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Uspelo mi je najti dokument, ki razkriva pravo resnico o smrti generala Arse Jovanovića, ki se je
v slovensko zgodovino vpisal, kot človek, ki ga je Tito konec leta 1942 poslal v Slovenijo. Mnogi
upravičeno trdijo kot nadzornika slovenskega partizanstva. Še vedno pa ostane neznanka o
njegovi vpletenosti v smrt Franca Rozmana - Staneta. Še vedno je mnogo takih, ki menijo, da je
minomet bil samo način, kako se rešiti takrat partizansko uglednega slovenskega komandanta.
Verjamem in sem prepričan, da se bo tudi ta resnica razkrila.

Torej, kaj se je dogajalo jesenskih dni v Beogradu. Mihael Golob, nazadnje stanoval v
Kamniku, Prešernova 8, je bil takrat oficir KOS-a v vrhovni komandi JLA. Golob se je rodil
24.12.1925 na Gozdu. Nosil je čin oficirja - kapetana. Oficirsko šolo je pred tem končal v
Moskvi.

Arso Jovanovič je bil Načelnik general štaba JLA. Bil je to čas velikega prepira med SZ in YUG.
Inforbiro. Generali so imeli sestanek. Na sestanku so tistega usodnega dne bili general Arso
Jovanovič, general Branko Petričevič, Vlado Dapčevič, general Šašić in drugi. Med njimi je
zaradi velike prepira prišlo do medsebojnega fizičnega obračunavanja. General Šašić je
potegnil pištolo in ustrelil generala Arso Jovanovića v hrbet. Umrl je takoj.

Tukaj nastopi kapetan Golob. Določen je v skupino, ki je morala mrtvega Arso Jovanovića
odpeljati na mejo (Bela Cerkev) z Romunijo. Zrežirali so, tako, da je bilo videti, da so skušali
pobegniti preko meje, pri tem, da je Arso Jovanović od graničarja vojaka ustreljen. Branka
Petričevia so na meji aretirali.

Do danes je veljala zgodba, da je Arso Jovanović hotel pobegniti.

Kapetan Golob je svoje pričanje povedal pred Ljubljanskem sodiščem, okrožna sodnica Alijana
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Ravnik je 06.09.2000 leta podpisala pričujočo izpoved kapetana Goloba, zapisnik pa je naredila
zapisnikarica Brigita Kralj. Opravilna številka zadeve je Kr67/2000 pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani.

Seveda vsem rad pošljem tudi kopijo tega zapisnika.
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