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Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

ивотот е како филмска претстава. Сами сме си продуценти на нашите претстави, вели Mike 
Todd.

Нашиот јужен сосед не стивнува туку ги интензивира своите активности и продолжува да 
ни прави опструкции секаде каде што ќе стигне. Всушност, нели сами сме си продуценти на 
нашите претстави, па така и ние грешката ја направивме уште тогаш кога нè признаа 
Соединетите Американски Држави и не ги "откачивме" почитуваните соседи од југот, 

дозволувајќи долгометражниот дијалог со нив да трае до бесконечност. Тогаш едноставно требаше да 
им кажеме - баста, финито!

"Предлагаме политичко решение врз кое навистина ќе можеме да дојдеме до решение на проб ле-
мот. Секако, треба да има одговор и од другата страна, но ние сме подготвени да најдеме решение", 
неодамна во Берлин одговори грчкиот премиер Костас Караманлис кога "Дојче веле" го праша какво 
решение предлага Грција за проблемот со македонското име.

Германскиот канцелар Герхард Шредер, кој му беше домаќин на Караманлис, со укажување дека ви-
соко го цени заклучокот на Бундестагот, со кој на германската Влада й беше дадена задача да го упо-
требува уставното име на Македонија во рамките на ЕУ, но и со дополнување: Доколку на Македонија 
навистина й се дава можност за процес на приближување кон ЕУ, тогаш Грција й е потребна.

Односно, таа треба да нè поддржи, а како на земја која се декларира како лулка на демократијата не 
й личат заканите и другите изливи на лоша волја и постојаниот негаторски став кон северниот сосед 
Македонија.

Инаку, за потсетување, германскиот Парламент ја задолжи Владата на Шредер да се залага за упо-
треба на уставното име на Македонија. 

И Велика Британија има свое видување за признавањето на нашето уставно име.
Имено, Комитетот за надворешна политика на британскиот Парламент смета дека непризнавањето 

на Македонија под нејзиното уставно име "нема никаква основа", додека британската Влада сè уште го 
дефинира ова прашање како "длабоко емоционално" во однос на Грција.

"Не постои никаква основа, ниту база, ниту реалност да не й се признае уставното име на Македонија 
и да не й се дозволи да го користи своето име", изјави во Лондон претседателот на Комитетот, Доналд 
Андерсон, член на владејачката Лабуристичка партија.

Според него, проблемот околу ова прашање треба да се сфати на "ниво на разум", а не на "ниво на 
страсти". И на британската Влада й "боде очи" преголемата доза на емотивност која се искажува од 
грчка страна кога станува збор за Македонија и признавањето на нејзиното уставно име.

"Проблемот околу името всушност е длабоко емоционално прашање во однос на Грција", изјави 
британскиот министер за Европа, Дејвид Мекшејн.

"Многу пријатели Грци емотивно реагираат на овој проблем", нагласи тој. 
Во своите заклучоци, Комитетот ја повика Британија, во соработка со Германија и Франција, и 

останатите европски партнери да ја признаат Македонија под нејзиното уставно име.
Но, токму ваквите и слични најави ја прават Грција сè понервозна и ја доведуваат до ситуација да 

"осмислува" потези за подобра тактика во студената војна која ја води со Македонија. 
Често пати Грците се доведуваат во ситуација да прават и смешни гафови, а последната вест прис-

тигна од Турција, каде што Грција се повлече од балканскиот фудбалски парламентарен турнир поради 
Македонија. А претходно слично искуство имаше и Бучковски кому не му беше дозволено да ја пре-
лета Грција, затоа што на авионот стоело името Македонија. 

Но, за разлика од сите грубости кои ни се приредуваат од јужниот сосед, сè повеќе и повеќе Ма ке до-
нија се јавува под своето уставно име. 

На неколку официјални веб-сајтови на Обединетите нации нашава држава се појавува под своето ус-
тавно име, официјалниот јазик се означува како "македонски", а населението како "Македонци".

На ова бурно реагирале Американците со грчко потекло, кои му се обратиле на генералниот сек-
ретар на светската организација Кофи Анан и на членовите на ОН да го заменат сајтот macedonia@un.int 
со fyrom@un.int. 

"Ви свртуваме внимание итно да ја решите оваа 'многу' сериозна грешка на веб-страницата на Обе-
динетите нации", алармирале тие. 

Но, како што рекол мудриот Сенека "страста брзо минува, а разумот е тој што останува засекогаш".


