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Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

ЗЛОСТОРСТВО И    КАЗНАЗЛОСТОРСТВО И  

Кривичното дело геноцид или зло-
сторство против човештвото во 
кое се наброени сите случаи на 

злосторства против цивилното насе-
ление и против правилата на водење 
воени дејствија, веќе одамна прет ста-
вува најстрашно дело кое најстрого се 
санкционира во цел свет, поаѓајќи од 

познатиот Нирнбершки процес, во кој 
беа осудени нацистичките главешини 
на Хитлеровската солдатеска по завр-
шувањето на Втората светска војна.

Покрај формирањето на специ јал-
ниот Хашки трибунал за злосторствата 
сторени во војната во поранешната ју-
гословенска федерација, постои и Ме-
ѓународен кривичен суд, почна со деј-
ност пред неколку го дини, додека за се-
која држава постои обврска за за  дол-
жително органи зира ње судски про це-
си против сторителите на вакви дела 
против човештвото.

Меѓутоа, македонската судска власт 
и Обвинителството, кои и натаму прет-
ставуваат црни точки во спрове дува ње-
то на реформските процеси кои про-
излегуваат од намерите за влегување 
во евроатлантските интеграциони про-
цеси, кон ваквите дела продолжуваат 
да се однесуваат како вистински пар-
тизирани тела.

КОЈ СЕДИ ВО 
СОБРАНИСКИТЕ 

КЛУПИ?
По неодамна објавената вест дека од 

македонската јавност долго време се 
криела информацијата дека уште во 
2002 година поранешниот припадник 
на ОНА, Ибраим Сулејмани, бил осуден 
на казна затвор во траење од 15 години 
поради учество во киднапирањето на 
четворица жители од тетовската на сел-
ба Дреновец во 2001 година, и тоа: Вас-
ко и Илко Трајчевски, Ѓоко Сина динов-

ски и Боби Јакимовски, на кои потоа им 
се губи трагата и се сметаат за мртви, се 
поставија прашања кои крајно не га тив-
но зборуваат за нашето судство и за 
др жавава. Имено, станува збор за до бие -
ните сознанија од осуденикот за време 
на истражната постапка и пред Судот за 
начинот на киднапирањето и убиствата 
на овие Македонци, во што учествувале 
и други лица. Во оваа смисла, Сулејмани 
изјавил дека киднапирањето го наре-
дил Даут Реџепи, алијас командант Ле-
ка, кој во моментов е пратеник на пар-
тијата ДПА во Собранието на Маке до-
нија, кој долго време одбиваше да се 
појави на седниците на законодавниот 
дом, а дури сега разбираме и зошто.

Имено, за време на судењето Сулеј-
мани тврдел дека во текот на воените 
настани по наредба на командант Лека 
требало да се киднапираат четворица 
Македонци како одмазда поради пого-
лемиот број загинати припадници на 
ОНА. Тој бил сведок на самото место ко-
га припадници на воената полиција на 
ОНА влегле во куќата на Илко Трај чев-
ски во Дреновец, од која биле одведени 
и останатите три цивили. Потоа кид на-
пираните биле одведени во кампот за 
бегалци "Левчина", каде  наводно биле 
убиени.

Интересно е дека Даут Реџепи уште 
во 2001 година за весникот на албански 
јазик "Факти" за случајот со кидна пи ра-
ните Македонци изјавил: "Ова е глупост 
на македонските медиуми, бидејќи во 
тоа нема никаква вистина. Лицата кои 
беа задржани во притвор од ОНА сега 
се ослободени. Не можеме да водиме 
сметка за загубите на нивните пара ми-
литарни сили во текот на војната. И Ал-

 ЌЕ СЕ НАЈДЕ ЛИ АЛИ АХМЕТИ ВО СУДСКИТЕ КЛУПИ? ЌЕ СЕ НАЈДЕ ЛИ АЛИ АХМЕТИ ВО СУДСКИТЕ КЛУПИ?

Во Македонија почнаа да 
се множат случаите на 
киднапирање, што 
претставува дел од 
меѓупартиските пресметки и 
покажување мускули што 
може да се направи кога се 
дејствува од позиција на 
власт. За тоа говори и 
најновиот случај со 
заменикот на извршниот  
директор на МРТ, Назиф 
Буши, кој се одвивал како на 
филмско платно, се разбира, 
доколку е веродостоен! 

Зошто надлежните судски 
органи и Обвинителството 
молчат по изнесените 
информации од страна на 
осудениот Ибраим 
Сулејмани, кој учествувал 
во киднапирањето на 4 
Македонци од тетовската 
населба Дреновец во 2001 
година и добил затворска 
казна од 15 години?

Ќе се вратат ли некогаш 
четирите случаи за 
злосторствата во 2001 
година, кои се наоѓаат во 
Хашкиот трибунал или ќе се 
чекаат новите редовни или 
вонредни парламентарни 
избори или можеби 
пресудите на Љубе 
Бошкоски и на Јохан 
Тарчуловски?
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банците дадоа многу жртви во оваа 
војна". 

Треба да се каже дека според оваа 
изјава, Даут Лека уште тогаш бил свесен 
за тежината на стореното кривично де-
ло, кое се обидел да го оправда бидејќи 
се работело за "... загубите на нивните 
(македонските) парамилитарни сили", 
иако се работи за обични граѓани!

Иако постојат и укажувања 
кои зборуваат за наводно из-
мислен случај на давање лаж-
ни информации под принуда 
од страна на Сулејмани, ин-
тересно е дека барем засега 
не е познато дека некој по д-
нел предлог за обнова на про-
цесот во кој осудениот добил 
казна затвор од 15 години, а 
од друга страна адвокатот на 
осудениот Шпенд Деваја во 
свој допис до Хашкиот три бу-
нал, со кој барал овој Суд да 
го преземе случајот на Сулеј-

на нивното подведување под Законот 
за амнестија, за кој е познато дека не се 
однесува за сторените дела на геноцид, 
кои ниту застаруваат ниту, пак, можат 
да бидат амнестирани! Од друга страна, 
пак, на сите им е јасно дека пратениците 
не го уживаат имунитетот доколку сто-
риле кривично дело за кое е предви-
дена казна затвор од најмалку 5 го дини!

СУДИИТЕ И 
ОБВИНИТЕЛИТЕ 

КАКО НОЕВИ!
Во очекување на привршувањето на 

многу бавниот процес на оспособување 
на судници и обука на судии кои ќе мо-
жат да ги судат ваквите дела од над-
лежноста на Хашкиот трибунал, за кои 
разбравме дека "не биле од висок про-
фил", нашите судии и обвинители се 
однесуваат како ноеви, кои ја ставаат 
гла вата во правта за да не се соочат со 
реалноста. Во меѓувреме, кривичните 

дела киднапирање стануваат дел од 
меѓупартиските препукувања и пока-
жување мускули, што особено е при-
сутно на релацијата ДПА-ДУИ, кое се по-
кажува и во најновиот актуелен случај 
со наводното киднапирање на заменик-
директорот на МРТ, Назиф Буши, кој е 
од редовите на ДУИ, заедно со уште 
двајца новинари од албанската редак-
ција на МРТ - Лирим Хусеини и Кадри 
Ид ризи, кои тврдат дека четири часа 
биле држени во барака во Кондово и 
дека во нивниот случај биле вмешани и 
припадници на македонската полиција, 
што во моментов интензивно се ис тра-
жува.

Министерката за внатрешни работи 
Гордана Јанкуловска ја објаснува и мож-
носта за фингирање на овој случај и тоа 
се поврзува со неодамнешниот случај 
за наводното киднапирање на студент - 
Албанец, кој бил член на Избирачката 
комисија на последните студентски из-
бори за нов претседател, кој бил исце-
ниран. Меѓутоа, јавноста нема никакви 
информации дали против инволви ра-
ните во таквиот лажен случај се под-
несени пријави за сторено кривично 
дело вознемирување на јавноста, за 
лажно сведочење или други дела кои 
произлегуваат од таква ујдурма. А се 
надеваме дека тоа ќе биде направено и 
во актуелниот случај со Назиф Буши и 
двајцата новинари од МРТ, се разбира, 
доколку се докаже дека се работи за 
фингиран случај.

Или можеби се работи за уште една 
смислена акција за дестабилизација на 
македонската држава, која со судни 
маки се обидува да го фати приклучокот 
кон НАТО и Европската унија, за што ќе 
покажат наредните настани. Или мо-
жеби ќе чекаме нови жестоки пред-
изборни кампањи кога партиите од 
власта и од опозицијата со сите сили ќе 
се обидуваат вината да ја префрлат кај 
противничкиот табор! Исто така, ве ро-
јатна е и намерата да се почекаат пре-
судите во Хашкиот трибунал против 
Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, 
кога во постапувањето со предметите 
од четирите случаи, кои ќе се вратат од 
Хашкиот суд, ќе се настојува да се из-
балансираат злосторството и казната! А 
дотогаш уште многу ќе зборуваме за 
потребата за вистинско функционирање 
на правната држава и на правдата! 

мани, ја цитирал изјавата на 
неговиот клиент дека Лека го 
наредил киднапирањето и му 
сугерирал на Трибуналот овој 
случај да го поврзе со истра-
гата за случајот за обвину ва-
њата за сторените злостор ства 
од страна на "Раковод ството 
на ОНА".

Обвинителството во Хаг по-
тврдило дека знаат за случајот на Су-
лејмани и неговите изјави, но дека спо-
ред нивните критериуми случајот со 
кид  напираните Македонци не бил со 
"доволно висок профил"?! 

Така се однесува и нашето Обви ни-
телство, кое не ги презема потребните 
истражни дејствија  за проширување на 
истрагата и врз другите лица кои Су-
лејмани ги спомнал како ученици во 
стореното кривично дело, иако истра-
гата за киднапираните цивили во 2001 
година била сè уште отворена, а во зем-
јата се очекува враќањето на четирите 
случаи од Хашкиот трибунал, во кои ста-
нува збор и за раководството на ОНА 
на чело со Али Ахмети, кој како и Даут 
Реџепи, е пратеник во Собранието од 
редовите на ДУИ. И двајцата се надеваат 
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