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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

АНТИСОСЕДСКА     

НÈ САРДИСАА СО ИМЕ, ЦРКВА,  

акедонија од сите 
страни сардисана. 
Ток му вака можеме 

да ја почнеме приказната за 
сè она што во овие моменти 
й се случува на нашата др-
жава. Иако тоа не е нешто 
ново, сепак деновиве добива 
во интензитет. Повторно, по 
кој знае кој пат, соседите се 
обидуваат да ни ја негираат 
државата и нацијата, при што 
водат исклучително ак тивна 
антимакедонска кам пања. Ед-
ните не ни го при знаваат име-
то, другите не ни го приз на-
ваат автокефалниот статус на 
Македонската пра вославна 
црква, од трета страна ни се 
воведуваат ца рини, четврти 
се обидуваат да го положат 
правото на моштитите на Св. 
Кирил. Ос вен тоа, постои и 
стравување дека независ нос-
та на Косово може да влијае 
и на без бед носната состојба 
на држа вава. Пред некое вре-
ме се спомнуваше одржу ва-
ње Бал канска конференција 
за пре кројувањето на грани-
ците на државите кои пос то-
јат на Балканот. 

А скопското обвини тел-
ство го отвори предметот за 
случајот "Поделба на Маке-
донија" и ќе ги истражува из-
јавите од интервјуто на ли де-
рот на ДПА, Арбен Џа фери, 
во кое зборува за пла новите 
со поранешниот пре миер 
Љубчо  Георгиевски а се од-
не суваат на поделба на др-
жавата...

Македонските граѓани, 
оние кои се наоѓаат во зем-

Србите не ни ја признаваат Македонската пра во-
славна црква, Бугарите ни бараат дел од мош-
тите на Св. Кирил, Грците не ни го при знаваат 
името, Албанците бараат неза вис ност на Ко-
сово, некој се осмелува да зборува за по дел-
ба на Македонија...

јава, но и нашите луѓе ширум 
светот, се прашуваат каде сè 
води ова и каде е поли тич-
ката и економската иднина 
на Република Македонија. 
Има ли воопшто во оваа др-
жава луѓе кои ќе се спро тив-
стават на ваквата негаторска 
политика?

НЕГАЦИЈА

Актот на Српската црква, 
која потпиша признавање на 
т.н. охридска архиепископија 
на Зоран Вранишковски, не-
ма никаква важност за МПЦ. 
Но, факт е дека ако СПЦ не 
ни ја признава Црквата, не 
ни ја признава ниту нацијата. 
Всушност, обидите да се не-
гира постоењето на маке-
донскиот народ, на нацио-
налниот и културниот иден-
титет по сите форми и со-
држини, вклучувајќи го и не-
гирањето на МПЦ, како што 
изјави и претседателот Бр ан-
ко Црвенковски, никогаш не 
престанале. Меѓутоа, она што 
е факт е дека со текот на вре-
мето тие стануваат сè по не-
ефикасни и со однапред пред-
видени епилози, осу де ни на 
неуспех.

Она што сега е потребно и 
на што предупредуваат тео-
лозите е македонското свеш-
тенство да е меѓу вер ни ците, 
со што би се отстранила се-
каква можност да дојде до 
раскол. 

Бугарија, за која важи она 
дека ни ја признава држа ва-
та, а не ни ја признава на ци-

јата, се обиде да ни ја земе 
словенската писменост. Име-
но, покрај традиционалното 
двојно чествување на сло-
вен ската писменост од ст ра-
на на Македонија и Бугарија, 
годинава во Рим бугарската 
делегација излезе со кон тро-
верзно барање дел од мош-

знаме. И грчките бизнисмени, 
охрабрени од она што го гле-
даат во Тетово, Гостивар и во 
другите населени места од 
северозападна Маке до нија, 
каде што се веат ал бан ските 
знамиња, почнаа на своите 
објекти и канцеларии во Би-
тола да ги виорат грч ките 

ЗНАМЕ, КИРИЛОВИ МОШТИ

тите на Свети Кирил да се 
пре фрлат во Бугарија. За вре-
ме на средбата со папата 
Бенедикт XVI бугарскиот пр-
ет  седател Георги Прванов од 
него побарал дел од ос тан-
ките на таткото на бугар ски-
от алфабет, како што го наре-
куваат бугарските ме диуми, 
да бидат транс пор тирани кај 
нашиот источен сосед. 

Деновиве се актуелизира 
и проблемот со употребата 
на знамињата, а во Владата 
помина Законот за симбо-
лите на заедниците. Доколку 
овој Закон се усвои во Со-
бранието, знамето на ал бан-
ската заедница, ќе може да 
се употребува во општините, 
таму каде што Албанците се 
повеќе од 50 проценти. Тоа 
се 17 општини, меѓу кои, Те-
тово, Гостивар, Струга, Чаир, 
Арачиново. 

Но, проблемот не е само 
со употребата на албанското 

ДАЛИ НЕЗАВИСНОСТА НА КОСОВО ЌЕ ЈА ДЕСТАБИЛИЗИРА 
МАКЕДОНИЈА?

ГЕОРГИ ПРВАНОВ ПОБАРА ДЕЛ 
ОД МОШТИТЕ НА СВ. КИРИЛ 

М
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       КАМПАЊА

знамиња. Револтира ните би-
толчани потенцираат дека 
поради тоа странците кои 
одат и се враќаат од Гр ција 
мислат дека тоа е грчка, а не 
македонска територија, оти 
е оддалечена само 10 ки-
лометри од македонско-грч-
ката граница. Ова е доказ де-
ка Грците не само што се оби-
дуваат да нè прекрстат ту ку 
јасно демонстрираат де ка во 
оваа земја можат да прават 
што сакаат. Нормално, по сè 

Албанците треба да им се од-
говори на нивниот мајчин ја-
зик, а дополнително и на ма-
кедонски. Македонските лин-
гвисти предупредуваат дека 
ќе има реакции во ис пи шу-
вањето на оригинал ни те ма-
кедонски имиња на ур баните 
места преведени на албански 
јазик. Нормално, граѓаните 
стравуваат дали Гр ците мо-
жеби нема да го сле дат и овој 
пример. 

само два дена откако адми-
нистраторот на Косово, Је-
сен Петерсен, во Скопје из-
јави дека прашањето за гра-
ницата ќе биде решено пред 
утврдувањето на статусот на 
Покраината, УНМИК излезе 
со изјава дека е невозможно 
ова прашање да се реши та-
ка како што најави Петер сен. 
Според УНМИК, Петерсен са-
мо сакал да каже дека гра ни-
цата не треба да биде пречка 
за решавање на ста тусот на 
Косово. И пред двае сеттина 
дена од УНМИК по рачаа дека 
обележувањето на границата 
нема да се слу чи пред поче-
токот на раз го ворите за Ко-
сово. Петерсен нè убедуваше 
и дека мерките кои ги во ве ду-
ва УНМИК за граничниот ре-
жим не прет ста вуваат визи.

Тој тврди - нема да се пла-
ќа, нема посебни печати, не-
ма формулари, сè што ви тре-
ба е пасош. Биле тоа визи 
или не, а Бучковски најави 
реципроцитет. Кога УНМИК 
ќе ги воведе мерките, вед-
наш тоа ќе го стори и Маке-
донија.

Од друга страна, пак, раз-
лични коментари во Маке-

нија треба да ги решава сво-
ите проблеми, бидејќи зем-
јата остана стабилна по ми-
натогодишните мартовски на-
силства и тие не се пре ле а ја 
овде", изјави во интер вју за 
Радио Слободна Евро па, спе-
цијалниот претставник на ЕУ 
во Македонија, Мајкл Салин.

Во врска со проблемот со 
Грција околу името Салин 
смета дека за двете страни е 
корисно да се најде решение 
и затоа тие ги поддржуваат 
разговорите во рамките на 
Обединетите нации.

"Но, не велам дека тоа е 
услов за членство во Европ-
ската унија, туку само дека из-
наоѓањето решение ќе биде 
од помош", изјави спе цијал-
ниот претставник на ЕУ во 
Македонија, Мајкл Салин.

Комесарот за проширу ва-
ње на Европската унија, Оли 
Рен, го храбри ма кедонскиот 
премиер да не се откажува 
од напорите за приближу ва-
ње до Европ ска та унија. 

"Европскиот Устав ја плати 
цената на економската ре-
цесија во некои држави и се 
покажа дека процесот на ин-
теграција или ќе се забави 

ова си го поставуваме пра-
шањето на што би личела Ма-
кедонија ако секој по сво ја 
желба почне да истакнува зна-
миња од други држави. 

По симболите, коалицио-
ните партнери СДСМ и ДУИ 
по летните одмори ќе се за-
фатат да ја решаваат и по-
следната рамковна обврска - 
законот за јазиците. Според 
Рамковниот договор, јазикот 
на етничките заедници со 
најмалку 20 отсто од насе ле-
нието е службен, тој може да 
се употребува за да се ко му-
ницира со подрачните еди-
ници на министерствата. Од 
таму, на секоја претставка на 

ЗАГЛАВЕНОСТ

Македонија се заглави и 
во проблемот со Косово. По-
знато во јавноста како "Та-
нушевци", е најпробле ма тич-
ната точка која ја забавува 
демаркацијата на граничната 
линија со нашиот северен 
сосед. Всушност, во 2001 го-
дина Танушевци беше фи ти-
лот кој ја запали воената кри-
за во Македонија. Сè уште не 
е јасно дали прашањето за 
границата ќе биде решено 
пред утврдувањето на ста-
тусот на Покраината, бидејќи 
УНМИК веќе два пати досега 
го менува својот став. Имено, 

донија предизвика фран цус-
кото и холандското "не" за 
европскиот Устав. Постојат и 
сурови прогнози дека тоа ќе 
го запре проширувањето на 
ЕУ.

"Мојата прогноза за Ма-
кедонија генерално е опти-
мистичка, иако динамиката 
на постигнување на европ-
ските стандарди не е ег закт-
на наука и не е лесно да се 
предвиди што и кога треба 
да се направи. Никој не знае 
како ќе резултираат рабо-
тите на Косово, но Маке до-

или нема да продолжи со ис-
тата динамика сè додека зем-
јите не се справат со еко ном-
ските проблеми", преду пре-
ди вицепремиерката Рад ми-
ла Шекеринска.

Според неа, Македонија 
треба да биде внимателна и 
да биде подготвена на фак-
тот дека внатрешните сос-
тојби во Европската унија ќе 
имаат влијание на интегри-
рањето. 

Сепак, по сè ова си го по-
ставуваме прашањето има ли 
излез за Македонија?

ГРЦИЈА НЕ НИ ГО ПРИЗНАВА ИМЕТО

СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕ ЈА ПРИЗНАВА МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

КАДЕ ТРЕБА ДА МИНУВА ГРАНИЦАТА, ТАНУШЕВЦИ


