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МАКЕДОНИЈА    ПРЕД ТЕШКА БИТКА!МАКЕДОНИЈА  

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Т У Ж Б А  В О  Х А Г  З А  Д О К А Ж У В А Њ Е      Н А  М А К Е Д О Н С К АТА  В И С Т И Н АТ У Ж Б А  В О  Х А Г  З А  Д О К А Ж У В А Њ Е   

Република Македонија ја тужи Ре-
публика Грција пред Меѓуна род-
ниот суд во Хаг. Конечно, по осум-

наесет години јалово преговарање, на-
шата држава се одлучи да си ја испроба 
среќата и кај меѓународните правни 
експерти, иако длабоко во себе ве ро-
јатно знае, како всушност и сите ние, 
дека голем дел од одлуките на Судот се 
политички. Сепак, тоа не треба да нè 
спречи да ги искористиме сите правни 
алатки, кои би можеле да нè доведат до 
некое решение за спорот со името кој 
го имаме со Грција или, пак, во најмала 
рака, и правнички да ја изведеме на ви-
делина нашата приказна за овој про б-
лем, односно да успееме да ја дока-
жеме нашата вистина. Неспорен е фак-
тот дека тоа е мачен и тежок проблем, 
особено ако се има предвид дека вак-
вите спорови знаат да траат и по де-
сеттина години, што во нашиов случај е 
предолго време, но сепак евентуалното 
добивање на оваа пресуда навистина 
може да отвори сосема други врати за 
Република Македонија. Најнапред, да ја 
потврди нашата вистина за спорот, но и 
да ја запре Република Грција во неј зи-
ното долгогодишно успешно менаџи-
рање на овој случај!

Македонија е пред тешка 
битка. Тоа треба секому да 
му биде јасно. И на Владата 
на Република Македонија, 
која се јавува како подно си-
тел на тужбата, но и на гра-
ѓаните на оваа држава, кои 
мора да бидат подготвени за 
одлуката на Судот, без оглед 
дали истата ќе биде со пози-
тивен или, пак, со негативен 
одговор. Но, очигледно нај-
многу сите треба да бидеме 
подготвени на фактот дека 
Судот може одлуката да ја 
донесе и по неколку години, 
но и да се изјасни дека таа не 
е во нејзина надлежност!? 

Сепак, сите варијанти не 
смеат да нè поколебаат во 
идејата на Европа да й  ја 
соопштиме македонската 
вистина за спорот со името, 
наспроти досегашната 
агресивна дипломатија на 
Република Грција која, за 
жал, успеваше да ја "про-
даде" сопствената приказна 
за името на нашата земја.

Македонија е пред тешка битка. Тоа 
треба секому да му биде јасно. И на Вла-
дата на Република Македонија, која се 
јавува како подносител на тужбата, но и 
на граѓаните на земјава, кои мора да 
бидат подготвени за одлуката на Судот, 
без оглед дали истата ќе биде со по-
зитивен или, пак, со негативен одговор. 
Но, очигледно најмногу сите треба да 
бидеме подготвени на фактот дека Су-
дот одлуката може да ја донесе и по 
неколку години, но и да се изјасни дека 
таа не е во нејзина надлежност!? Сепак, 
сите овие варијанти не смеат да нè 
поколебаат во идејата на Европа да й  ја 
соопштиме македонската вистина за 
спорот со името, наспроти досегашната 
агресивна дипломатија на Република 
Грција која, за жал, успеваше да ја "про-
даде" сопствената приказна за името на 
нашата земја.

Но, и покрај тоа што со подне су ва-
њето на тужбата влегуваме во сосема 
нова условно речено "војна" со Ре пуб-
лика Грција, сепак, како што соопшти 
министерот за надворешни работи, Ан-
тонио Милошоски, Република Маке до-
нија не ги напушта преговорите за на-
шето име, кои се водат со Грција со по-
средство на Обединетите нации. 

Оваа одлука на македонската Влада 
беше оценета многу добро, од страна 
на сите меѓународни претставници, ди-
ректно и индиректно вклучени во про-
блемот, како и од самиот медијатор Мет-
ју Нимиц, со што нашава земја уште ед-
наш покажа дека навистина сака да се 
дојде до решение со Грција.

ДВОЈНИ АРШИНИ!
Спорот со Република Грција оста ну-

ва. Останува да се реши низ преговори, 
кои се одвиваат со посредништво на 
медијаторот Метју Нимиц. Наредните 
средби сè уште не се закажани, бидејќи 
се чека Република Македонија да го 

предложи новиот преговарач откако 
претседателот Бранко Црвенковски го 
разреши Никола Димитров од оваа 
функција. Неговото назначување треба 
да се случи многу брзо, пред сè, поради 
тоа што не смее да се остави простор за 
вакуум во преговорите, особено по под-
несувањето на тужбата, која оче кувано 
ќе донесе контрааргументи од страна 
на Република Грција. 

Официјална Атина сè уште не излегла 
со длабока анализа за тужбата, но нео-
фицијално веќе најавува нејзино оспо-
рување, иако сосема е јасно дека токму 
таа ја прекрши Привремената спогодба. 
Очигледно дека тоа нема да ги спречи 
официјалните грчки власти да воз вра-
тат рафално на оваа македонска од-
лука, за што како што напомнуваат до-
машните експерти вклучени во изра-
ботката на тужбата, Република Маке до-
нија е целосно подготвена.

Како и да е, нè очекува тежок период. 
Период на неизвесност од одговорот 
од Хаг, но и неизвесност од преговорите 
кои мора да продолжат. Ваквата со-
стојба веројатно дополнително ќе ја 
комплицира меѓународната политика 
на земјава, која во изминативе неколку 
години, особено во текот на последнава, 
покажа дека се става во заштита на 
Република Грција, само поради фактот 
дека таа е членка на Европската унија и 
на НАТО, а Македонија е земја која ап-
лицира да стане дел од овие инсти ту-
ции. Ваквите двојни аршини на Европа 
не се новина ниту за нас ниту, пак, за 
регионот. Досега со неколку одлуки и 
решенија можевме да ја видиме моќта 
на Унијата, или подобро речено моќта 
или значењето да се биде полноправен 
член на Унијата. Принципот на соли дар-
ност меѓу членките е непишано пра-
вило, кое се провлекува низ Унијата, за 
што сведоци сме токму ние. Букурешт 
беше токму тоа!

МЕЃУНАРОДНИОТ СУД ВО ХАГ МОЖЕ ОДЛУКАТА МЕЃУНАРОДНИОТ СУД ВО ХАГ МОЖЕ ОДЛУКАТА 
ДА ЈА ДОНЕСЕ И ПО НЕКОЛКУ ГОДИНИ, НО И ДА СЕ ДА ЈА ДОНЕСЕ И ПО НЕКОЛКУ ГОДИНИ, НО И ДА СЕ 
ИЗЈАСНИ ДЕКА ТАА НЕ Е ВО НЕЈЗИНА НАДЛЕЖНОСТИЗЈАСНИ ДЕКА ТАА НЕ Е ВО НЕЈЗИНА НАДЛЕЖНОСТ
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