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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

"ЅВЕРСТВАТА" НА ОНА - 
ВРЕЛ КОСТЕН ВО РАЦЕТЕ НА 

ИДНИОТ ПРЕМИЕР! 

ЧЕТИРИТЕ ПРЕДМЕТИ СЕ ВРАЌААТ ВО МАКЕДОНИЈА, АМА ПО 
ИЗБОРИТЕ!  

Четирите предмети од 
конфликтот во 2001 го-
дина, кои не беа про-

цесуирани од страна на Хаш-
киот суд, дефинитивно се вра  -
ќаат во надлежност на ма-
кедонските судови. Ста ну ва 
збор за случаите "Водството 
на ОНА", "Киднапираните и 
малтретираните градежни 
ра  ботници на Маврово", "За-
творањето на Липковската 
брана" и "Гробницата во Не-
проштено". Ваквата одлука 
беше донесена откако разго-
вараа главната хашка обви-
нителка Карла дел Понте и 
македонската министерка за 

Премиерот Бучковски, со инси сти ра-
њето за враќање на случаите во Маке-
донија, дефинитивно покажува дека за 
овие избори ќе игра на картата "на-
ционално". Имено, со тоа што јавно на-
водно му пркоси на Ахмети, и тоа во за-
лезот на мандатот, сака да му покаже 
на македонскиот електорат дека раз-
мислува и за она што се случи во 2001 
година, а за кое досега одбегнуваше да 
зборува. 

Бучковски е свесен дека пре двре ме-
ните парламентарни избори ќе се одр-
жат во јуни, а договори четирите пред-
мети да се враќаат етапно, еден по ед-
ен, по Нова година. Што ќе рече во ман-
датот на новата Влада на Република 
Ма   кедонија!

кува да се случи веднаш по 
завршу ва њето на летните од -
мори во септември кога, и 
според на шите неофицијални 
инфор мации, треба да прис-
тигне првиот од четирите 
спор  ни предмети.  

КЛУЧОТ Е ВО 
ДОГОВОРОТ, А  

ДОГОВОР НЕ ПОСТОИ!
 
Хашките иследници за овие 

четири случаи, вклу чу вајќи 
го и случајот "Љуботен", по-
ради кој поранешниот ми-

правда Мери Младеновска-
Ѓорѓиевска, кои заклучија 
дека овие предмети треба да 
почнат да се враќаат во зем-
јава кон крајот на годината, 
но поединечно. Причина за 
тоа, како што наведуваат од 
Министерството за правда, 
се реформите кои се спро ве-
дуваат во ова Минис тер ство, 
односно судските про мени, 
кои треба да се случат во 
судскиот систем, за да мо же 
да се применува иста пр авна 
регулатива за сите пр едмети. 
Паралелно со оваа одлука, 
Јавното обвинител ство на Ре-
публика Маке до нија до прва 
ќе треба да од лучува и за ли-
цата кои ќе бидат вклучени 
во тимот, кој ќе контактира 
со Хашкото обвинителство. 
Нивниот прв состанок се оче-

нис  тер за внатрешни работи 
Љубе Бошкоски се наоѓа во 
Шевенинген, почнаа истрага 
во 2002 година. Од овие пет 
случаи, всушност и се покажа 
како единствен предмет на 
интерес на Хашкиот три бу-
нал, беше токму оној за кој се 
обвинети Бошкоски и Тарчу-
ловски. Преостанатите че ти-
ри случаи, откако Хашкиот 
трибунал одлучи да не по-
стапува по нив, согласно до-
говорот постигнат меѓу ми-
нистерката Младеновска и 
државниот обвинител Алек-
сандар Прчевски со Карла 
дел Понте, во Хаг на 25 април 
2005 година, Обвинител ство-
то се реши да й ги врати на 
Република Македонија. Како 
причина за враќањето на 
предметите Дел Понте го на-
веде барањето на Советот за 
безбедност на Обединетите 
нации сите истражни по стап-
ки да завршат до крајот на 
2004 година, со што един-
ствената преостаната опција 
би била да бидат вратени во 
Македонија. 

Оваа одлука на Хашкото 
обвинителство предизвика 

МАЛТРЕТИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ЕДЕН ОД ХАШКИТЕ СЛУЧАИМАЛТРЕТИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ЕДЕН ОД ХАШКИТЕ СЛУЧАИ
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

жестока реакција кај дел од 
албанскиот политички фак-
тор во земјава, особено кај 
владејачката ДУИ, која јавно 
изнесе став дека се противи 
на одлуката за враќање на 
случаите во државава. И не 
само тоа, туку лично лидерот 
на ДУИ, Ахмети, излезе со 
податок дека постои писмен 
договор со НАТО да не се 
враќаат овие предмети во 
Македонија. Всушност, тој ја 
дополни изјавата на пра те-
никот Џезаир Шаќири кој, 
пак, тврдеше дека во 2001 го-
дина меѓународниот прет-
ставник Питер Фејт гаран ти-
рал и посредувал досиејата 
да останат во Хаг. Овој до-
говор, според Ахмети и Ша-
ќири, од македонска страна 
бил потпишан од покојниот 
претседател на Република 
Македонија, Борис Трајков-
ски, додека Фејт го прет ста-
вувал НАТО. 

Приказната за да биде 
"поубедлива" пратеникот Ша-
ќири, инаку познат како ко-

мандант Хоџа од скопскиот 
регион, ја дополни со инфор-
мацијата дека лично тој при-
суствувал на потпишувањето, 
кое се случило во Арачиново. 
Наводно, истиот ден кога тоа 
Фејт им го гарантирал на бор-
ците на ОНА во Ара чиново, 
меѓународниот претставник 
за надворешна и безбед нос-
на политика Хавиер Солана 
бил во Скопје, и тоа за Ша ќи-
ри било доказ дека од маке-
донска страна е потпишан 
договорот. 

Сепак, приказната лебди 
во воздух. Документот го не-
ма. Ахмети и Шаќири велат 
дека не знаат каде се наоѓа, 
додека од лица од Кабинетот 
на поранешниот претседател 
на Република Македонија, 
Борис Трајковски, енергично 
тврдат дека таков документ 
никогаш не бил потпишан, 
од носно дека се работи за ла-
га, веројатно предизвикана 
од страв кај Ахмети Репуб-
лика Македонија, односно 
Об винителството да не поч-

Приказната со четирите 
предмети, кои од Хаг треба да 
пристигнат во нашава зем ја, 
предизвика жесток револт не 
само кај владејачката ДУИ, која 
несомнено е поврзана со ов ие 
случаи, туку и кај Зд ружението 
за поддршка на Љубе Бош-
коски, кое реагира на трет ма-
нот на хашките слу чаи. 

Имено, според претседа те-
лот на ова Здружение, Ма не Ја-
ковлевски, Владата на Ре пуб-
лика Македонија на пра вила 
намерен или нена мерен пре-
вид при соопшту вањето на 
бројот на пред ме тите, кои од 
Хаг треба да би дат вратени во 
Маке до нија.

"Зошто македонската Вла-
да е концентрирана само на 
овие четири предмети, при 
тоа заборавајќи на главниот 
предмет, за кој во Хаг веќе се 
води постапка. Станува збор 
за случајот 'Љуботен', за кој се 
сомничи поранешниот ми ни-
стер за внатрешни работи, 
Љубе Бошкоски", вели Јаков-
левски, при тоа барајќи од 
Владата на Македонија, за ед-
но со четирите предмети таа 
да инсистира во нашава зем ја 

да биде донесен и случајот на 
Бошкоски. 

Во меѓувреме, ова Здру же-
ние веќе покрена ини ци јатива 
во Македонија да би дат вра-
тени сите пет случаи, кои сè 
уште се во надлежност на Хаш-
киот трибунал. За таа цел, ка-
ко што информираат од Здру-
жението, се испра те ни писма 
до сите амбасади во Репуб ли-
ка Македонија, од кои се бара 
нивен ангажман петте пред-
мети да бидат под еднакво тре-
тирани, односно да се заложат 
и предметот на Љубе Бош кос-
ки да биде вра тен во Ре пуб-
лика Македо ни ја. На тој начин 
ќе се овоз можи Бош коски да 
се врати во земјава и да му се 
суди во сопствената држава. 

Додека не бидат вратени 
случаите, Здружението за под-
дршка на Љубе Бошкоски и 
натаму ќе бара од Владата на 
Република Македонија да го 
исполни своето ветување, до 
Хашкиот суд да испрати нова 
гаранција за поранеш ниот 
министер за внатрешни ра бо-
ти да може да се брани од сло-
бода.  

ВЛАСТА ГО ЗАБОРАВИ СЛУЧАЈОТ "БОШКОСКИ"?

ХУМАНИТАРНАТА КАТАСТРОФА ВО КУМАНОВОХУМАНИТАРНАТА КАТАСТРОФА ВО КУМАНОВО
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не истрага за овие предмети. 
Ахмети, пак, останува на ста-
вот дека предметите треба 
да останат во Хаг, не зашто 
не ги признавал македон-
ските судови, туку дека сакал 
да одговара исклучително 
пред меѓународните, се раз-
бира, доколку го повикаат. 

Владата на Република Ма-
кедонија, односно премие-
рот Бучковски демантираше 
дека постои документ пот-
пишан меѓу Алијансата и Али 
Ахмети.

ПРЕДМЕТИТЕ ОД ХАГ-
ПРЕДИЗБОРНА ПИНГ-

ПОНГ ПАРТИЈА 

Четирите предмети за кои 
Хашкиот суд не изрази за-
интересираност дефини тив-
но се враќаат во Република 
Македонија, по туторство на 
македонското Обвини тел-
ство. Тоа воопшто не му се 
допаѓа на лидерот на ДУИ, 
Али Ахмети, кој со сите рас-
положливи сили се обидува 
тоа и да го спречи. На мо мен-
ти дава дури и заканувачки 
изјави, велејќи дека доколку 
четирите предмети се вратат 
во Република Македонија, 
дополнително ќе одлучи што 
ќе преземе натаму. За раз-
лика од него, премиерот на 
Република Македонија и на-
таму останува на ставот дека 
предметите по кои Хашкиот 
суд не сака да постапува тре-
ба да бидат вратени во Ма-
кедонија, а по формирањето 
на специјалниот судски тим, 
за истите треба да бидат до-
несени пресуди во нашава 
земја.

Различните ставови на 
пре миерот Бучковски, и не-
говиот коалиционен партнер 
Ахмети, не само што го до ве-
дува во прашање опстанокот 
на коалицијата, туку и нив-
ното идно "дружење", ако се 
има предвид дека се наоѓаме 
во изборна година. Сè по-
гласните информации дека 
вонредните парламентарни 
избори ќе се одржат во јуни, 
на жешка столица ги става и 
Ахмети и Бучковски, токму за 
ова прашање. Имено, и двај-
цата, се разбира, секој пред 
своето гласачко тело, сега 
пред изборите сака да се при-

каже како херој и заштитник 
на "своите", а четирите хашки 
случаи се просто како из мис-
лени за тоа. Веројатно, затоа 
секој на своето гласачко тело 
му се додворува како што 
знае најдобро. 

Лидерот на ДУИ, Али Ах-
мети, јасно е дека е под гот-
вен да направи сè за да ги 
"спаси" "борците" на ОНА 
кои, директно или инди рект-
но, се посочуваат за винов-
ници за некои од овие слу-

чаи. Првенствено затоа што 
на тој начин ќе успее да до-
бие поени кај своите бидејќи, 
како што потенцира тој, не 
им верува на македонските 
судови, туку само на меѓуна-
родните, а со меѓународните 
веројатно мисли дека може 
да ја "нареди"! Но, од друга 
страна, пак, со инсисти рање-
то предметите да останат во 
Хаг ќе се спаси и самиот, 
затоа што еден од четирите 
случаи е и предметот "Вод-
ството на ОНА", а токму Ах ме-
ти беше прв човек на теро-
ристичката ОНА за време на 
конфликтот. 

Втората страна, пак, во 
слу чајот премиерот Владо 
Бучковски, со инсистирањето 
за враќање на случаите во 
Македонија, за по нив да по-
стапува македонското Об-
винителство, дефинитивно 
покажува дека за овие из бо-
ри ќе игра на картата "нацио-
нално". Имено, со тоа што 
јавно наводно му пркоси на 
Ахмети, и тоа во залезот на 
мандатот, односно откако во 
претходните три години му 
ги исполни сите желби, 
Бучковски сака да му покаже 
на македонскиот електорат 
дека размислува и за она 
што се случи во 2001 година, 
а за кое досега одбегнуваше 
да зборува. 

Сепак, ако малку подобро 
погледнеме ќе видиме дека 
Бучковски воопшто нема на-
мера да ги земе четирите 
пред мети од Хаг, и дека иг-
рата на "различни страни" со 
коалициониот партнер ДУИ 
е само добра претстава. Име-
но, сосема свесен дека пред-
времените парламентарни 
избори ќе се одржат во јуни, 
Бучковски на јавноста й со-
општува дека неговата Вла-
да, преку неговата мини стер-
ка за правда Мери Младе-
новска-Ѓорѓиевска, со глав-
ната обвинителка Карла дел 
Понте, договорила четирите 
предмети да се враќаат етап-
но, еден по еден, а сè тоа да 
почне по Нова година. Што 
ќе рече, првиот од овие че-
тири предмети, кои говорат 
за ѕверствата на ОНА, ќе при-
стигне во мандатот на новата 
Влада на Република Маке до-
нија. 

БУЧКО СО ДВОЈНИ СЦЕНАРИЈА!

Добрата вест е што четирите предмети од Хаг се враќаат 
во Република Македонија, за по нив да постапува ма ке-
донското судство. Значи, конечно ќе се постапува по оние 
дела за кои се сомнева дека ги сториле припадниците на те-
рористичката ОНА, а за кои, според наши извори, постојат 
несоборливи докази. Токму затоа и реагира владејачката 
ДУИ, односно лидерот на оваа партија, Али Ахмети, кој прв 
се наоѓа на листата на осомничени за предметот "Водството 
на ОНА"! 

Конечно ќе можеме да слушнеме со име и презиме кој 
стои зад ѕверставата кои, како што се шпекулира, се дела на 
припадниците на терористичката ОНА. Но, дали тоа ќе се 
случи набрзо? Според нашите извори, не. Првенствено по-
ради фактот што веќе е договорено првиот предмет да стиг-
не по Нова година, што значи во мандатот на новата Влада.

Од тука се поставува прашањето дали премиерот Буч ков-
ски е свесен дека ќе ги изгуби изборите и овој врел костен го 
остава во рацете на новата власт, која би требало да биде со-
чинета од сегашните опозициони партии?

Голема е веројатноста дека Бучковски игра на таа карта, 
но што доколку повторно ја освои власта, и за свој коа ли-
ционен партнер повторно го избере ДУИ? Дали и тогаш цврс-
то ќе опстои на ставот дека предметите од Хаг треба да се 
вратат во Република Македонија, или и тогаш нема да бидат 
завршени судските реформи во земјава?

Засега Владата на Република Македонија, односно мини-
стерката за правда Мери Младеновска-Ѓорѓиевска вешто го 
крие одговорот. Но, сепак одговорот на овие прашања ќе 
мора да биде познат наскоро, односно веднаш по соста ву-
вањето на новиот владин состав, предвиден за септември.    

БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ ГЛУМАТ СПРОТИВСТАВЕНОСТ?БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ ГЛУМАТ СПРОТИВСТАВЕНОСТ?


