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" ГЛ А В И Т Е  Н А  О Д Д Е Л Н И  М А К Е Д О  

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Министерот за правда, Михајло 
Маневски, го претстави Пред-
лог-законот за соработка на Ре-

публика Македонија со Меѓуна родниот 
кривичен суд за гонење на лица одго-
ворни за сериозни повреди на меѓуна-
родното хуманитарно пра во на тери то-
ријата на поранешна Ју гославија, кој е 
познат под името За кон за соработка со 
Хашкиот тибу нал.

Овој закон ќе се разгледува во две со-
браниски фази, вклучувајќи и јавни рас-
прави по текстот од Предлог-законот. 
Но, истовремено отвора неколку кру-
цијални прашања, кои се поврзуваат со 
политичките односи во Република Маке-
донија, а директно навлегуваат во по-
ложбата на неколку истакнати актуелни 
политичари на ДУИ, кои како прота го-
нисти на настаните од 2001 година, за-
бележително ги одлагаат правните деј-
ствија од повредата на меѓународното 
хуманитарно право.

На мала врата се турка 
Предлог-законот за 
соработка со Хашкиот 
трибунал, кој ја тангира 
положбата на ДУИ, 
поточно на командантите 
на ОНА, вклучувајќи ја 
одговорноста, односно 
вината на Али Ахмети, 
Фазли Велиу, Г'зим 
Острени, Хазби Лика, 
Садула Дураку, како и 
првенците на ДПА, 
командант Лека и некои 
други негови сопартијци, 
кои се поврзуваат за 
злосторства против 
човештвото и против 
хуманитарното право.

Парадирањето на Агим 
Красниќи ќе заврши. Што 
потоа ќе се случи? Кој ќе 
донесе конечна одлука за 
времето на враќање на 
предметите од Хаг?

Дали оваа одлука ќе 
падне во врвот на ВМРО-
ДПМНЕ или, тој избор, 
право на доблесен избор 
ќе падне врз плеќите на 
премиерот Никола 
Груевски?

Со ова се стеснува маневарскиот про-
стор за избегнување на одговорноста за 
сторените кривични дела во Маке до ни-
ја, а во меѓувреме се израмнуваат пре-
сметките во однос на македонско-ал-
банските...

Значи, она што требаше да се среди 
во текот на 2001 година, сепак на мала 
врата се враќа на домашната политичка 
сцена, иако албанскиот фактор ќе се 
оби де да пронајде соодветна форму ла-
ција за да ги одбегне правните санкции 
од покренувањето обвиненија за ова 
сторено дело.

"НЕ ВЕЛИ КАСНО 
КОГА СЕ ПРАВИ 

СТРАСНО"
Според министерот Михајло Манев-

ски  предлогот за донесување закон за 
соработка со Хашкиот трибунал е од ис-
клучително големо значење, а тој наи-
дувал на општа подршка, како во до-
машната така кај меѓународната јавност. 
Меѓутоа, се наметнува прашањето, дали 
овој закон се донесува пост-фестум, или 
никогаш "не вели касно, кога тоа се пра-

ви страсно"!?
Имено, доблесно е да се признае 

гр еш ката на своите претходници, кои Јо-
хан Тарчуловски со пижами го испратија 
во Хаг, каде во Шевенинген го спаси вож-
дот на сите Србите во светот, Слободан 
Милошевиќ, кој ете во стилот не "забо-
рави ближњега" тогаш му даде едно оде-
ло за да не му студи на душата, оти ма-
кедонските политичари го испратија во 
зандана "пиштол гол".

Тогашната политичка македонска оп-
ција избрза во својата реакција, без да 
размисли дали со тоа го крши законот 
кој за волја на вистината, не постоеше во 
пр ав ната регулатива на Република Ма-
ке донија. 

Истовремено, властодржците од пе-
риодот 2002/2006 година, го гонеа по-
ранешниот министер за внатрешни ра-
боти, Љубе Бошкоски, кој го избркаа во 
Хрватска за да не прави проблеми во 
претседателската трка во Македонија, 
во која учествуваше Бранко Црвен ков-
ски. 

Ваквата рашомонијада во правото на 
нашата земја доведе до ситуација секој-
дневно да учествуваме во пишувањето 
на сценариото за филмот, кој повеќе ќе 
измисли лага или измама, бидејќи Ма-
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" ГЛ А В И Т Е  Н А  О Д Д Е Л Н И  М А К Е Д О     Н С К И  П О Л И Т И Ч А Р И  Ќ Е  Б И Д АТ  Н А  Ц Е Н А ! ? " Н С К И  П О Л И Т И Ч А Р И  Ќ Е  Б И Д АТ  Н А  Ц Е Н А ! ? "
беа респектирани во случајот на Бош-
коски и на Тарчуловски.   

КОЈ ЌЕ ЈА ПОПРЕЧУВА 
ПРАВДАТА?

Прашањето кој ги одвлекуваше прав-
ните дејствија во Република Македонија 
мора да биде одговорено, бидејќи не 
може некој да е виновен за судот, а друг, 
пак, слободно да шета и да ги собира ло-
вориките од учеството во воените деј-
ствија во 2001 година. Значи, правилото 
за едни мајка, а за други шајка, мора да 
се урне, затоа што прекршувањето на 
човековите права и слободи важи за 
сите и според тоа пред законот - сите се 
еднакви. Но, поради различното толку-
вање за владеењето на правото во Ма-
кедонија се избегнуваше одговорноста 
за подготвување на посочениот текст од 
законот. 

"Донесувањето на законот за сора-
бот ка меѓу РМ и Хашкиот трибунал про-
излегува од потребата за натамошна ус-
пешна соработка со Судот и уредува ње-
то на постапката за предавање на пред-
метите, како и за постапувањето по 
предметите кои ќе бидат отстапени од 
страна на Трибуналот на домашните над-
лежни органи", истакнува Михајло Ма-
нев ски. 

Со цел да се продолжи соработката 
со Хашкиот трибунал и уредувањето на 
постапката за предавање на предметите 
кои ќе преминат во надлежност на ма-
кедонските органи, текстот ќе оди во 
прва фаза.

"Тој е систематизиран во 11 дела кои, 
пред сè, се однесуваат на надлежноста 
на Хашкиот трибунал, прашањата за ли-
шување од слобода и определување на 
мерката притвор и предавањето на ли-
цата на Трибуналот, отстапувањето на 
истрагата и водењето на кривичната по-
стапка, постапувањето по предметите 
отстапени од Хашкиот трибунал на до-
машните органи, имунитетот и слобод-
ниот премин преку територијата на РМ, 
извршувањето на кривичните санкции, 
конфискацијата на имотот и на имотната 
корист, прашањата за направените тро-
шоци при кривичната постапка итн.", ин-
формира Маневски.

Овој навидум експлицитен закон от-
вора низа круцијални прашања, кои се 
поврзуваат со политичките односи во 
Република Македонија.

Текстот ја тангира и положбата на 
ДУИ, поточно на командантите на ОНА, 
вклучувајќи ја одговорноста, односно 
ви ната на Али Ахмети, Фазли Велиу, 
Г'зим Острени, Хазби Лика, Садула Ду-
раку, како и првенците на ДПА, ко ман-
дант Лека и некои други негови сопар-
тијци кои се поврзуваат со злосторства 
против човештвото.

Доколку созреат условите за пре фр-
лање на македонските случаи од Хаг во 
Скопје, тогаш засегнатите политичари ќе 
покренат разни акции за да ја попречат 

правдата, односно ќе се обидат да при-
грабат време за да ја избегнат постап-
ката пред надлежните судски органи. 
Притоа, не само што ќе се нарушат спе-
цифичните и пријателски односи меѓу 
СДСМ и ДУИ, туку ќе се продлабочат 
кризните односи во владејачката коа-
лиција, која и тоа како ја тангира ова 
прашање. Имено, судбината на прате ни-
кот Даут Реџепи - алијас командант Ле-
ка, кој се товари за убиство на 12 кид-
напирани Македонци од конфликтот во 
2001 година.

Значи, станува збор за многу ком-
плекс на политичка ситуација, која сигур-
но ќе влијае врз положбата на судството, 
кое и онака мака мачи со послабите 
случаи поврзани со делата за органи зи-
раниот тероризам. 

Имено, парадирањето на Агим Крас-
ниќи ќе заврши. Што потоа ќе се случи? 
Кој ќе донесе конечна одлука за вре-
мето на враќање на предметите од Хаг? 
Дали оваа одлука ќе падне во врвот на 
ВМРО-ДПМНЕ или, тој избор, право на 
доблесен избор ќе падне врз плеќите на 
премиерот Никола Груевски?

Како што се одвиваат настаните, многу 
ак туелни политичари ќе бидат засегнати 
од одвивањето на темпото на настаните 
поврзани со враќањето на хашките слу-
чаи во Македонија. При тоа, нема само 
да паѓаат "албански глави", туку и "гла-
вите на одделни македонски поли ти ча-
ри ќе бидат на цена". Доколку во прав-
дата лежи и вистината за настаните во 
2001 година, тогаш на виделина ќе из-
лезат фактите за средбата од 21 март 
2001 година, кога во Љубљана е догово-
рено сценариото за одвивање на нас та-
ните во Македонија. Доколку македон-
ската политичка сцена собере храброст, 
тогаш многу работи ќе ни бидат јасни, 
бидејќи многу актуелни политичари, од 
врвот на СДСМ и од ВМРО-НП и од 
ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да одговараат за 
фингирањето на конфликтот од кон тро-
верзната година. При тоа, ци вилните жрт-
ви, без разлика дали се Македонци или 
Албанци, веќе нема да бидат подве ду-
вани како колатерална штета, туку ка ко 
жртви на хуманитарното право или како 
на злосторства против човеш твото.  

Затоа судбината на Предлог-законот 
за соработка со Хашкиот трибунал е 
опас на, бидејќи инволвираните и засег-
натите страни ќе се обидат да го по пре-
чат донесувањето на законот, но исто-
времено од "петни жили" ќе го оддол-
говлекуваат процесот на враќање на 
хаш ките предмети во Македонија. Во ме-
ѓувреме, ќе мора да се пронајдат "арс-
лан политичар", кој ќе даде зелено свет-
ло за Предлог-законот, а уште потешко 
ќе е да се најде поголем "арслан судија", 
кој ќе ги осуди злосторниците кои, пак, 
сега им припаѓаат на Албанците во Ма-
ке до нија, односно овие предмети ги то-
варат Али Ахмети и неговите коман-
данти. Зна чи, на две страни ќе се најдат 
коман дан тите на македонското судство 
и коман дантите на ОНА. Тоа се значајни 
факти од кои допрва ќе нè боли глава.  

кедонците облечени во "црно-белите 
штрафти" мораат да бидат јунаци на на-
цијата, која ги предаде без и еден "са г-
лам" аргумент или факт за стореното де-
ло. Во овој две ипол годишен период 
Бошкоски и Тарчуловски доживеаја вис-
тинска семејна голгота, при што влас-
тите во Скопје им ветуваа финансиска 
поткрепа за покривање на судските тро-
шоци во Хаг. Но, таквата тактика соз да-
де простор за одвлекување на внима-
нието на јавноста од вистинските при-
чини за нивното приведување и затво-
рање во странство. 

Со ова ги стави во нерамноправна 
положба Македонците, а наспроти нив 
се протежираа желбите на Албанците 
во Македонија, кои како учесници во 
воениот конфликт во 2001 година, беа 
амнестирани за истите наведени дела – 
повреди на меѓународното хуманитарно 
право.

Но, овие дела не застаруваат, па така 
сега им дојде ред на албанските поли-
тичари во Македонија, кои до сега ја 
попречуваа постапката за покренување 
на обвиненија за сторените кривични 
дела поврзани со прекршување на пра-
вилата за војување кои, пак, се дел од ме-
ѓународните хуманитарни правила што 

ОЧИ В ОЧИ КОМАНДА     НТИТЕ НА  НТИТЕ НА 
МАКЕДОНСКОТО С    УДСТВО  УДСТВО 
И КОМАНДАНТИТ    Е НА ОНАЕ НА ОНА


