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НИЕ  ИМЕ  СИ  ИМАМЕ !

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ПОЛИТИКА ГРЦИЈА ГЛУВА ЗА РЕАЛНОСТА

Специјалниот прет став-
ник на генералниот се к-
ретар на Обеди не тите 

нации, Метју Нимиц, на 20 
јануари ја по сети Маке до ни-
ја и оствари средба со прет-
седателот на Република Ма-
ке  донија, Бран ко Црвен ков-
ски, со прет се дателот на Вла-
дата, Владо Бучковски, и со 
министерката за надворешни 
работи, Илинка Митрева. Но, 
од средбата не произлезе 
ништо ново, нај малку евен-
туално решение за дол го-
годишниот спор со името. 
Сепак, уште еднаш се слушна 
нашата аргумен та ција за 
таканаречената двој на фор-
мула - употребата на устав-
ното име на Република Ма-
кедонија во севкупната ме ѓу-
народна комуникација и упо-
требата на заедничко при-
фатливо решение во би ла те-
ралните односи со Репу бли-
ка Грција.

Од македонска страна бе-
ше искажана волја разго-
ворите да продолжат во кон-
структивна атмосфера. Се 
договори следната средба 
да се одржи во Њујорк  меѓу 
крајот на февруари и поче-
токот на март.

"Мислам дека американ-
скиот потег имаше ефект да 
се фокусира многу внимание 
на ова прашање. Според 

На средбата со Нимиц уште еднаш се слушна на-
шата аргументација, како поткрепа на пред-
логот, со кој Република Македонија наста-
пува во разговорите кои се водат во Њујорк 
за разликата околу името, односно така на-
речената двојна формула.

"Кон Атина направивме неколку чекори на добра 
волја. Кога би постоела формула која би 
била прифатлива во моментов и за Скопје и 
за Атина, би можеле да констатираме дека 
проблемот е решен", изјави претседателот 
Бран ко Црвенковски во интервјуто за грч-
киот весник "Катемерини". 

мене, сега е поважно да се 
најде резолуција која ќе ја 
задоволи целата меѓународ-
на заедница, особено вас, но 
и другата земја", вели Метју 
Нимиц.

Нимиц признава дека има 
многу идеи како да се раз-
реши спорот, но непопуст-
ливоста од двете страни е 
фактичка состојба, веќе една 
деценија, откако Македонија 
стана БЈРМ во ОН, како ре-
зултат на Грција. Неговата 
стратегија беше да ја опипа 
атмосферата, како се рас по-

декларациите на Собранието 
од 24 декември 1991 и од 3 
јули 1992 година. 

"Не постои никаков ман-
дат за двојна или каква и да е 
друга формула за името на 
Македонија со ексклузивно 
право кон кого и да е, освен 
задолжителната одлука од 
референдумот на 8 сеп тем-
ври 1991 и Декларацијата на 
Собранието од 3 јули 1992 
година за името Македонија 
со уставната референца Ре-
публика за цел свет", изјави 
претседателот на СМК, Тодор 
Петров.

Во интервјуто за грчкиот весник "Катемерини" Цр-
вен ковски оценува дека во моментов не е пронајдена 
формула за името која би била прифатлива и за двете 
страни. Во врска со пре дупредувањата на грчките ли-
дери дека ниту еден нивни парламент никогаш нема 
да ратификува договор кој се однесува на влез на Ма-
кедонија во НАТО и во ЕУ под нејзиното уставно име, 
Цр венковски посочува дека ваквите изјави не се добар 
пристап ниту за Република Грција, ниту за Европската 
унија. 

Македонија сака да ја заврши 
сапуницата околу спорот со 
Грција само на еден начин, 
така како што ни одговара, 
со HAPPY END за нас. 

СМК ја отфрла и изјавата 
на претседателот Бранко 
Црвенковски за таканаре-
чената двојна формула за 
името на Македонија и ја 
оценува како непринципи-
елна, неконзистентна и во 
спротивност со Уставот и со 

Тој им предложи на вла-
дите на Македонија и на Гр-
ција наместо времената спо-
годба склучена во Њу јорк, 
сега да склучат договор за 
траен мир и добро со седство, 
во кој Македонија ќе го при-
фати правото на името Ма-
кедонија на север ната грчка 
провинција, а Грција ќе го 
прифати правото на името 
Македонија на нејзиниот се-
верен сосед со заемно пот-
врдување на меѓудржавната 
граница. 

Петров предложи Маке-
донија да се откаже од воени 
репарации, а Грција да го 
прифати правото на држав-
јанство, имот и наследство 
на сите Македонци проте-
рани од Грција, како и да им 
овозможи основни човекови 
права и граѓански слободи 
на Македонците кои живеат 
во Грција. 

ложени Црвенковски, Буч-
ковски и Митрева, дали мо-
жеби размислуваат да го сме-
нат цврстиот став за неме-
нување на името.

По 2 години Нимиц пов-
торно го посети Скопје, но 
по американскиот шок со 
признавањето, веќе ништо 
не е исто во овие преговори! 
Македонија нема намера да 
го промени името, што му 
беше јасно презентирано, 


