-
ни кацијата со Србија и со Русија? Пос-
тои за белешка дека исто такво писмо 
им е ис пратено и на другите земји од 
Јадран ската група. Но, нашите извори, 
пак, велат де ка такво писмо не прис тиг-
нало ниту во Хр ватска ниту во Албанија. 
Некои работи мо жат да се проверат и 
во НАТО-прет став ништвото во нашава 
земја, бидејќи не кој ги проверил.

Следниот Самит на НАТО ќе се одржи 
во Вашингтон, и со голема поддршка од 
САД, како политичка одлука а не како 
зна чајно поместување во однос на ре-
фор мите, Македонија ќе биде примена 
во НАТО, но под еден услов - да не 
направиме претерано големи грешки 
во овој кра ток период. 

МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ ЧЛЕНКА МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ ЧЛЕНКА 
НА АЛИЈАНСАТА, НО...НА АЛИЈАНСАТА, НО...

АКО ШМИНКАТА ВО НАТО Е АКО ШМИНКАТА ВО НАТО Е 
ДОЗВОЛЕНА, ПРЕТЕРУВАЊЕТО НЕ Е!ДОЗВОЛЕНА, ПРЕТЕРУВАЊЕТО НЕ Е!

МАКЕДОНИЈА СЕПАК ЧЛЕНКА НА НАТО ПАКТОТ

СЛЕДНИОТ САМИТ НА НАТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ВАШИНГТОН, СО ГО-
ЛЕМА ПОДДРШКА ОД САД, КАКО ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА А НЕ КАКО 
ЗНАЧАЈНО ПОМЕСТУВАЊЕ ВО ОДНОС НА РЕФОРМИТЕ, МАКЕДОНИЈА ЌЕ 
БИДЕ ПРИМЕНА ВО АЛИЈАНСАТА, НО ПОД ЕДЕН УСЛОВ - ДА НЕ НА-
ПРАВИМЕ ПРЕТЕРАНО ГОЛЕМИ ГРЕШКИ ВО ОВОЈ КРАТОК ПЕРИОД. 

ВОЈСКАТА НЕ Е ТАА КОЈА ГИ ПРАВИ АФЕРИТЕ...ВОЈСКАТА НЕ Е ТАА КОЈА ГИ ПРАВИ АФЕРИТЕ...


