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БРИСЕЛСКАТА ВРАТА Е ОТВОРЕНА,   

ХАШКИТЕ СЛ 
МЛАДЕНОВ 

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Сите патишта водат кон едно ме-
сто, само што некои од нив се по-
кратки, а некои подолги. Местото, 

пак, е толку оддалечено колку што сме 
подготвени да изодиме по трнливиот 
пат. 

Овој пат местото на настанот беше 
Брисел, но патиштата за нашите две де-
легации беа различни. Пократката па-
тека беше резервирана за премиерот 
на Република Македонија, Никола Гру-
евски, и за дел од неговиот владин тим, 

Тимот на Груевски во 
Брисел пристигна со 
полна торба ветувања за 
исполнување на 
зацртаните реформи, 
кои му ги презентираше 
на еврокомесарот за 
проширување на 
Европската унија, Оли 
Рен. Од него доби 
порака дека Европа веќе 
не верува во акциони 
планови, туку во 
конкретни резултати, 
бидејќи досегашните 
влади на Република 
Македонија секогаш 
презентирале 
исклучителни акциони 
агенди, кои во реалноста 
не функционирале. 

Груевски со убедување 
дека овој пат ќе биде 
поинаку!?

Втората делегација, 
пак, составена од 
делумниот врв на 
интегративците во 
Брисел пристигна со 
полна торба жалби и 
поплаки од новиот 
премиер.

додека подолгата ја одеше партиската 
делегација на ДУИ. 

Вака некако може да се опише не-
колкудневното патување на дел од на-
шиот политички естаблишмент во пре с-
толнината на европските случувања. За 
премиерот Груевски и за неговите ми-
нистри средбата со европските ав то-
ритети беше прва откако се кон со ли-
дира новата Влада, додека за интегра-
тивците прва од позиција на опозиција, 
иако тие сè уште не го признаваат тоа, и 
се надеваат на промени. 

Можеби двете делегации се сретнаа 
во предворјето на европарламентот, 
но никако не можеа да се сретнат во 
некоја од европските канцеларии, би-
дејќи имаа различни агенди, кои ги по-
криваа различни европски емисари. Ти-
мот на Груевски во Брисел пристигна со 
полна торба ветувања за исполнување 
на зацртаните реформи, кои тој му ги 
презентираше на еврокомесарот за 

ПОВТОРНО НА ПОЧЕТОК
Повторно, како по обичај, се за-

мотка клопчето кога станува збор 
за четирите предмети од Хаг, кои 
треба да пристигнат во Република 
Македонија. Тие никако да дојдат. 
Топката се префрла на релација 
поранешна - сегашна Влада. Епи-
лог нема, а решение се наѕира во 
она што нашава земја треба да го 
направи за да ги добие предметите 
назад. Прво да направи измени во 
законските проекти, да оспособи 
специјални судници и секако да 
обучи кадри, кои би можеле да 
постапуваат по нив. Тоа всушност 
требало да се направи и досега, но 
образложението за тоа зошто сè 
уште ништо не е направено е дека 
сме имале избори во земјава!

Па, така, како и секогаш, пов тор-
но почнуваме од почеток.

ДЕЛ ПОНТЕ ВЕТИ ПОЧЕТОК НА СУДЕЊЕТО НА БОШКОСКИ ДЕЛ ПОНТЕ ВЕТИ ПОЧЕТОК НА СУДЕЊЕТО НА БОШКОСКИ 
И НА ТАРЧУЛОВСКИ, НО НА НАС ЧЕКА ДА ГИ ЗЕМЕМЕ И НА ТАРЧУЛОВСКИ, НО НА НАС ЧЕКА ДА ГИ ЗЕМЕМЕ 
ОСТАНАТИТЕ ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТИОСТАНАТИТЕ ЧЕТИРИ ПРЕДМЕТИ
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 НО САМО ЗА РЕФОРМИ! 

УЧАИ ГИ РАСКАРАА 
СКА И ГРУЕВСКИ 

про  ширување на Европската унија, Оли 
Рен. Од него доби порака дека Европа 
веќе не верува во акциони планови, ту-
ку во конкретни резултати, бидејќи до-
сегашните влади на Република Маке-
донија секогаш презентирале исклу чи-
телни акциони агенди, кои во реалноста 
не функционирале. 

Груевски со убедување дека овој пат 
ќе биде поинаку!?

Втората делегација, составена од 
делумниот врв на интегративците, во 
Брисел пристигна со полна торба жал-
би и поплаки од новиот премиер, кој 
патем сè уште го нарекуваат мандатар. 
Нивното ниво на разговор беа третите 
ешалони на Брисел, кои внимателно ги 
ислушаа. Но, не дадоа коментар. Заед-
ничка точка на Владата и на инте гра-
тивците беше лидерската средба на 
пре миерот Груевски со претседателите 
на опозиционите партии. За неа евро-
претставниците јасно сугерираа. Сред-
ба во Шипковица не треба да има. 

Епилогот или конечната порака со 
која се врати владината делегација од  
бриселското патување е да спро веду-
ваме реформи, но и да научиме да ко-

муницираме меѓу себе. А, пак, за про ме-
ните на Уставот на Република Ма ке до-
нија порачаа дека тоа е прашање на по-
литичка култура, а не фиксно и строго 
правило. 

ПАНДОРИНАТА 
КУТИЈА НА ДУИ

Токму ова најново барање на ин те-
гративците беше нивната карта со која 
сметаа дека ќе можат да заиграат во 
Брисел. Но, за жал, барем засега, евро-
претставниците одлучија овде да не се 
мешаат. Речиси на иста линија со нив се 
и домашните дипломати, кои јасно по-
рачаа дека на Република Македонија 
многу повеќе й се важни реформите во 
земјава отколку промената на Уставот, 
со што ДУИ сака да си обезбеди место 
во Владата. Поголемиот дел од правната 
експертска јавност го има истото ми с-
лење, само интегративците сметаат де-
ка се во право, и живеат во филмот на 
постизборната атмосфера на соста ву-
вање на Влада. 

По речиси целосното исцрпување на 

сите можни форми на закани, поаѓајќи 
од протестите, преку испраќање жални 
писма до Европската унија, па сè до за-
каните за заигрување на калаш њи ко-
вите, на ДУИ им остана уште само една 
можност за блокирање на работата на 
Владата. Донесувањето на Законот за 
полиција, кој е во согласност со Рам ков-
ниот договор, и со кој интегра тивците 
се обидуваат да го вратат Бадентер во 
игра, иако експертската јавност се из-
јасни дека за него воопшто не е по треб-
но Бадентеровото мнозинство, бидејќи 
тој е обичен закон, како и сите други. 

Но? Тоа се последните очајнички 
обиди на ДУИ. По нив веројатно инте-
гративците нема да имаат со што да ја 
уценуваат јавноста, освен ако не им се 
вратат на калашњиковите!? 

Расправата за Законот за полиција, и 
евентуалните амандмани кои би сле ду-
вале, допрва ќе ги видиме. Но, веќе од 
сега е јасно дека ДУИ полека но сигурно 
се симнува од агендата на топ поли тич-
ки теми во земјава. Особено по ладниот 
туш кој го добија од Брисел, а на кој 
многу се надеваа. Сепак, останува нив-
ниот страв од отворањето на досиејата 

- мината Влада, во кои ДУИ, односно 
нејзините министри имаат сериозни 
про пусти во работата. Но, како што не-
официјално дознаваме, најголемиот 
ст рав за "дуиџиите" лежи во досието 
"Хаг". Според наши информации, врвот 
на оваа партија особено се интересирал 
за тоа што премиерот Груевски раз го-
варал со хашката обвинителка Карла 
дел Понте. Се чини дека евентуалното 
враќање на хашките предмети во Ма-
кедонија би можело да предизвика се-
риозен удар за оваа партија, односно 
отворање на Пандорината кутија за 
војната во 2001 година, од која би мо-
желе да излезат многу неповолности за 
врвот на оваа партија, пред сè, за ли-
дерот на ДУИ, Али Ахмети. Токму на тоа 
особено инсистира сега веќе вла дејач-
ката ДПА, која не се плаши да проговори 
за многу ситуации од 2001година, но 
истовремено бара и одговори од ДУИ.

ШТО СИ ПРИМОПРЕДАДОА ПОРАНЕШНИОТ ШТО СИ ПРИМОПРЕДАДОА ПОРАНЕШНИОТ 
И СЕГАШНИОТ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА?, И СЕГАШНИОТ МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА?, 
МЛАДЕНОВСКА - ЃОРЃИЕВСКА И МАНЕВСКИМЛАДЕНОВСКА - ЃОРЃИЕВСКА И МАНЕВСКИ
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МЕРИ НЕ ГИ БАРАЛА 
ЧЕТИРИТЕ ДОСИЕЈА 

ОД ХАГ?
Во рамките на бриселската турнеја 

премиерот Никола Груевски во Хаг ос т-
вари средба со главната хашка обви-
нителка Карла дел Понте. Според офи-
цијалните информации, доставени од 
Кабинетот на премиерот, Груевски ус-
пеал да ја реализира својата зацртана 
агенда, иако на јавноста таа не й е по-
зната. Сепак, очекувањата од оваа ср ед-
ба беа навистина големи, пред сè, по-
ради фактот што токму ВМРО-ДПМНЕ во 
предизборната кампања се залагаше за 
итно ослободување на двајцата при-
творени, Љубе Бошкоски и Јохан Тарчу-
ловски. Но, Груевски од таму не се вра-
ти со такво ветување. Двајцата при тво-
рени и натаму остануваат во Шеве нин-
ген да го чекаат почетокот на судењето. 
Дел Понте не отстапува од ставот дека 
Тарчуловски и Бошкоски треба да ос та-
нат во некогашниот дворец, денес за т-

СЕ ПЛАШИ ЛИ АХМЕТИ ОД ВРАЌАЊЕТО НА ЧЕТИРИТЕ СЕ ПЛАШИ ЛИ АХМЕТИ ОД ВРАЌАЊЕТО НА ЧЕТИРИТЕ 
ХАШКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА? МОЖАТ ЛИ ТИЕ ДА ХАШКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА? МОЖАТ ЛИ ТИЕ ДА 
КАЖАТ ПОВЕЌЕ ЗА НЕГОВАТА УЛОГА ВО 2001 ГОДИНА?КАЖАТ ПОВЕЌЕ ЗА НЕГОВАТА УЛОГА ВО 2001 ГОДИНА?

вор, иако до неа беа испратени вла-
дини гаранции додека, пак, за четирите 
предмети се создаде магла, во која теш-
ко можеме да ги препознаеме лошите и 
добрите во филмот . 

Сепак, дали целата вина е во рацете 
на Дел Понте? Барем што се однесува 
до нашето второ барање - враќањето 
на четирите предмети, за кои Хаг не е 
заинтересиран да ги процесуира? 

Ако судиме според изјавата на пре-
миерот Никола Груевски, вината е во 
поранешната Влада, која инсистирала 
предметите да не бидат вратени во Ма-
кедонија сè до почетокот на 2007 го-
дина. Тоа лично му го потенцирала Дел 
Понте која, како што истакнува пре ми-
ерот, била изненадена што Груевски не 
бил запознат со тоа барање. Се чини де-
ка оваа шокантна информација, која 

поранешната Влада мудро ја криела од 
јавноста, излезе на виделина. Всушност, 
хашката обвинителка ја издаде Владата 
на Бучковски дека самоиницијативно 
барала четирите предмети и натаму да 
останат во хашките фиоки. Ова скан-
далозно сознание премиерот Груевски 
го подели со јавноста, потенцирајќи де-
ка поранешната министерка за правда, 
Мери Младеновска Ѓорѓиевска, при неј-
зината посета на Хашкиот трубунал, по-
барала враќањето на предметите да би-
де одложено до 2007 година, со обра з-
ложение дека во меѓувреме ќе бидат 
направени промени во законската ле-
гислатива, по која всушност треба да се 
"работат" предметите.

Овие информации веднаш ги де ман-
тираше поранешната министерка Мла-
деновска Ѓорѓиевска, потенцирајќи де-

ка всушност било договорено пред ме-
тите етапно да бидат враќани во Ре-
публика Македонија, а за овој месец би-
ла закажана средба на хашките обви-
нители со претставници од Јавното об-
винителство од Македонија. 

Каде е вистината во оваа приказна? 
Во она што го зборува премиерот Ни ко-
ла Груевски или, пак, поранешната ми-
нистерка за правда Мери Младеновска 
Ѓорѓиевска?

Веројатно вистината е некаде по ме-
ѓу. Но, најголемата вистина е во фактот 
дека двајцата обвинети Љубе Бошкоски 
и Јохан Тарчуловски сè уште се наоѓаат 
во затворот Шевенинген, очекувајќи го 
денот на почнувањето на нивното су де-
ње додека, пак, четирите предмети сè 
уште седат во хашките архиви. Ќе дојдат 
ли во Република Македонија? 

МАЛТРЕТИРАНИТЕ ГРАДЕЖНИ МАЛТРЕТИРАНИТЕ ГРАДЕЖНИ 
РАБОТНИЦИ И НАТАМУ ГО ОЧЕКУВААТ РАБОТНИЦИ И НАТАМУ ГО ОЧЕКУВААТ 
ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕТО НА ДЕНОТ НА ПОЧНУВАЊЕТО НА 
СУДЕЊЕТОСУДЕЊЕТО

ЌЕ ДОЈДАТ ЛИ ВООПШТО 
ПРЕДМЕТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА?

Дали навистина четирите хашки предмети кои, 
пред сè, се однесуваат на водството на ОНА за 
време на воениот конфликт, ќе при стиг нат во 
Македонија допрва ќе видиме. Скептицизам се-
како постои, особено ако се има предвид из јавата 
на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, дадена минатата 
година, дека наводно е договорено овие пред ме-
ти да не се враќаат во земјава!?

На оваа информација треба да се додаде и 
изјавата на Карла дел Понте, која своевремено 
из несе став дека Република Македонија всушност 
не ги сака предметите назад! 


