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НИКОЛА ГРУЕВСКИ, 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВМРО-ДПМНЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ ТРЕБА 

литичките центри на амбасадите во земјата, и беа из-
ненадени од исходот. Тешкиот период продолжи до 
локалните избори, кога по претседателските избори 
се формира партијата ВМРО-Народна, и тоа создаде 
го лема конфузија и кај членството и кај многу други. 
Сепак, по сè тоа, партијата излезе целосно рефор ми-
рана, би рекол дека во ВМРО-ДПМНЕ, по природен и 
спонтан пат, се наметна и се заврши една голема тран-
зиција. Најголемиот дел од членството, околу 90 про-
центи, остана во партијата, но што е, исто така, важно 
- ни се приклучија илјадници нови членови, голем 
број поддржувачи и симпатизери, кои ја поддржуваат 
политиката која ја спроведува новото раководство. 
Тоа беше еден од најтешките периоди во мојот живот, 
и едно непроценливо искуство. Всушност, тоа што јас 
го минав во тие две години како политичар, многу по-
литичари не го минале за 40-50 години политичка ка-
риера. Задоволен сум што ВМРО-ДПМНЕ излезе како 
победник на локалните избори. Но, очигледно мислата 
која вели дека патот до успехот минува низ пеколот, 
јас и моите поддржувачи ја почувствувавме на соп-
ствен грб. Сега, кога ВМРО-ДПМНЕ и јас како прет се да-
тел водиме на сите анкети за испитување на јавното 
мислење и доверба, многу луѓе ни велат дека пра вил-
но сме постапиле.

Од некогашната ВМРО-ДПМНЕ, онаа од пред 
2002 година, се направија уште три нови пар-
тии. Најнапред ВМРО-Народна на Љубчо Геор-
гиевски, потоа ДРУМ на Доста Димовска, и на 
крај ЗНМ на Марјан Ѓорчев. Колку формирањето 
на овие партии предизвика одлив на член ство-
то од матичната партија?

ГРУЕВСКИ: Не многу. Што е поважно, по локалните 
избори, и по една временска дистанца, многу од чле-
новите кои заминаа, откако ја видоа насоката на деј-
ствувањето на тие нови партии и сфаќајќи дека се из-
манипулирани, се вратија назад и сè уште се враќаат. 
Јас имам целосно разбирање за нивната позиција и 
сосема ги разбирам. Во таа мешаница, во која моите 
противници беа со значително поголемо политичко 

           СЕ ПОРАЧА ДЕКА 
ПОЛИТИЧАРИ НЕ СЕ 

Господине Груевски, ВМРО-ДПМНЕ, на прет се-
дателското место ја наследивте речиси веднаш 
по губењето на изборите во 2002 година. Од 
тогаш па сè до денес се случија битни тур бу-
лентни промени. Како од овој аспект ги тол ку-
вате случувањата, кои неминовно мораа да се 
случат внатре во партијата? 

ГРУЕВСКИ: Да, се согласувам со вас дека во овие 
две ипол години, откога бев избран за претседател на 
ВМРО-ДПМНЕ, многу нешта се случија, и што би рекле, 
од тогаш па до денес многу вода протече низ реката 
Вардар. Во тој период партијата беше во многу тешка 
ситуација. Не само што беше поразена на изборите, 
беше и многу понижена и предмет на жестоки удари од 
страна на СДСМ. Речиси секоја недела по еден познат 
член на партијата беше притворуван, секојдневно се 
најавуваа нови корупциски афери за поединци од 
партијата. Илјадници луѓе во земјата беа отпуштани од 
работа само затоа што се вработиле во период кога 
ВМРО-ДПМНЕ била на власт, а бевме и партија која бе-
ше прилично на лош глас кај меѓународната за ед ница. 
Беше ризик, но и предизвик, човек во таков момент да 
се зафати со оваа функција. Сепак, тешкото допрва 
доаѓаше. Не мина ни половина година од мојот мандат, 
а партијата доживеа силен удар од поранешните два 
потпретседатела, но успеавме и тоа да го пребродиме. 
Потоа, се случи загинувањето на претседателот Борис 
Трајковски, вонредни претседателски избори на кои 
власта ладнокрвно спроведе фалсификат и изборните 
кутии ги наполни со повеќе од 120.000 гласачки лив-
чиња, користејќи насилство и оружје. Тогаш, исто вре-
мено добивме уште еден удар, удар одвнатре, кога че-
тири дена пред изборите поранешниот претседател на 
партијата, Љубчо Георгиевски, го повика членството на 
бојкот, спротивно на ставот на партиското раководство. 
Тоа беа тешки моменти и за партијата и за мене како 
нејзин претседател. Беше тешко истовремено да се 
борам и внатре во партијата, со дотогаш најмоќните 
луѓе и против СДСМ. Најголемиот број набљудувачи со 
сигурност прогнозираа пад на раководството и вра ќа-
ње на старото раководство. Тоа го прогнозираа и ана-
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функцијата потпретседател на партијата. Член функцијата потпретседател на партијата. Член 
е на Законодавниот дом од сеп тември 2002 е на Законодавниот дом од сеп тември 2002 
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финансии и буџет, и член на Комисијата за со-финансии и буџет, и член на Комисијата за со-
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Македонија. Пред тоа е министер без ре сор, Македонија. Пред тоа е министер без ре сор, 
министер за економија, како и гувернер во Св ет -министер за економија, како и гувернер во Св ет -
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развој. Исто така, и претседател на Државната развој. Исто така, и претседател на Државната 
ко мисија за вредносни хартии, претседател на ко мисија за вредносни хартии, претседател на 
Бро керската асоцијација на Македонија. Бро керската асоцијација на Македонија. 

Средно образование завршува во 1989 Средно образование завршува во 1989 
година, студира на Економскиот факултет при година, студира на Економскиот факултет при 
Универ зитетот "Климент Охридски" во Битола, Универ зитетот "Климент Охридски" во Битола, 
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Во текот на професионалната кариера Во текот на професионалната кариера 
учествува на бројни конференции, форуми, учествува на бројни конференции, форуми, 
иницијативи, семинари... во европски и во иницијативи, семинари... во европски и во 
светски рамки, во организацијата на светски рамки, во организацијата на 
Меѓународниот монетарен фонд, Светска Меѓународниот монетарен фонд, Светска 
банка, и останатите релевантни меѓународни банка, и останатите релевантни меѓународни 
институции, како што се, еко ном ските форуми институции, како што се, еко ном ските форуми 
во ДАВОС, повеќе годишни кон фе ренции во во ДАВОС, повеќе годишни кон фе ренции во 
организација на Европската банка за обнова и организација на Европската банка за обнова и 
развој, Форумот Кран-Монтана итн. развој, Форумот Кран-Монтана итн. 

  ДА ИМ 
 СИТЕ         
  ИСТИ!
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искуство од мене, не беше лесно да се препознае вистинската 
насока. И таквите членови ги прифаќаме назад, без било какви 
предрасуди. Дополнително, две партии, а наскоро верувам 
уште најмалку една, кои во минатото произлегоа од ВМРО-
ДПМНЕ, се вратија и се интегрираа во матичната партија. Тоа 
се ВМРО-ВМРО на Борис Змејковски и ВМРО-ДОМ на Стеф ков-
ски. Сепак, иако сметам дека 90 отсто од она што е опозиција 
во Македонија, во овој момент е ВМРО-ДПМНЕ, а заедно со 
партиите со кои сме во коалиција и многу повеќе од тоа, јас 
никого не потценувам и со респект и сериозна аналитичност 
гледам и кон другите политички субјекти.

Покрај видливиот раскол кој го зафати ВМРО-ДПМНЕ, 
сепак оценка е дека партијата остана стабилна, што 
најдобро покажаа резултатите од неодамнешните ло-
кални избори. Каква е Вашата оценка, односно колку 
сте задоволни од исходот? 

ГРУЕВСКИ: Како што спомнав, по толку многу турбуленции, 
победата на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори на многумина 
им дојде како изненадување, но не и за мене. Стратегијата која 
ја спроведовме во кампањата за локалните избори, и одлуките 
кои ги преземавме пред тоа, се покажаа како успешни и 
вистински. Задоволен сум од тој период. Мислам дека го из-
влековме максимумот. Ни претстои нов период, со нови пре-
дизвици и стратегии, но убеден сум и во победата на пар-
ламентарните избори. Со оглед на тоа дека партиите постојат 
заради државата, а не обратно, задоволен сум што во целиот 
овој период ниту една партиска одлука не беше во спро тив-
ност со државните и со националните интереси на Македонија, 
дури и во оние ситуации кога не успеавме и свесно одевме во 
ризикот кој го носи поразот, како што беше референдумот за 
границите на општините.

За локалните избори направивте силен опозиционен 
блок со помали политички партии, некои од нив и та-
канаречени човек-партии. Планирате ли истото да го 
направите и за претстојните парламентарни избори 
или, пак, овој пат ќе се сконцентрирате само на оние 
пар  тии кои зад себе имаат веќе докажано гласачко 
тело? 

ГРУЕВСКИ: Во моментов во партијата има внатрешна де-
бата по ова прашање и не исклучувам дека следната година ќе 
направиме ревизија на коалицијата. Прво, се чини дека коа-
лицијата е преголема, прегломазна и тешко се контролира са-
мата таа, но и тешко се контролира заедничкиот настап. Осо-
бено што во моментов од 6 други партии имаме барање да ги 
вклучиме во нашата коалиција "За подобра Македонија", а 
некои од нив можеби и вреди да ги приклучиме. Второ, некои 
од партиите се покажаа  многу неактивни, се јавуваат само од 
избори на избори, не одат на терен на средби со граѓаните, 
иако им укажуваме на тоа. Трето, некои од нив најавуваат го-
леми апетити во пресрет на распределбата на пратеничките 
кандидатури. Во партијата има и група која цени дека треба 
це лосно сами да одиме на следните избори. Сепак, во Ма ке-
донија има традиција на коалицирање кое дава резултати, и 
верувам дека на следните избори нашата коалиција, во овој 
или во изменет состав, ќе креира победа, и што е уште по важ-
но, по таа победа реално да ги покренеме нештата, реално и 
ефикасно да ја покренеме Македонија, да направиме животот 
на граѓаните да стане поквалитетен, побогат и со повеќе среќ-
ни моменти отколку страдања. Всушност, ова второто е далеку 
поголем предизвик отколку победата на парламентарните 
избори.

Во моментов, актуелни се новоформираните пар-
тии на некогашниот столб на СДСМ, Тито Пет ков-
ски, и некогашниот прв соработник на Ристо Пе-
нов, Лилјана Поповска. Можна ли е коалиција со 
некоја од партииве, со цел соборување на актуел-
ната власт? 

ГРУЕВСКИ: Времето ќе каже што ќе се случува на пла-
нот на коалициите. Но, она што е услов на ВМРО-ДПМНЕ 
е секоја партија, која ќе влезе во коалиција со нас, да ја 
прифати нашата програмска определба, односно да има-
ме иста цел и визија за Македонија, но да работиме на 
тоа со нашиот целосен капацитет. На народот му е преку 
глава од партии и од политичари, кои доаѓаат во поли-
тиката за да се збогатат, или да остварат било каков про-
фит, независно по која цена за нацијата и за државата. 
Тоа мора да се запре, инаку нема држава. 

Меѓународната заедница постојано нè критикува за 
слабо спроведување на реформите во земјава, но осо-
бени забелешки има за економската состојба. Како Вие 
како експерт ја оценувате економската состојба во 
Македонија?

ГРУЕВСКИ: Состојбата е мошне лоша, и што е најтрагично, 
оди на полошо. За три години невработеноста и сиромаштијата 
пораснаа за една четвртина. Невработеноста од околу 31 от-
сто дојде на речиси 39 отсто. Процентот на сиромаштија, спо-
ред официјалните податоци, кои ги провери и ги прифати и 
Светска банка, од 22,5 дојде на речиси 30 отсто од целото 

население. И тоа е раст за една четвртина, или повеќе од 
речиси една третина раст на сиромаштијата. Странските ин-
веститори ја одбегнуваат земјава и годишно едвај доаѓаат 
100-150 милиони долари, што е катастрофа кога ќе спо-
редиме со околните држави - Бугарија, Хрватска, Ср-
бија, дури и Босна и Херцеговина и Албанија. Ду ри и 
по странски директни инвестиции по глава на 
жител сме на убедливо последно место. Растот 
во економијата е најмал во регионот. 
Често пати ја слушам Владата како 
ги фали сопствените еко ном -
ски политики. Јас ве лам, 
как ви и да се економските 
политики, на крајот во се-
која земја, од Америка, Гер-
манија, балканските земји 
па до Јапонија, сè се све ду-
ва на тоа како тие влијаеле 
да се отворат нови работни 
места, да се намали сиро-
маштијата и да расте еко-
номијата. Од оваа гледна 
точка состојбата е пора зи-
телна. Реформи не се спро-
ведуваат три години, а нема 
ниту да ги има во изборната 
година. Дијагнозата е по-
зната, кој не ја знае нека го 
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прочита Мислењето на ЕУ од 9 ноември и сè ќе му стане јасно. 
Потребна е само силна политичка волја и капацитет за да се 
средат нештата. Македонија има капацитети, има луѓе, кои се 
подготвени да ги преземат врелите костени и да се справат со 
проблемите. Важно е само на клучните позиции да се постават 
вистински луѓе, професионалци и одговорни лица. Потоа сè е 
полесно.

Често пати давате забелешки за т.н. договори со не-
посредни спогодби, што Владата на Бучковски особено 
го користи. Постои ли друг начин да привлечеме ст-
рански инвеститори, со оглед на фактот дека се нао-
ѓаме на самото дно по странски инвестиции во ре ги-
онот?

ГРУЕВСКИ: Македонија е мала и недоволно етаблирана 
држава и таа мора да понуди екстра услови за да привлече 
големи странски мултинационални компании да инвестираат 
во неа. Непосредните спогодби можат да бидат еден од ин-
струментите за привлекување инвеститори, ако има соод-
ветни критериуми за тоа кој може, а кој не, и под кои услови да 
го добие тоа. Проблемот е што во Македонија тоа се извул га-
ризира до крајна мера, зазема огромни коруптивни димен-
зии, и воведе хаос што почесто почна да ги оддалечува от-
колку да ги доближува инвеститорите. Кај нас постојат уште 
многу можности за земјата да биде атрактивна за инвес ти то-
рите, како во даночната сфера, така и во многу други. Но, пред 
да се понудат тие екстра поволности за кои говорам, неоп-
ходно е да се сузбие високото ниво на корупција и особено 
организираниот државен криминал, да се спроведат сериозни 
реформи во судството кое е неефикасно и корумпирано во 
значителен дел, секоја чест на исклучоците, да се стесни прос-
торот на судиите да донесат каква сакаат одлука, или во кои 
сакаат рокови, да се скратат административните процедури за 
сè и сешто, од формирање фирма до вадење разни дозволи, 
да се засили капацитетот на државната администрација, и ко-
нечно да се спроведуваат законите. Да имаш закони кои ќе 
важат за едни, а за други не, е најдобар начин да се избркаат 
инвеститорите.

Донесовме Рамковен договор кој требаше, пред сè, да 
гарантира безбедност за граѓаните на Р Македонија. 
Но, за жал, сè уште имаме раселени лица, кои и натаму 
не можат да се вратат дома. Како ја оценувате без бед-
носната состојба во земјава?

ГРУЕВСКИ: Безбедносната состојба во Македонија во мо-
ментов генерално е добра. Сепак, има низа прашања кои ја за-
сегаат оваа тема, кои не се решени, а би можеле да внесат до-
полнителна нервоза и несигурност, и затоа Владата мора 
одлучно да реагира кога е во прашање заштитата и без бед-
носта на сите граѓани, и да не дозволува било каков простор 
за колебање и компромис околу ова. Македонија има Рам ко-
вен договор, а Владата треба да се грижи за негова целосна 
им плементација.

Една од обврските која Македонија ја презеде со пот пи шу-
вањето на Рамковниот договор во Охрид, е и враќањето на 
ра селените лица. Значи, потсетувам дека враќањето на вна-
трешно раселените лица во нивните домови е обврска од Рам-
ковниот договор, а неговото целосно имплементирање е вр-
вен приоритет на ВМРО-ДПМНЕ. Тие се соочуваат конти нуи-
рано со низа проблеми, и не наидуваат на разбирање од ст-
рана на власта, што за мене лично е несфатливо. Ваквиот пот-
ценувачки и небрежен однос на властите во Македонија кон 
едно толку чувствително прашање кое, за жал, има потенцијал 
повторно да внесе нестабилност во Македонија е навистина 
запрепастувачки. ВМРО-ДПМНЕ прави сè што е во нејзина 
надлежност и можност да им помогне на овие луѓе. Во из ми-
натиов период остварив неколку средби со претставниците 
на внатрешно раселените лица од Арачиново, бев во посета 
на раселените во Куманово, а имав средби и со раселените од 
другите делови на земјава. Секогаш ова прашање го по ста-
вувам како тема, при средбите со претставниците на меѓу-
народната заедница, но ВМРО-ДПМНЕ постојано упатува апе-
ли и до Владата, и ја користи секоја можност за да придонесе 
конечно да се затвори ова прашање и да им се помогне на 
овие луѓе, кои премногу се изнамачија. 

Република Македонија конечно доби позитивен сигнал 
од Европската унија, иако "авито" е полно со забелешки 
за работата на Владата на Бучковски. Што, според Вас, 
за нашава земја ќе значи евентуалното добивање ста-
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тус земја-кандидат за Европската унија? Очекувате ли 
тоа наскоро да се случи?

ГРУЕВСКИ: Има неколку аспекти кои би сакал да ги по-
тенцирам во однос на ова прашање, на кое вие свесно или не, 
и сами давате одговор. Имено, се работи најпрво за процесот 
на добивање на "авито", како резултат сам по себе, потоа за 
крупните забелешки во него, како слика на реалната состојба 
во земјава, односно на она што не е направено, или треба да 
биде направено, па потоа за препораката за добивање статус 
кандидат, како ситуација, која еве и вие во прашањето ја до-
ведувате под сомневање. Прво, морам да потенцирам дека 
недвосмислено треба да се поздрави препораката на Европ-
ската комисија на Македонија да й се додели статусот држава 
кандидат за членство во ЕУ, и да се нагласи дека се работи за 
чин, кој практично е продолжение на утврдената стратешка 
определба на нашата држава за членство во Унијата, која во 
сите изминати години со различен интензитет перманентно 
се остварува. Второ, мора да се разберат крупните забелешки 
упатени до нас како држава. Значи, не само да се констатираат, 
туку и да се разберат! Што значат тие? На кого се упатени? 
Зошто ни се упатени? И она што е најважно: Како може да се 
подобри состојбата? Ова го потенцирам од причина што Вла-
дата мора да биде свесна за значењето на пораките од "авито". 
Дотолку повеќе што Владата треба да знае дека ако наместо 
запазување на теснопартиските интереси, ги организираше 
претседателските избори и референдумот во согласност со 
правилата на ЕУ, доколку се откажеше од намерата за пар-
тизација на администрацијата и од злоупотреба на судството, 
доколку го намалеше коруптивното однесување, кое зазема 
огромни димензии, доколку активно работеше на подо бру-
вање на бизнис климата, на севкупната економска состојба, и 
на намалување на бројот на невработени итн., тогаш несом-
нено ќе имавме поголеми шанси да го добиеме и датумот за 
почеток на преговорите, а не само кандидатскиот статус, кој и 
покрај тоа што е природен ефект, односно ефект кој се под-
разбира, еве и тој се оспорува. 

Инаку, апропо ова прашање, сметам дека е важно да до-
дадам дека неколку дена престојував во Брисел, каде оства-
рив средби со европарламентарци, видни дипломати, со со-
ветници и директори во Европската комисија и Европскиот 
совет, со претставници на меѓународни невладини органи за-
ции, а земав учество и на неколку конференции од меѓу на-
роден карактер. На овие многу продуктивни и конструктивни 
средби и настани, разговарав за низа прашања кои се од-
несуваат на патот на Р Македонија кон Европската унија и на 
добивањето статус земја-кандидат за членство во ЕУ. 

Од овие средби дојдов до заклучок дека ваквото Мислење, 
кое го добивме од ЕК, во најголем дел е резултат на политичка 
одлука, поврзана со опоравувањето на државата од кон-
фликтот и во пресрет на почетокот на решавањето на фи нал-
ниот статус на Косово. Повеќето од луѓето со кои дискутирав 
воопшто не го кријат тоа ниту, пак, се обидуваат да ги убедат 
земјите-членки, кои на 15 декември треба да гласаат за до би-
вањето на статусот кандидат на РМ, дека тоа треба да го на-
прават затоа што Македонија направила многу реформи во 
економијата, здравството, образованието, правосудниот сис-
тем, или дека постигнала значајни успеси на полето на суз-
бивање на корупцијата и криминалот. Сепак, она што е битно 
да се напомне во овој контекст, и што произлезе како кон-
статација на овие разговори, е дека Европа мора да разбере 
дека й е потребна на Македонија, но она што е исклучително 
важно е тоа дека и Македонија й е потребна на Европа. 

ВМРО-ДПМНЕ е најголемата опозициона партија. Спо-
ред сондажите, таа е најсериозната партија која на на-
редните избори може да извојува победа. Колку сте 
подготвени за избори доколку тие се одржат во март?

ГРУЕВСКИ: Во однос на ова прашање би требало да се по-
тенцираат неколку аспекти, кои ќе придонесат одговорот да 
биде целосен. 

Имено, она што е, пред сè, важно да се нагласи, е дека сон-
дажите ја потврдуваат и ја одобруваат нашата политика и ни 
покажуваат дека ја водиме во вистинска насока. Инаку, ин-
спирирани од Мислењето на Европската комисија а, пред сè, 
за доброто на Македонија, сметаме дека е најдобро да се одр-
жат предвремени парламентарни избори. Веќе повеќе од из-
весно е дека власта нема капацитет да промени нешто и суш-
тински да го подобри животот на граѓаните. Тоа не го направи 
во изминативе три години, што практично природно нè носи 
до заклучокот дека тоа нема да го направи ниту во овие 
останати 10 месеци од владеењето. Ова дотолку повеќе што 
последните шест месеци од владеењето сигурно ќе бидат со 
уште позасилено деструктивно однесување на власта, која 
убедена во поразот ќе се обиде дополнително да й наштети 
на државата, ќе продолжи засилено со партизација на држав-
ната администрација, ќе продолжи со коруптивните скандали 
и непосредните спогодби, ќе се обиде да приватизира тоа што 
уште може да се приватизира, а во зависност од тоа колку е 
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дрска, а видовме дека може да биде многу, ќе се обиде да 
направи сè за на идната влада на ВМРО-ДПМНЕ да й го отежни 
работењето. Токму со предвремените избори се крати перио-
дот на предизборие и се дозволува, без непотребни допол-
нителни недоследности, мирно и спонтано да се случи про-
мена на власта, со што, ова е многу важно, многу брзо ќе й го 
докажеме на ЕУ, она што таа го бара од нас во Мислењето, 
дека сме способни и имаме капацитет да одржиме регуларни 
избори во фер и демократска атмосфера. На Македонија не й 
требаат скандинавски избори, на Македонија й треба демо-
кратска власт, која ќе одржи демократски македонски избори. 
Изјавата на премиерот дека ќе направи скандинавски избори 
е само уште еден знак дека тој не си го почитува сопствениот 
народ во државата во која владее, и дека се работи за личност 
со одговорност сведена на нула. Се прашувам, по сите овие 

Како севкупно ја оценувате работата на Владата 
на Владо Бучковски?

ГРУЕВСКИ: Мислам дека во претходните прашања 
дадов можеби и исцрпен одговор за ова, но сепак би до-
дал дека навистина имам проблем со тоа да дадам оцен-
ка за работата на Владата. Па, ве молам, како може да се 
даде оценка за нечија работа ако тој не работи, односно 
ако работи сè друго само не она што му е ра бота. Еве, ве 
замолувам како граѓанин на оваа земја, вие да одго во-
рите на ова прашање наместо мене. Само за да ви по-
могнам во утврдувањето на одговорот ќе ви ги дадам 
следниве насоки: Дали оваа Влада го намали бројот на 
невработените? Дали оваа Влада ја намали сиро маш ти-
јата? Дали оваа Влада е корумпирана и дали прави сом-
нителни непосредни спогодби? Дали претходниот пре-
миер на оваа Влада (Костов) самиот призна дека постои 
корупција во неа? Дали има странски директни инвес-
тиции, или подобро дали доживеавме инвестиционен 
бум, како што ни најавија? Дали оваа Влада спроведе ре-
гуларни, фер и демократски избори? Дали откако оваа 
Влада владее на Македонија й се случуваат само скан-
дали? Колкав е рејтингот на премиерот и колкав е реј-
тингот на оваа Влада? Дали премиерот може да смени 
некој министер од оваа Влада, освен евентуално мини-
стерот за култура и/или можеби самиот себе си како та-
ков, за што повторно не сум до крај сигурен? Дали пос-
тои партизација на администрацијата? Дали постои не-
зависно судство? Или, доколку не можете од било која 
причина да одговорите на овие прашања, прочитајте го 
"авито", таму сè е експлицитно одговорено.

негови несреќни изјави, што уште друго може да се очекува 
од него? Искрено, таа помисла ме плаши. 

ВМРО-ДПМНЕ, да потенцирам, дека е повеќе од подготвена 
да се соочи со предизвиците, кои ги носи иднината. Имаме 
тим со силен капацитет, кој одговорно ќе се однесува и ќе го 
забрза процесот на интегрирање на Македонија во евро ат-
лантските структури. Значи, не само што сме подготвени да ги 
преземеме надлежностите во идната влада, туку ќе бидеме и 
одлучни и бескомпромисни во спроведувањето на нашата 
идеја, заедно со граѓаните на Република Македонија, идејата 
за среќна и просперитетна Македонија. Македонија која ќе 
работи! Власта, морам да нагласам, затоа што е исклучително 
важно, токму во контекст на изборите и целиот тој фолклор, се 
обидува да покаже дека сите политички партии се исти, дека 

сите политичари се исти. Власта и партиите кои ја поддржуваат, 
континуирано се обидуваат да ги демотивираат граѓаните и 
сите да нè вовлечат во нивната неуспешна приказна, што е 
исклучително поразително и лошо за сите граѓани и ис клу-
чително деструктивно за Република Македонија. Во оваа при-
лика им порачувам на сите граѓани на оваа земја, а добро е да 
им стане јасно и на претставниците на власта дека: Не е точно! 
Не се сите исти! 

Поранешниот министер за внатрешни работи Љубе 
Бошкоски се наоѓа во Хаг, каде очекува да почне су-
дењето за случајот "Љуботен". Што Вие и Вашата пар-
тија преземате за Бошкоски да биде ослободен од об-
ви ненијата?

ГРУЕВСКИ: Ако се земе предвид однесувањето на Владата 
по ова прашање ова можеби е и најчудната сторија во ис то-
ријата на Хашкиот трибунал, и навистина не знам колку маке-
донската јавност е доволно свесна за тоа што се случува. Но, 
што правиме ние? Ние, како политичка партија во изминатиов 
период во повеќе наврати упатувавме апели до Владата на-
спроти неиздржаните изјави од страна на нејзините членови, 
многу поактивно да се ангажира во однос на прашањето со 
Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија. Во 
оваа смисла, сакам само да ве потсетам дека повеќе пати упа-
тувавме апели и преземавме конкретни чекори да биде до-
несен законот за соработка со Хаг, за да се создаде правна 
рам ка со која ќе се овозможи прецизно регулирање на на-
шите обврски и права кон Трибуналот. Меѓутоа, властите и 
дел од опозицијата не покажаа слух за ова прашање, иако 
особено Владата има таква должност и обврска. Овој период 
како резултат на ваквата практика, случаите за кои Хаг покажа 
интерес се наоѓаат во правен ќорсокак, односно лавиринт. 
Имено, во однос на Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, Ма-
кедонија е единствен случај во историјата на Трибуналот, на 
која й се наложува со докази да ја поткрепи одбраната на 
обвинетите за нормален тек на постапката! Замислете, значи 
претседателот на Трибуналот со писмо й наложува на Владата 
да й помогне на одбраната при обезбедувањето доказен ма-
теријал!!! За разлика од нас, во Босна и Херцеговина, во Србија 
и во Хрватска, властите не обезбедуваат документи, вни ма-
вајте за обвинителството, а не за одбраната! Поради ваквиот 
однос на властите, со длабоко жалење можам да заклучам 
дека тие заради одредени, за нив добро познати, причини го 
прават спротивното. На обвинителството, значи на Трибу на-
лот, му се доставуваат документи, а на одбраната, значи на 
адвокатите на Бошкоски и на Тарчуловски, тоа не се прави. Во 
оваа насока, исто така, иако Трибуналот од шесте случаи од-
лучи да отвори постапка за два, нашите власти, иако имаат 
меѓународна обврска, не преземаат ништо за отворање по-
стапка пред нашите истражни органи за останатите четири 
пр едмети. Дури и обвинителката на Трибуналот, Карла дел 
Понте, експлицитно изјави дека со сигурност мора да се вра-
тат четирите случаи во РМ. Тоа значи дека со сигурност треба 
да биде отворена постапка за нив пред македонските судски 
органи. Точно од овие причини ВМРО-ДПМНЕ континуирано 
бара од властите силно да се ангажираат и конечно да ја ре-
гулираат соработката на РМ со Хаг. 

ВМРО-ДПМНЕ, заедно со другите опозициони партии, под-
несе иницијатива за потпишување Декларација со која пра-
тениците ќе побараат токму враќање на случаите на Бошкоски 
и на Тарчуловски, односно на предметот "Љуботен", во зем-
јава. ВМРО-ДПМНЕ им дава континуирана поддршка на Бош-
коски и на Тарчуловски и преку контактите со претставниците 
на меѓународната заедница, се остваруваат и редовни кон так-
ти и со нивните семејства, а минатава седмица бев и во посета 
на Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски за лично и директ-
но да се запознаам со сите детали поврзани за нив.


