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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

Ш Е В Е Н И Н Г Е Н ,  Ш Е В Е Н И Н Г Е Н ,  
Т А Г О  Н А Ш АТ А Г О  Н А Ш А

Во септемвриското променливо време, сабота попладне, 
се најдов во возот кој одеше кон Шевенинген. Возот беше 
современо опремен, со тапацирани и меки седишта на кои 
немаше ниту една гребнатинка. Покрај тоа, вагоните дво кат-
ни, така што патниците беа комотни. При движењето на во-
зот од прозорецот се гледаа пространите уредени и зелени 
рамни површини, насеани со разни култури и даваа до ма-
ќинска слика за државата. Од прозорецот на возот се гледаа 
автомобилите и шлеперите по автопатот, како забрзано итаат 
кон сопствената цел.

Патниците во возот покажуваа некоја внатрешна сми ре-
ност и секој, според сопствените обврски, го поминува оваа 
патување. Повеќето од нив в рака држеа некоја книга или 
четиво, длабоко занесени во содржините.

Возот веќе пристигна во Ден Хаг, точно навреме застана 
на станицата. Се симнав и тргнав кон главниот излез каде ме 
чекаше внуката со нејзината четиригодишна ќерка Тара. Се 
поздравивме. Неа не сум ја видел десеттина години. Таа, по-
ради војната во Босна, како бегалец, се нашла во оваа пре-
красна земја. 

Попладнето со нејзиниот автомобил ме прошета низ Хаг, 
престолнината на Холандија.

Особено сакав да го видам Шевенинген, кој е дел од Хаг, 
каде в затвор се наоѓаат нашите Љубе Бошкоски и Јохан Тар-
чуловски.

Штом ќе влезеш во Шевенинген се чувствува мирисот на 
морето, кое е недалеку од Хашкиот трибунал, каде се одр-
жува нивното судење. Во близина  се наоѓаат затворските 
ѕидини позади кои се Љубе и Јохан.

Шевенинген има долга уредена плажа, со голем број ре-
сторани, еден до друг, поврзани со заедничка патека на др-
вена подлога. Тука гостите и туристите се одмораат и се 
освежуваат. Наспроти се издигнуваат повеќе хотели, а меѓу 
нив е најзабележителниот со прекрасниот изглед - хотелот 
"Куурхуис".

Времето беше променливо, ветровито, облачено, сончево 
и ладно, што не дозволуваше капење. Но, неколку дванаесет-
тринаесетгодишни деца се буричкаа во студената вода.

На прв поглед приморскиот пејзаж на Шевенинген е пре-
красен, само го нема нашето јужно сонце. 

Но, за нас, Македонците, Шевенинген е мора, тага, ду-
ховен понор, поразителен, понижувачки, беден, злокобен, 
страотен.

За нас, Македонците, Шевенинген е неправеден зашто во 
неговиот простор се затворени нашите македонски бра ни-
тели од времето на воениот конфликт во 2001 година, луѓето 
кои по сите правила на човечкото достоинство и патрио-
тизмот ги бранеа сопствената држава и народ.

Се прашувам дали тагата на целиот македонски народ ќе 
може да биде еден ден замена за деновите кои тие двајца ќе 
ги поминат во затворските ќелии. Дали македонскиот ум 
еден ден ќе го апсорбира фактот дека Љубе Бошкоски и 
Јохан Тарчуловски се бореа на страната на вистината и за 
сопствениот народ, а се затворени затоа што во денешницата 
моќниот ја создава правдата?

Дали еден ден споредните актери на овие случувања ќе се 
појават на суд пред македонскиот народ и ќе одговараат за 
своите постапки?

Почна да се стемнува. Возејќи се покрај ѕидините на 
затворот се оддалечуваме немоќни во однос на нивната и на 
нашата судбина.

Како заклучок може да се констатира дека секој од нас 
она што го прави со својот однос кон сопствениот народ и 
држава, во дадено време и во даден простор, го прави и за 
себе, за семејството, блискиот, пријателите, за поколенијата, 
некој повеќе-некој помалку, во зависност од способноста, 
дарбата, итрината, мудроста, вештината, интелектуалноста, 
храброста. Но, знам дека секој од нас, во секој случај може и 
мора да даде повеќе од себе во интерес на својот народ и 
држава.

Томе Секуловски,
Скопје


