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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Х А Ш К И  С У ДХ А Ш К И  С У Д П О Ч Е Т О К  Н А  К Р      А Ј О Т  Н А  Х А Ш К А Т А  Л А К Р Д И Ј АП О Ч Е Т О К  Н А  К Р   

ПРЕСУДА     ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НАПРЕСУДА  
ДРЖАВА    ТА ИЛИ НА ТЕРОРИЗМОТДРЖАВА  

Внимавајте што правите" - им ве-
леше познатиот белградски адво-
кат Тома Фила на македонските 

власти во 2001 година. "Попрво Ма ке-
донец ќе побараат во Хаг, отколку Ал-
банец" - го предупредуваше тогашниот 
премиер Георгиевски. 

И тоа се случи. Анонимниот Јохан Тар-
чуловски преку ноќ се најде зад ре шет-
ките на Шевенинген, а водачот на екс-
тремната паравојска ОНА, Али Ахмети, 
со вратоврска околу вратот седна во 
македонските собраниски клупи. Бош-
коски, заради командната структура во 
полициско-безбедносните ресори, исто 
така, мораше да се најде на обвини тел-
ното столче. Невиден апсурд. Грозен пр-
едавнички антимакедонски чин. Главата 
на Македонецот тогаш падна прудолу. 
Приказните за своевиден заговор во кој 
учествувале и македонски претставници 
уште се интензивни и сè уште чекаат де-
мант. Седум години по конфликтот мно-
гу работи ни стануваат јасни, а притоа 
како ја откриваме вистината некој упор-
но нè тера да не бидеме фрустрирани. 
Да, се разбира, тие и таквите се опе ри-

Заврши процесот против 
Бошкоски и Тарчуловски во Хаг. 
Провидните податоци со кои 
располагаше Обвинителството 
й се презентираа на целата 
јавност и на судските органи во 
Трибуналот. Текот на процесот 
неспорно беше банален, на 
моменти неинтересен, затоа 
што хашките обвинители не 
понудија ништо конкретно за 
да ги оправдаат тврдењата 
дека двајцата Македонци се 
виновни за настаните во 
Љуботен од 2001 година. 
Исфорсираните тези на 
купените и фингираните 
сведоци не постигнаа успех. 
Ниту еден сегмент не стана 
веродостоен, ниту едно 
тврдење не покажа и не 
докажа дека Бошкоски и 
Тарчуловски сториле акт 
против човештвото. 

Одбраната многу јасно ја 
демаскираше улогата на Дел 
Понте и на нејзините 
наследници. Но, да не се 
лажеме. Тоа е Хаг - судот на 
срамот и безобѕирноста, судот 
на тенденциозноста, 

продолжената рака на 
центрите на моќта. Затоа 

на крај може сè да се очекува. 
Таму невиниот станува 
злосторник, а злосторникот 
жртва. 

Хаг е пример како не треба 
да се гради судската кариера 
на еден правник, како не треба 
да работи судска институција 
во меѓународни рамки. Одамна 
се исвиркани црните мантии 
кои делат некаква правдина. 
Пресудите и годините се 
напишани на почетокот, уште 
пред судењето да почне. 

Доживотната робија за 
Милошевиќ се наѕираше уште 
на денот кога тој на 
киднаперски начин беше 
испратен од Белград во 
Шевенинген, но сепак ги 
измами со својата смрт. Дури 
сега Карла призна дека 
покојниот Ѓинѓиќ ја молел 
Шешељ да го однесе во Хаг и 
никогаш повеќе да не го врати 
во Белград. Харадинај требаше 
само да испарадира за да се 
запази етничкиот баланс на 
оние кои седнале на 
обвинителна клупа, иако му 
било ветено дека нема да биде 
осуден на ниту еден ден казна. 

А, што е со македонската 
приказна? За неа има малку 
верзии, но и оние кои ги има се 
прилично сомнителни и 
хазардерски.

рани од чувства, тие политиката ја сфа-
ќаат само како обичен процес за об-
дукција врз распаднат труп. 

Изминатава деценија аргументирано 
се докажа дека процесите, кои се водеа 
и се водат во Трибуналот во Хаг, не прет-
ставуваат ништо друго освен политичка 
евакуација на непожелни личности од 
балканските држави. Тука се постигнаа 
две цели. Прво, се препокри фарсата де-
ка ќе бидат казнети луѓето осомничени 
за воени злосторства во поранешна Ју-
гославија и дека со тоа ќе бидат за до-
волени вистината и правдата, и второ, 
од политичката сцена во Хрватска, Бос-
на, Србија и Македонија се елиминираа 
лица кои повторно можеа политички да 
се активираат, а беа ставени на списокот 
на непожелни за западните земји. Ста-
нува збор за целиот белградски режим, 
за политичарите од Бања Лука, за Бош-
коски, за Готовина и сл. Едноставно, со 
самото заминување во Хаг ним им беше 
запечатена политичката кариера. На д-
вор од овие рамки е само Рамуш Ха ра-
динај, кој беше уфрлен играч на Западот 
за етничка рамнотежа на случаите. 

Во Македонија се направи обид за 
разбивање на патриотските јадра, но 
само на едната страна. На Македонците 
не им се дозволуваше национален на-
плив во одбраната на татковината, па 
затоа некој од нив мораше да заврши во 
Хаг со етикета на злосторник, додека на 
Албанците им се овозможи не само на-
ционален, туку и националистичко-екс-
тремистички пробој за реализирање на 
нивните фашизоидни проекти. Се раз-
бира, никој од нив не се најде пред ли-
цето на правдата и покрај евидентните 
докази кои покажуваа дека рацете до 
лакти им се натопени во крв. Но, да не 
заборавиме некој им ветил дека нема да 
бидат гонети. Лично Ахмети јавно приз-
на дека НАТО им гарантирал амнестија 
за секое злодело. И дојдовме токму до 
онаа народната "Кај што има сила, нема 
правдина".

"Секогаш работев според Ус та-
вот, законите и правилниците. 
Не колку пати се среќавав и со 
Карла дел Понте за да й  кажам за 
состојбата со која се соочува Ма-
кедонија. Се согласувам со јасно 
искажаните ставови и аргументи 
на мојот адвокатски тим, кој на-
прави сè за да се каже вистината 
за мојата земја Македонија. Мно-
гу сум им благодарен што работеа 
според сите закони за да не ос та-
не ниту најмала дамка за пери-
одот низ кој помина Македонија. 
Сигурен сум дека овој Суд ќе до-
несе праведна одлука и ќе ме 
ослободи од обвиненијата".

Љубе Бошкоски
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П О Ч Е Т О К  Н А  К Р      А Ј О Т  Н А  Х А Ш К А Т А  Л А К Р Д И Ј А А Ј О Т  Н А  Х А Ш К А Т А  Л А К Р Д И Ј А

ПРЕСУДА     ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НА  ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НА  
ДРЖАВА    ТА ИЛИ НА ТЕРОРИЗМОТ ТА ИЛИ НА ТЕРОРИЗМОТ

 ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА 
ПРЕСУДАТА

Адвокатските тимови на Бошкоски и 
на Тарчуловски сторија сè што можеа за 
да ја изнесат сопствената вистина пред 
хашките судии. Аргументирано, факто-
графски поддржано, релевантно... Су-
диите добија многу јасен впечаток за 
неколкудневната сторија во Љуботен. 
Контрадикторноста на обвинителите и 
збрканоста на сведоците на Обвини-
телството, се доволна основа за да падне 
во вода тригодишната агонија на ма ке-
донските бранители. Не се понуди ниту 
еден материјален и писмен доказ за ко-
мандната одговорност на поранешниот 
министер за внатрешни работи, Љубе 
Бошкоски, ниту факти за негово ди рект-
но влијание врз полициските резервисти 
во селото. Истовремено, Обвинител ство-
то не успеа да најде ниту еден ми ни ма-
листички доказ кој ќе го осомни чеше 
Јохан за спроведување на заед нички 
кри минален план за извршување неза-
конско дело, напад врз цивили. 

Хаг требаше да покрене и да води дру-
ги дела од македонскиот конфликт. Но, 
наместо за Вејце, Карпалак, Љуботен, 
Лип ково...  тој се фати за најнебитниот, 
најмалиот, можеби најчистиот. Да, јасно, 
битен беше Љуботен затоа што во него 
најдоа вештачки елементи на недока-
жани злодела од страна на Македонци. 
Во останатите актери беа "учките" на 
Ахмети и на Острени, кои добиле га ран-
ции од НАТО дека нема да ги судат таму. 

Но, вината не е кај нив. Знаеле, уме е-
ле, успеале... Вината е кај нашите од род-
ници, кои за пустата фотелја и на ѓаволот 

"Македонија е историски слу-
чај. Или ќе им се даде леги ти-
митет на легалните државни ин-
сти ту ции во одбрана на Уставот 
или ќе им се даде награда на 
терористите да продолжат со 
своите злодела. Трагично е некој 
со оружје и со убивања да дојде 
до политичка функција. Долж-
ност на секој човек е да ја брани 
својата земја. Ние сме мирен 
народ, но никој не може да 
одобри терористички акции".

Јохан Тарчуловски

Судењето на Бошкоски и на 
Тарчуловски во Хаг не помина и 
без некои интересни моменти. 
Сведокот Елмази Јусуфи од се-
лото Љуботен й забележа на ад-
вокатката Едина Рашидовиќ 
зошто го бранела поранешниот 
министер за внатрешни работи 
кога и самата е муслиманка. При 
нејзината посета во неговата 
куќа во текот на истрагата за 
случајот, тој не сакал со неа да 
зборуваат членовите на потес-
ното семејство. Јусуфи беше по-
знат по тоа што неколку пати во 
постапката ги менуваше изја-
вите за настаните од Љуботен.

меракот ќе му го направат. Македонската 
јавност сега ќе го исчекува јули, кога 
судските органи треба да ја изречат 
првичната пресуда за Тарчуловски и за 
Бошкоски. Дали ќе биде ослободителна 
или толку колку што досега одлежале, ќе 
зависи од нарачателот на процесот кој 
единствено го знае епилогот на софи-
стицираните хашки судења.

Уште еден случај ги засени 
обидите на Обвинителството да 
ги прикаже Бошкоски и Тар чу-
ловски како узурпатори на чо-
вековите права. Германскиот но-
винар Франц Јозеф Хуч, кој како 
сведок на Обвинителството твр-
деше дека полицијата во Љу бо-
тен малтретирала и убивала, пр-
изна дека за неговите извештаи 
примал пари од т.н. ОНА. Тоа е 
несоборлив доказ за валканите 
игри на бандата предводена од 
Ахмети и аргумент кој недво-
смислено ќе послужи за доне-
сување ослободителна пресуда 
за двајцата обвинети.МЕЃУНАРОДЕН СУД ИЛИ ИНСТРУМЕНТ МЕЃУНАРОДЕН СУД ИЛИ ИНСТРУМЕНТ 

ЗА ПОЛИТИЧКА ЕГЗЕКУЦИЈА?ЗА ПОЛИТИЧКА ЕГЗЕКУЦИЈА?


