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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ТРИБУНАЛОТ  ГО  ОСУДИ  ТРИБУНАЛОТ  ГО  ОСУДИ  
МАКЕДОНСКИОТ  НАРОДМАКЕДОНСКИОТ  НАРОД

ХАГ ВО ПРЕГРАТКИТЕ НА СВЕТСКАТА ПОЛИТИКА
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНИЈА

Хашкиот трибунал со ка-
лауз ја отвори Пандо-
рината кутија која на-

брзина беше пломбирана во 
2001 година, бидејќи таа не 
смееше да ги влоши одно-
сите меѓу Македонците и Ал-
банците, чиишто отворени 
ра      ни создадоа раздор, но и 
национална омраза, чие ши-
рење беше делумно спре че-
но со Рамковниот договор. 
Но, во меѓувреме се скрши и 
најмалиот национален от пор, 
се обезличи македон ското 
ткиво, чија душа беше од зе-
мена и уништена со ка рак те-
ристични "цинкарења" и пре-
давства.

По притворањето на по-
ранешниот министер за вна т-
решни работи, Љубе Бош-
коски, и на телохранителот на 
трагичино загинатиот пр ет -

Очигледно дека судиите и обвинителите од Хаг 
са каат да си ги измијат рацете, исто како што 
прават ноевите кога си ги закопуваат гла ви-
те в земја, така што и во овој случај одго вор-
носта им се префрла на матичните земји. 

Меѓутоа, маневрирањето на Трибуналот ја крие 
целта за создавањето на Судот, која се крие 
зад маската, а наместената игра вешто ја во-
дат странските центри на моќ. Тие секогаш го 
одредуваат шпилот карти со кои ќе се игра, а 
притоа нивните правила и крите ри уми го оп-
ределуваат ритамот и времето на на станите.

седател Борис Трај ков ски, Јо-
хан Тарчуловски, се на ѕира 
финалето, се испишува нова 
страница во функцио нира-
ње    то на меѓународното кри-
вично право, кое влегува во 
ќорсокак. Во многу еле менти 
тоа личи на старата пого вор-
ка - кадија те тужи, кадија те 
суди. Но, причината за испре-
вртената слика на фактите, 
на вистината која од земјата 
ја збриша правдата, мора да 
се бара во поли ти ката и во 
геостратешките ин тереси на 
големите политич ки сојузи, 
чии "пипци" ја нич косаа Ма-
кедонија, а притоа безсрамно 
го уништија Бал канот и по 
нивни рецепт ја уредија на-
шава земја.

"УТРЕ САБАЈЛЕ"

Сегашните последици мо-
раат да се бараат во дилемата 
- што всушност тоа ни се слу-
чи во 2001 година. Зошто дел 

од учесниците кои сега ја кре-
ираат (политиката) и идни на-
та на Македонија, не сакаат 
да одговорат на болното пра-
шање? Дали тоа беше агре-
сија предизвикана од надвор 
или се работеше за воен кон-
фликт? Дали бевме на работ 
на граѓанска војна? 

Премногу актери од акту-
ел ната македонска политич-
ка сцена имаат извалкани ра-
це и според правото, зако ни-
те, тие би требало да се нај-
дат на обвинителната клупа 
на Хашкиот трибунал. Но, за 
жал, друштвото во Шевенин-
ген го избираат други, чии 
ме рила за правда го уриваат 
угледот на меѓународниот 
Суд во Хаг. 

Циркусот не би бил ком-
пле тен ако во него нема клов-
нови или дворски шу тови, па 
затоа вистината ќе мора да 
се бара или да се ис тражува 
меѓу редови. Кли ничката сли-
ка толку е јасна што таа одго-
вара на пого вор ката - за вол-
кот да биде сит, а овците на 
број, мораше да се одигра 
оваа еквилибристика - Маке-
донци во Хаг, а Албан ци - 
"утре сабајле". Повеќето ма-
кедонски медиуми, чии пол-
тронски пера направија ка-
риера без пот или "добра 
реченица", нè забавуваат со 
затворската храна во Шеве-
нинген, одвлекувајќи го вни-
манието на јавноста од сржта 
на проблемот. Во Хаг не им 
се суди само на Бошкоски 
или на Тарчуловски, туку му 
се суди и на целиот маке дон-
ски народ. 

ШПИЛОТ КАРТИ

Според најавата од Три-
буналот, заверена и потвр-
дена со таксени марки, чети-
рите случаи со кои се товари 
водството на ОНА, за малтре-
тирањето на градежните ра-
ботници од "Маврово", потоа 
случајот "Бриони", киднапи-
раните Македонци и наста-
ните поврзани со сопира ње-

то на водата од "Липков ската 
брана", веќе не се инте ресни 
за Судот и коцката им ја пре-
фрлаат на македон ските ко-
леги?

Зошто "Леси повторно ни 
се враќа дома"? 

Очигледно дека судиите и 
обвинителите од Хаг сакаат 
да си ги измијат рацете, исто 
како што прават ноевите ко-
га си ги закопуваат главите в 
земја, така што и во овој 
случај одговорноста им се 
префрла на матичните земји. 

Меѓутоа, маневрирањето 
на Трибуналот ја крие целта 
за создавањето на Судот, која 
се крие зад маската, а на мес-
тената игра вешто ја водат 
странските центри на моќ. 
Тие секогаш го одредуваат 
шпилот карти со кои ќе се 
игра, а притоа нивните пра-
вила и критериуми го опре-
делуваат ритамот и времето 
на настаните.

Во тој вител се најде и Ма-
кедонија, која не успеа да из-
гради сопствена стратегија и 
однос кон меѓународните инс  -
титуции. Затоа правдата која 
се дели во арената на Три-
буналот се мери со раси пан 
кантар.СЕ ОТВОРА МАК-ПАНДОРИНАТА КУТИЈА?!


