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Пишува: Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЈА МЕНУВА ЛИ МАКЕДОНИЈА ДОСЕГАШНА    

РЕШЕН 

Европската комисија, 
кон крајот на годинава, 
се очекува, главно, да 

објави позитивно мислење 
за Република Македонија, но 
постои ризик дека прего во-
рите за полноправно член-
ство во Унијата ќе бидат од-
ложени. Тоа значи дека на-
шава земја би можела во де-
кември да добие кандидатски 
статус, но отпочнување на 
преговори за дефинитивен 
влез во европското семеј-
ство, најверојатно нема да 

има. Причини има повеќе. 
Трг нувајќи од забелешките 
на Европската комисија која 
ја надгледува нашата земја, 
дека Владата на Република 
Македонија не прави до вол-
ни реформски зафати, при 
тоа истакнувајќи дека ре-
формите во судството ре чи-
си и да ги нема, па сè до кри-
тиките за неможноста во Ма-
кедонија да се изведат фер и 
демократски избори, на кои 
нема да се случат инциденти. 
Сепак, сите овие критики на 

Европската комисија, задол-
жена да ги следи процесите 
на евроинтеграцијата на на-
шата земја, речиси и да па-
ѓаат во сенка на големиот 
проблем - името на земјава. 
Република Македонија. Овој 
спор произведен од нашиот 
јужен сосед е стар колку и 
самостојноста на Република 
Македонија, а неговото ре-
шавање случајно или, пак, 
намерно досега тапкаше во 
место. Но, одеднаш тој стана 
проблем број еден, и за нас, 
и за Грција, но и за Европ-
ската унија, која не сака во 
своето друштво да прими 
земја, чие име се оспорува 
речиси од половина членки 
на европското семејство. Ток-
му затоа таа го пали црвеното 
светло и вели "сега е време 
да се реши овој проблем". 

ТРОЈ 

За можно решение на спорот во оптек се повеќе варијанти. Двојна формула, 
која би го содржела нашето уставно име за меѓународна употреба, до-
дека втората страна, во случајов Грција, да ни се обраќа со име, кое на неа 
најмногу ќе й одговара. Можната втора варијанта содржи практично 
тројна формула, односно едно име, најверојатно уставното за меѓу на-
родна употреба, сосема друго име за Грција (кое таа ќе го избере), и трето 
со кое ќе комуницираме со сите меѓународни организации. 

Третата можна варијанта, на која најмногу инсистира Република Грција, е 
всушност само едно име. 

БУЧКО ПОРАЧА ДЕКА Е 
ПОДГОТВЕН ЗА 
КОМПРОМИС!

Честа оваа вест да му ја 
соопшти на премиерот на 
Република Македонија, Вла-
до Бучковски, ја имаше пр-
виот министер на Велика 
Британија, Тони Блер, чија 
земја е актуелен претседавач 
со Европската унија. За да се 
намали шокот кој го до жи-
веавме од НАТО, оваа вест на 
Бучковски му беше сооп-
штена речиси на маргините 
на средбата во Брајтон, каде 
нашиот премиер присус тву-
ваше на Конгресот на Ла бу-
ристичката партија. Сепак, и 
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   ТА СТРАТЕГИЈА ВО ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО!? 

ИЕТО ЌЕ СЕ БАРА ВО      

кедонија во ЕУ. Токму затоа 
јасно кажа дека нашата земја 
е подготвена многу поин-
тензивно да бара кон струк-
тивни решенија за надми-
нување на овој проблем, со-
сема свесен за грчката дип-
ломатска офанзива, која нај-
веројатно ќе следува откако 
Република Македонија ќе до-

тоа останува отворено пра-
шањето, на каква варијанта 
за решавање на спорот со 
името, Владата на Република 
Македонија е подготвена? 
Дали компромисот ќе се 
бара меѓу двојната формула, 
која ја предлага Македонија, 
или грчкиот засега тврд став 
за едно име? 

РЕВИДИРАЊЕ НА ИСТОРИЈАТА!?

Според нашите неофицијални извори, медијаторот Ме-
тју Нимиц во пресрет на преговорите за решавање на спо-
рот за името меѓу Република Македонија и Грција, се оче-
кува да излезе со пакет решение. Во него се претпоставува 
дека ќе биде ревидирана историјата на Македонија, која 
всушност е и најболната точка на Грција. Како што се до-
знава, нашиот јужен сосед ќе инсистира на придобивање 
на историјата на Република Македонија, односно на сè што 
е врзано за ве ликанот Александар Македонски, претста-
вувајќи нè нас како сосема друг народ, кој нема никакви 
допирни точки со онаа историја, кои тие со години тврдат 
дека е исклучително грч ка. Формулата која ќе ја бараат за 
македонскиот идентитет најверојатно ќе биде славо маке-
донци, со што дефинитивно ќе се обидат да се оградат од 
нашето минато, кои тие го сметаат за свое. 

Истовремено, во рамките на нивната дипломатска офан-
зива се очекува наскоро од европските авторитети да ба-
раат Република Македонија да ги ревидира и учебниците 
по ис торија, каде пишува за грчката пропаганда, која се 
обидувала македонското население да го убеди дека е 
грчко. Исто така, за нив болна точка е и презентирањето 
на македонските уче б ници по историја, односно објас ну-
вањето на Граѓанската војна во оваа земја од 1940 година, 
како подоцна одржаниот попис, во кој не се спомнува по-
стоење на Македонци.    

Овие барања на Република Грција, кои се очекува да се 
пр етворат во жестока реакција од македонска страна, осо-
бено поради фактот што се бара бришење на нашето исто-
риско минато, ќе бидат сериозен тест и за нашите поли-
тички елити, но и за историчарите во Македонија.  

Доколку се дојде до компромисно решение за спорот со 
името меѓу нашата држава и Грција, како што дознаваме, 
во Обе динетите нации најверојатно ќе биде донесена но-
ва Резолуција, со која и ќе се озакони овој спор! 

бие статус-кандидат, не ка де 
во декември!  

Но, што ќе следува од ма-
кедонска страна? Дипло мат-
ска офанзива сигурно не, би-
дејќи нашава земја нема ни-
какво лоби во Европа, и ниту 
една земја - членка на ЕУ по-
крај себе, која максимално 
би лобирала за нас. При ти-
сокот, пак, е уште поголем, 
ако се знае дека Македонија 
за своето евроинтегрирање, 
зависи од грчкиот глас во 
Брисел. Токму затоа ком про-
мис е повеќе од потребен, ве-
лат нашите извори, но мо ра 
да се има предвид дека ис-
тиот не смее да биде на ште-
та на нашата држава. Од сè 

НА ФОРМУЛА!?     

ВО ОПТЕК ТРИ 
ВАРИЈАНТИ ЗА 

РЕШЕНИЕ!?

Државниот врв, по изја ва-
та на премиерот Владо Буч-
ковски, сè уште не излегува 
со цврст став како ќе настапи 
во преговорите со Грција. На-
шите извори од МНР по тен-
цираат дека ќе се чекаат раз-
говорите со медијаторот ме-
ѓу Грција и Македонија, Метју 
Нимиц, кој, пак, се очекува 
да излезе со нов предлог. 
Формулата би требало да 
биде зачувување на нашето 
уставно име, но и изнаоѓање 
решение кое би ја задо во-
лила официјална Атина. На-
шите експерти кои подолго 
време се занимаваат со ова 
прашање, вклучувајќи ги и 
поранешните министри за 
надворешни работи, оста ну-
ваат на ставот за двојна фор-
мула. Односно нашето ус тав-
но име Република Маке до-
нија да се користи за меѓу-
народна употреба, додека со 
Грција да се изнајде друго 

втората шлаканица не е ма-
ла, ако се има предвид дека 
по НАТО, сите надежи на ма-
кедонскиот граѓанин беа на-
сочени кон Европската уни-
ја. Но, за шлаканицата да би-
де поголема придонесе фак-
тот што нашиот државен врв 
повторно бил изненаден! 
Иако, според нашите инфор-
мации, Блер бил толку от во-
рен, што речиси и без ди п-
ломатски речник му порачал 
на Бучковски дека мора да 
изнајде решение за името, 
истовремено потенцирајќи 
му дека Грција е членка на 
Европската унија, и дека на-
скоро се очекува таа да поч-
не сериозна дипломатска 

офанзива, која би можела да 
й  биде на штета на Маке до-
нија. Со други зборови, ток-
му овој "спор" интензивно 
навлегува во агендата за пре-
говори за влез на Македонија 
во Унијата!

Овие предупредувања, 
кои не доаѓаат од било кој 
туку лично од Тони Блер, очи-
гледно дека премиерот на 
Република Македонија, Вла-
до Бучковски, ги сфатил 
мошне сериозно, и затоа ја 
шокираше јавноста, истак ну-
вајќи дека Република Маке-
донија стравувала дека ток-
му овој проблем ќе биде вр-
зан за почнувањето на раз-
говорите за членство на Ма-
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

односно само едно име за на-
шата земја. Според оваа ст-
ратегија, Република Маке до-
нија би требало да го про-
мени своето уставно име.

Во случај да не помине нив-
ната варијанта за само едно 
име, со кое Република Маке-
донија барем засега јав но со-
општува дека не се сло жува, 
Грција сериозно се за канува со 
ставање на вето уш те во де кем-
ври кога Маке донија треба да 
добие статус-кандидат за член-
ка во ЕУ. Оваа варијанта, велат 
нашите извори, не е мно гу си-
гурна, бидејќи Грција е свес-
на дека на тој начин ќе пре-
дизвика бран негодувања кај 
оста натите членки на Уни јата, 
и најверојатно ќе дозволи Ма-
кедонија да добие статус-кан-
дидат, но под името ФИРОМ. 
Подоцна ќе почека да почнат 
официјалните пре говори со 
медијаторот Ни миц кој, исто 
така, треба да излезе со свој 
пакет ре ше ни ја, а доколку би де 
незадо волна од преговорите, 
од носно доколку во меѓу вре-
ме не се најде соодветно реше-
ние, велат нашите извори, Гр-
ција правото на вето ќе го ис-
користи откако Република Ма-
кедонија и официјално би ги 
почнала преговорите за влез 
во ЕУ. На овој начин таа де фи-
нитивно би ги закочила пре-
говорите за наш евен туален 
влез во европското семејство, 
кон кое сериозно тежнееме, 
иако велат нашите извори, во 
случајот со Ре пуб лика Маке до-
нија речиси сè е нарушено. По-
чнувајќи од пр а вилото дека пр-
во се влегува во НАТО, а дури 
потоа се пр е говара за влез во 
Европската унија. Македонија 
практично би била прва пост-
кому нис тичка земја, која би до-
била статус-кандидат за ЕУ, а 
дури потоа влез во НАТО.          

Во меѓувреме, Грција веќе 
испраќа сериозни пораки до 
државниот врв, дека Ре пуб ли-
ка Македонија треба да нап-
рави суштинска акција, но и да 
покаже добра волја за ре ша-
вање на овој про блем. На по-
тег останува Вла дата на Репуб-
лика Маке до нија, да го обе ло-
дени својот став за решавање 
на про блемот со името на на-
шава земја. Засега владее молк 
од Кабинетот на премиерот 
Буч  ковски, по неговата изјава 
де ка нашата Влада е под гот ве-
на на компромис, додека спо-
ред нашите извори во МНР, се 
речиси шокирани.  

содржела нашето уставно 
име - Република Македонија, 
за меѓународна употреба, до-
дека втората страна, во слу-
чајов Грција, да ни се обраќа 
со име кое на неа најмногу 
ќе й одговара. Можната вто-
ра варијанта содржи прак-
тично тројна формула, од-
носно едно име, најверојатно 
уставното за меѓународна 
употреба, сосема друго име 
за Грција (кое таа ќе го из бе-
ре), и трето со кое ќе кому-
ницираме со сите меѓу на-
родни организации. За оваа 
варијанта се спомнуваат не-
колку можни записи, како 
Република Македонија-Ско-
пје, Република Македонија 
(Скопје) или, пак, Република 
Македонија, Скопје.

Третата можна варијанта, 
на која најмногу инсистира 
Република Грција е всушност 
едно име за нашава земја, 
кое ќе се користи за меѓу на-
родна употреба, односно во 
комуникацијата со остана-
тите земји-членки на Ев роп-
ската унија, вклучувајќи ја и 
Грција како дел од Унијата, 
но и за сите останати меѓу-
народни организации. 

ГРЦИЈА СЕ ЗАКАНУВА 
СО ВЕТО!?

Ваквиот став Грција, како 
што соопштуваат од оваа зем-
ја, го изградила  минатата сед -
мица по одржувањето на 
седницата на Националниот 
совет за надворешна поли-
тика, во кој членуваат прет-
ставници на сите релевантни 
политички партии. На сед ни-
цата, со која претседавал ше-
фот на грчката дипломатија, 
Петрос Моливијатис, биле 
отворени сите варијанти 
врзани со името на нашата 
земја, но на маса биле ста-
вени и сите одлуки од раз-
говорите кои грчката дипло-
матија со авторитети ги ос-
тварила во изминатиов пе-
риод во Њујорк, Вашингтон, 
Брисел и Париз.  Веднаш по 
оваа седница, поради акту-
елноста на прашањето, грч-
ката Влада одржала и вон-
редна седница на која, како 
што се дознава, било зак лу-
чено да се почне со дип ло-
матска офанзива, чија крајна 
цел би била истуркување на 
нивниот став за решение на 
проблемот со Македонија, 

име за државава кое, пак, не-
ма да биде навредливо ни ту 
за нас ниту, пак, за нив. Се кое 
друго решение, кое нема да 
го носи нашето уставно име, 
би значело пораз на Ре пуб-
лика Македонија.Токму за-
тоа, компромисот кој пре ми-
ерот Владо Бучковски го на-
јави по средбата со Блер, мо-
ра да се движи во овие рам-
ки, потенцираат тие.  

Двете страни вклучени во 
спорот, Република Маке до-
нија и Република Грција, се 
комплетно сигурни дека не 
можат да останат цврсто на 
своите досегашни ставови за 
името на нашава земја. Токму 
затоа, во наредниов период 
интензивно ќе се бара реше-
ние за овој проблем. Покрај 
Македонија, во последно 
вре ме и Грција под притисок 
на Европската  унија, но и на 
САД, дава сигнали дека е под-
готвена конечно да се за вр-
ши овој петнаесетгодишен 
спор. Така, за можно реше-
ние во оптек се повеќе ва-
ријанти, почнувајќи од онаа 
за двојната формула, на која 
Република Македонија со го-
дини инсистира, а која би го 

ЈА МЕНУВА ЛИ МАКЕДОНИЈА ДОСЕГАШНАТА СТРАТЕГИЈА ВО ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО!? 


