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ГЛАС ОД ДИЈАСПОРАТАПИСМА
"ПРВАЧЕ  СУМ  МАЛО ! ""ПРВАЧЕ  СУМ  МАЛО ! "

Агим Красниќи, човекот ко-
го го чека судење за неколку 
сторени кривични дела, из-
јави дека со крв ќе го отплати 
"убиството" на еден крими-
налец, кој за несреќа, нео дам-
на загина при поли цис ка та ак-
ција за негово приведување 
во Кондово. Станува збор за 
извесен човек (нека му е лес-
на земјата), со презиме Џа фе-
ри, обвинет за 196 кривични 
дела (меѓу кои и фрлање бом-
ба врз полицајци на Репуб-
лика Македонија, на улица 
"Дижонска"), осуден на некол-
ку годишна казна затвор, по-
бегна од затворот "Идризо-
во", по што полицијата го ба-
раше, а тој се засолнил во 
Кон   дово. Селото Кондово е 
на оддалеченост од само еден 
километар во воздушна ли-
нија од Влае, населба во Скоп-
је. Таму се криел сè до онаа 
кобна четврточна ноќ, кога 
со организирана акција поли-
цијата се обидувала да го 
уапси; според официјалната 
верзија на МВР, тој се обидел 
да активира рачна бомба и 
да ги убие оние кои сакале 
да го приведат; при што во 
таа престрелка, несреќно и 
немило, го загуби животот. 
Второто лице кое било до 
него беше повредено, а тре-
тиот човек се предаде како 
зајак. Иста та вечер, на елек-
тронските медиуми Арбен 
Џафери, во негов стил, даде 
изјава дека министерот за 
внатрешни работи на Маке-
донија треба да си даде ос-
тавка. Човекот навистина не 
знае што зборува. Излезе 
пред камерите и рече дека 
тоа е криминален чин на по-
лициските сили, затоа што ги 
убиваат Албанците (а не ве-
ли криминалците!), на спие-
ње, па уште целата реторика 
ја зачини со малку "граѓански 
права" и "демократија". Џафе-
ри изјави дека и крими нал-
ците имаат право на живот 
(кој тоа го оспорува), и дека 
полицијата, ако е способна, 
треба да ги фати живи (кој и 

тоа го оспорува). Господин 
Џафери, со други зборови, 
це  лосно некоректно го сус-
пен  дираше фактот за постое-
њето на 196 кривични дела, 
фактот за бегството од "Ид-
ризово", и најави дека мо же-
би ваквите акции повторно 
ќе го "запалат" албанското на-
селение во Македонија. Мно-
гу е жално што никој од но-
винарите не го праша: ако 
криминалците имаат право 
да спијат мирно додека ги 
приведуваат, ако имаат пра-
во да чуваат покрај перни ца-
та, во Кондово, на еден ки-
лометар од Влае, митралез 
со реденици, дали некој наш 
писател има право спокојно 
и мирно да пишува драми за 
австриски конкурс на тема 
"Граници меѓу Македонија и 
Европа"? Дали по оваа изјава 
на Џафери и на Красниќи мо-
же да се верува дека ЕУ ќе ги 
урне границите меѓу жална 
Македонија и Европа, и што 
воопшто се занесуваме ние 
и чесното албанско населе-
ние, кое не чува реденици со 
куршуми и со рачни бомби 
покрај креветите. И каква ќе 
биде перспективата на Маке-
донија во која едни бришат 
граници, а другите ги цртаат 
со куршуми, бомби, крими-
нал, закани, бизнис-политк ла -
нови и со такви налуд ни-
чави изјави како онаа на Џа-
фери??? Следн    иот ден Агим 
Красниќи, кој присуствуваше 
на погребот на несреќниот 
човек, за една албанска те-
левизија изјави дека со крв 
ќе ја отплати крвта на заги-
натиот. Крвна одмазда во ев-
ропска Македонија! Тоа ме 
пеплоса: додека нашиот по-
литички персонал освојува 
награди по Европа за да ја 
избришеме границата со неа, 
за да нè сфатат како културен 
факт, да разберат дека и во 
Македонија има европски 
луѓе, Џафери и Красниќи се 
закануваат со поставување 
нова граница - кај Кондово, 
за да не можеме да одиме на 

прошетка на Матка и на дру-
гите блиски места?! Тогаш, 
каква смисла има животот во 
Република Македонија? 

Сè ова ме потсетува на сти-
хотворбата за дечиња, кои 
уште не ги почнале своите 
првошколски чекори, на при-
мер: Прваче сум мало, прв 
пат одам буква да научам. По-
тоа вели - брзај, брзај, прваче 
кон школскиот двор и таму 
те чека учителка со мај чин-
ски збор. Нашата 15-годишна 
историја е токму за прва чи-
ња, барем така се однесуваат 
кон нас, македонскиот на род, 
не само Европската уни ја, 
туку и нашите, потписничари 
на предавничкиот договор 
во Охрид во 2001 година. 
Зарем можеме да одиме во 
Европа? Не знам! Но, знам 
дека не можеме Македонија 
да ја однесеме во Европа би-
дејќи денес Кондово е дел од 
главниот град на Македонија. 
А без Скопје не може во Ев-
ропа! Кондово и некои други 
места не се дел од Република 
Македонија. Така е!

Потоа, овие денови дис-
кутабилна е и облеката на 
гардата на Република Маке-
донија, која засега има ко-
митска облека, а треба да се 
подложи на промени, од нос-
но се предлага традицио нал-
ната комитска капа да се за-
мени со белото албанско ке-
че!? Немам коментар! Знаеме 
дека химната ќе ја променат, 
а грб сè уште немаме ниту, 
пак, ќе го имаме под овие 
услови. Прваче ли сме маке-
донски народе, па така кон 
нас да се однесуваат оние 
кои ја обележаа границата 
од Куманово до Охрид; пот-
писничарите на предав нич-
киот договор - Црвенковски, 
Георгиевски и покојниот 
Трајковски. Потоа разбравме 
дека терористот Али Ахмети 
наголемо во Струга купува 
место. Барем тој за тоа се 
бореше, за место. Има право 
да го има бидејќи ги освои. 
Владее со Струга, Дебар, Гос-

тивар, Тетово, западно Скоп-
је и со Куманово. А што оста-
на од Република Македонија? 
Не остана ниту черек. Но, за 
тоа сме виновни и ние прва-
чињата (македонскиот на род), 
кои 15 години не успеавме 
да ја задржиме создадената 
држава од 1945 година. Ве-
ројатно македонскиот народ 
ќе биде вратен во забавиште 
од страна на челниците на 
Македонија и на ЕУ, затоа 
што сè уште не сме способни 
да ја научиме стихотворбата 
"Прваче сум мало" и ништо 
не разбирам од политика!? 

Каков цинизам во Маке до-
нија! Уметноста и криминалот 
имаат исто значење. Законот 
за криминал и за пишување 
драми е ист?! Како и да е, 
господин Џафери не реаги-
раше на ист начин кога лон-
донската полиција, по масак-
рите во лондонските метроа, 
издаде наредба: веднаш да 
се застрела секој сомнителен, 
а дури потоа да се донесе за-
стреланиот на распит, па да 
се утврди дали бил или не бил 
виновен?! Се сеќаваме како 
беше застрелан неви ни от Бра-
зилец со 8 куршуми во челото 
во име на законот. А, за Ав-
стралија и да не збо руваме. 
Досега полицијата има застре-
лано десетици кри миналци 
кои се обиделе со сила да се 
спротивстават на нивниот 
повик и да се пре дадат. Дали 
тоа е демо кра тија? Мислам 
дека Џафери претерува, и 
свесно пре те рува, бидејќи 
знае каква ко рист има ако 
претерува. Ре публика Маке-
донија мора да научи да ги 
препознава "бол ните" од "здра -
вите". Иако гра ницата е многу, 
многу тенка. Толку тенка, што 
може и да се фалсификува. 
Алал нека му е на господинот 
Џафери, а ре зил на севкуп-
ниот маке дон ски политички 
естаблишмент, кој сè уште нè 
смета за пр вачиња.

Ицо Најдовски,
Австралија
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ПИСМА ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Во текот на последниве 
ме сеци сме сведоци на по-
следователни "шоу" прог ра-
ми на грчкиот претставник 
во Европарламентот, госпо-
динот Јоргос Караџаферис, 
кој заедно со својот сона род-
ник Георгиос Папастамкос, 
на еден недоличен начин го 
негираат постоењето на ма-
кедонскиот народ, јазик, ис-
торија. Пред европарла мен-
тарците изнесуваат и свои 
теории за името Македонија, 
кое го поврзуваат само со 
грч ката историја и како так-
во тоа единствено може да 
се користи само во север ни-
от дел на Грција. Но, дали вак-
вите испади на двајцата го ре-
спомнати заслужуваат осо-
бено внимание? Особено ко-
га изјавите се даваат во цен-
тарот на Европа кон која ние 
стремиме да се приклучиме. 
Одговорот е и да, а и не.

Зошто не? Затоа што гос по-
динот Караџаферис е прет се-
дател на една крајно на цио   -
налистичка партија (ЛАОС), 
која според последните ис-
питувања на јавното мис ле-
ње во Грција е на четврто 
место, зад Комунистичката 
партија на Грција. Но, таа се 
бори да стане трета. А, ЛАОС 
мисли да стане трета само 

ако се појави како заштитник 
на грчкиот национален мит, 
кој почна да се гради во пе-
риодот кога во грчкиот пар-
ламент јавно беше промо ви-
рана "Мегали идеа" т.е. на ци-
о налистичката грчка прог-
рама. Според таа програма, 
денешните граници на грч-
ката држава не се дефи ни-
тивни. Историјата покажа де-
ка оваа програма никогаш 
не била напуштена, туку била 
ставена во мирување сè до 
моментот кога Грција ќе по-
чувствува поволна ситуација 
повторно да ја активира. На 
пример, таков е и предлогот 
кој се слушна во грчкиот Пар-
ламент за време на воениот 
конфликт во Македонија од 
2001 година, со кој се бараше 
тампон зона на јужната ма-
кедонска граница, која ќе се 
протега 20 километри на на-
ша територија, а во која би 
биле стационирани грчки вој -
ници за пресретнување на 
евентуалната бегалска криза. 
Во зоната би биле прифатени 
бегалците, но при евен ту ал-
но распаѓање на Македонија 
се знаело каде би требало да 
заврши таа тампон зона. Доб-
ро познавајќи ја "болната точ-
ка" на грчките избирачи т.е. 
"македонското прашање" Ка-

раџаферис се обидува преку 
него да собере што поголем 
број гласачи. Таков е и при-
мерот со организирањето про  -
тести  на ЛАОС во поголемите 
грчки градови по повод приз-
навањето на установото име 
на нашата држава од страна 
на САД. Ова е една од при-
чините зошто не треба да им 
се дава толку внимание на 
Караџаферис и на неговата 
партија, бидејќи ЛАОС не е 
во позиција да игра некоја 
посериозна улога во по ли-
 тич киот живот на Грција.

Сепак, политичките игри 
на Караџаферис и на Папа-
стамкос не се за потце ну ва-
ње. За жал, на нивната ста пи-
ца се фатија и нашите дип ло-
матски претставници. По тре-
тата средба на Мешаниот 
парламентарен комитет за 
соработка меѓу македон ски-
от и Европскиот парламент, 
на почетокот на декември ми-
натата година, со видна из-
ненаденост и со радост го 
прифатија извинувањето на 
двајцата грчки политичари и 
поверуваа дека работите ќе 
тргнат кон нагорна линија. 
Но, најверојатно студен туш 
за нив претставува повтор-
ното непристојно настапу ва-
ње на Караџаферис во врска 

со Извештајот за ста били за-
ција и асоцијација на нашата 
земја, каде се употребува име-
то Македонија. Ваквото од-
несување на грчките пра те-
ници воопшто не треба да 
изненадува особено кога ста-
нува збор за употребата на 
нашето уставно име во Евро-
парламентот. 

Македонската дипло ма ти-
ја треба да посвети поголемо 
внимание на изјавите од ти-
пот: "Единствена територија 
со името Македонија се нао-
ѓа во Северна Грција, а терми-
нот македонски јазик не пос-
тои, бидејќи Македонците се 
Грци и зборуваат грчки јазик 
илјадници години" или, пак, 
на постојаните префрлувања 
и прекинување на говорите 
на македонскиот амбасадор 
во Брисел, Сашо Стефков. Не-
доволната енергичност на 
на    шите претставници се гле-
да и во изјавите за расчи не-
тиот владика Јован за време 
на седницата на Мешовитиот 
комитет во Стразбур на по-
четокот на ноември минатата 
година. Тогаш Караџаферис 
ќе заклучи: "Варварски се пос  -
тапува со Вранишковски, кој 
е фрлен в затвор, одземени 
му се мантијата и Библијата и 
забрането му е да кому ни-

КАРАЏАФЕРИС ,  ДА  ИЛИ  НЕКАРАЏАФЕРИС ,  ДА  ИЛИ  НЕ??



ГЛАС НА ЈАВНОСТА ПИСМА
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цира". По една ваква изјава, 
се прашувам какво мислење 
ќе имаат европарла ментар-
ците за нашата држава? Зош-
то нашиот амбасадор во Страз  -
бур и други компетентни по-
литичари на тие заседанија 
не им постават прашање на 
грчките пратеници за тоа 
каков е односот на грчката 
држава кон македонскиот 
свештеник од Воден, Нико-
дим Царкњас, кој е расчинет 
бидејќи посака да проповеда 
на македонски јазик или, пак, 
за тотално игнорантскиот став 
на грчката држава кон пар-
тијата "ВИНОЖИТО". Сепак, 
бројни европски парламен-
тарци повеќе се грижат за 
нашите интереси во Европа, 

дури се поведе и иницијатива 
од партиите на зелените, со-
цијалистите и либералите за 
смена на копретседателот 
Папастамкос во Мешовитиот 
комитет. Токму поради оваа 
иницијатива, која не се спро-
веде до крај, за еден краток 
период се "променија" и ста-
вовите на двајцата грчки пра-
теници. Караџаферис дури и 
изјави: "Брзо, уште утре да 
влезе во ЕУ за да се заштити 
од лоши регионални сцена-
рија". На ваквите "добро на-
мерни" изјави и залагања, 
пра      теникот Чашуле ќе изја-
ви: "Неговата изјава ја толку-
вам како интересен пресврт 
во односот на Грција кон нас", 
но најверојатно и самиот Ча-

шуле стана свесен за играта 
на Караџаферис. Интересот 
да "помогне" за што побрзо 
зачленување на Македонија 
во ЕУ кај Караџаферис се 
гледа и во интервјуто кое го 
даде во весникот "Дневник" 
од 13.12.2005 година, при што 
изјави: "Политички вашата 
земја треба да влезе во ЕУ 
утре! Веднаш пред Косово да 
стане независно. Независ нос-
та на Косово значи присое-
динување кон Албанија".  До-
дека на прашањето дали мис-
ли дека со независноста на 
Косово й се заканува опас-
ност и на Грција, тој изјавува: 
"Ние сме далеку. Ние не са-
каме да сме соседи ниту со 
голема Албанија, ниту со го-

лема Бугарија. Ние вас ве са-
каме како соседи".

Изјавите на двајцата грчки 
претставници се несериозни 
и паушални. Никогаш во Гр-
ција не се поставувало пра-
шањето за независно Косово 
како сосед. Познато е дека 
определени грчки владе јач-
ки кругови се заинтере си ра-
ни за сосед на север, но има-
ат мала и слаба држава или 
евентуално "тра диционал на-
та пријателска Србија".

      Димитар Љоровски 
Вамваковски,

историчар од Скопје


