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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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Политичките претставници на Ре-
публика Македонија и на Ре пуб-
лика Грција повторно ги акти-

вираа "боксерските ракавици" во Њу-
јорк. По признавањето на уставното 
име на Република Македонија од ст ра-
на на Канада, следуваа очекувани жес-
токи реакции од Грција, која про дол-
жува со својата националистичка не-
гаторска канонада врз македонското 
име и македонскиот народ. 

Ова е само дел од севкупниот по ли-
тички мозаик, кој деновиве се случува 
од другата страна на барата, каде ма-
кедонските и грчките дипломати се бо-
рат за привлекување на што поголем 
број приврзаници. Спорот со името на 
Република Македонија со години ги 
вжеш тува односите со јужниот сосед, 
бидејќи за нив македонската нација би-
ла производ на ексјугословенската др-
жава или на Титовото патешествие низ 
политиката. Копјата се вкрстија за вре-
ме на одржувањето на 62. редовно го-
дишно Генерално собрание на ООН, 
кое се одвива во Њујорк, при што на си-
те позначајни порти тропаат маке дон-
скиот претседател Бранко Црвенковски 
и упорната грчка министерка за над-
ворешни работи, Дора Бакојани, која ги 
интензивира своите притисоци врз аме-
риканските и светските лидери.

ПОСЕБЕН АКЦЕНТ
По радосната вест од Канада, грчката 

надворешна политика се сконцентрира 
на американска почва, бидејќи нивните 
традиционални пријатели - демо кра-

По радосната вест од Канада, 
грчката надворешна политика се 
сконцентрира на американска 
почва, бидејќи нивните 
традиционални пријатели - 
демократите им овозможуваат 
сигурна пречка во борбата 
против официјалните македонски 
државници.

За време на одржувањето на 
62. редовно годишно заседание 
на Генералното собрание на ООН, 
нејзиниот претседавач, Срѓан 
Керим, ја ослови Република 
Македонија со уставното име. 
Поради ова реагираше грчката 
делегација, која се спротивстави 
на ставот на претседавачот кој, 
пак, го бранеше своето 
однесување со фактот дека тој 
има право да ја ословува земјата 
така како што ја чувствуваат 
нејзините граѓани.

тите им овозможуваат сигурна пречка 
во борбата против официјалните маке-
донски државници.

"Дојде време за напредок по пра-
шањето за името Македонија", изјави 
помошникот на американскиот др жа-
вен секретар, Николас Барнс, по сред-
бата со грчката министерка за надво-
решни работи, Дора Бакојани, во Њу-
јорк.

Инаку, претходно медијаторот во спо  -
рот, Метју Нимиц, й одговори дека е 
рано за нови предлози, бидејќи тој нема 
што ново да й  понуди.

Поранешниот американски амба са-
дор во Атина, Николас Барнс, побара од 
Македонија и од Грција да почнат кон-
структивни и продуктивни пре го вори 
во Обединетите нации. 

Индиректно, Барнс ги критикуваше 
и двете земји дека намерно водат ја ло-
ви преговори во Њујорк.

"Сакаме да го наметнеме нашето 
влијание и му укажувам на Скопје, како 
што тоа го правиме со Атина, дека дојде 
време за напредок. Веруваме дека ам-
басадорот Нимиц е ефикасен прего ва-
рач и дека процесот наскоро ќе донесе 
прогрес", изјави по средбата со грчката 
министерка за надворешни работи, вли-
јателниот американски дипломат.

Во изјавата на Бакојани објавена на 
Интернет страницата на моќната грчка 
дијаспора во САД, се препознаваат со-
сема други тонови. Таа дава умерени 
изјави во однос на најавеното вето за 
НАТО, но со посебен акцент за испол-
нување на критериумите за евроат лант-
ска интеграција.

Сега за Бакојани главни критериуми 

се добрососедските односи кои, според 
нив, ќе ги нема доколку Скопје не по-
пушти во спорот за името.

Последната грчка дипломатска офан-
зива за името доби јавна поддршка во 
американскиот Конгрес, кој го кон тро-
лираат демократите, а нив традицио-
нално ги поддржува богатото и моќно 
грчко лоби во Америка.

Претседавачот на поткомитетот за 
Европа во Комисијата за надворешна 
политика на Претставничкиот дом, Ро-
берт Векслер, побара од конгресмените 
да ја поддржат Резолуцијата број 356, 
со која од Македонија се бара да пре-
кине со непријателска пропаганда и 
крадење на историјата.

Резолуцијата, која е предложена од 
грчките лобисти во Вашингтон, досега 
ја поддржале 73 конгресмени, или по-
малку од 20 отсто од членовите на аме-
риканскиот Конгрес.

ПОВОЛНА СИТУАЦИЈА
За време на одржувањето на 62. ре-

довно годишно заседание на Гене рал-
ното собрание на ООН, нејзиниот прет-
седавач, Срѓан Керим, ја ослови Репуб-
лика Македонија со уставното име. По-
ради ова регираше грчката делегација, 
која се спротивстави на ставот на прет-
седавачот кој, пак, го бранеше своето 
однесување со фактот дека тој има пра-
во да ја ословува земјата така како што 
ја чувствуваат нејзините граѓани. Инаку, 
Керим овој потег го направи при по-
каната на претседателот Бранко Црвен-
ковски да им се обрати на присутните 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ УЖИВА ВО ПЛОДОВИТЕ ОД УСПЕХОТ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ УЖИВА ВО ПЛОДОВИТЕ ОД УСПЕХОТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД. ЦРВЕНКОВСКИ ВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО САД. ЦРВЕНКОВСКИ ВО 
ДРУШТВО СО АМЕРИКАНСКИОТ КОЛЕГА ЏОРЏ БУШ И СО ДРУШТВО СО АМЕРИКАНСКИОТ КОЛЕГА ЏОРЏ БУШ И СО 
ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ООН, БАН КИ МУНГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ООН, БАН КИ МУН
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високи гости на заседанието на ООН.
Во рамките на официјалната посета 

на Њујорк, претседателот Бранко Цр-
венковски имаше средба со гене рал-
ниот секретар на Обединетите нации, 
Бан Ки Мун. Со него разговарал за пра-
шањето на разликите за името, за ста-
тусот на Косово и за темите кои се на 
дневен ред на Генералното собрание 
на ООН.

На оваа средба генералниот секре-
тар Бан Ки Мун изразил надеж дека по 
завршувањето на парламентарните из-
бори во Грција, политичките тензии ќе 
попуштат и ќе се создаде поповолна 
ситуација за продолжување на разго-
ворите со Атина.

Таа инсистирала што побрзо да се 
пронајде решение за името, но тоа 
мора да се случи пред да се разговара 
за прием во НАТО. 

"Логично е да се очекува дека про-
блемот со името треба да биде решен 
што е можно поскоро, дури и пред евен-
туалниот влез на Скопје во Алијансата", 
смета Бакојани.

Од меѓународниот посредник за име-
то, Метју Нимиц, таа побара да из лезе 
со нов предлог, кој би бил прифатлив за 
официјална Атина.

Овој поволен развој на настаните за 
Република Македонија, Владата во Ати-
на ги претчувствуваше и затоа повторно 
преку грчките медиуми почна да ли-

нови на канадската Влада, офици јална 
Отава ја објави одлуката за признавање 
на уставното име во билатералната ко-
му никација.

Пратеникот во канадскиот Пар ла-
мент, Луј Темелковски, вели дека бил по-
требен многу напор да се убеди Владата 
во Отава во исправноста на одлуката.

"Не беше лесно, бидејќи имаше мно-
гу голем притисок од секаде, за да не ја 
признае Македонија под уставното име, 
но кога јас тоа го претставив во Пар-
ламентот, тие сите реагираа. Некои реа-
гираа позитивно, некои негативно, но 
разбравме дека Владата на Канада го 
прифати тоа", изјави Луј Темел ков ски.

Признавањето на Канада се случува 
во време кога спорот за името влегува 
во финална фаза. Според одредени ана-
литичари, се очекува Метју Нимиц пред 
Нова година да даде уште еден, нај-
веројатно последен предлог за името, 
но засега тоа се обични шпекулативни 
најави, кои најмногу доаѓаат од Атина.

"За името е направен преседан ка-
ков што не е направен со ниту една зем-
ја-членка, меѓутоа и покрај тоа Ре пуб-
лика Македонија ќе ги продолжи раз-
говорите согласно Резолуцијата на ОН, 
водејќи сметка за своите национални и 
државни интереси", истакна претсе да-
телот Црвенковски.

Тој додаде дека станува збор за една 
контрадикторна ситуација во која ООН 
како организација водат де факто спро-
тивна политика од онаа која ја водат 
мнозинството членки во органи заци-
јата, затоа што Македонија веќе е при з-
ната од 117 членки на ОН со нејзиното 
уставно име.

Паралелно со средбите на претсе-
дателот Бранко Црвенковски и грчката 
министерка за надворешни работи, До-
ра Бакојани, се сретна со генералниот 
секретар на ООН, Бан Ки Мун. 

цитира со старо-новите предлози, како 
Македонска Република и Република 
Македонија на кирилица и на латиница, 
со тоа докажувајќи дека нема рас чис-
тено со својата стара политика. Послед-
нава офанзива на Атина следуваше по 
признавањето на Македонија под ус-
тавното име од страна на Канада, но и 
по изборите во Грција. Реториката на 
Владата на Караманлис сега е далеку 
поумерена, за разлика од онаа која се 
користеше за време на кампањата.

Првите поволни ветрови за Репуб-
лика Македонија почнаа да дуваат од 
страна на официјална Отава, која ко-
нечно ја призна реалноста. 

Канада е 118 земја која ја призна Ма-
кедонија под уставното име. По ди пло-
матската операција, во која биле вклу-
чени претставници на МНР, претстав-
ници на македонската дијаспора и чле-

Поради употреба на уставното 
име на Република Македонија на 
заседанието на Генералното со-
брание на ОН со кое претседаваше 
македонскиот претставник Срѓан 
Керим, Грција остро реагираше.
Претседавачот Керим му даде 
збор на шефот на државата, Бран-
ко Црвенковски, претставувајќи 
го како претседател на Република 
Македонија што предизвика ос-
тра реакција на грчкиот прет-
ставник во ООН.

"Ба рам, господине претсе да те-
ле, соодветното име - Поранешна 
Југословенска Република Маке-
донија - да се употребува за сите 
потреби во рамки на Обединетите 
нации", реагираше грчкиот амба-
садор Џон Мурикис пред Гене-
ралното собрание. 

Керим посочи дека "е свесен за 
овие факти", но дека треба "да го 
почитува дигнитетот на секоја 
членка на ООН".

"Истовремено, како претсе да-
тел на Генералното собрание, 
треба да покажам целосна почит 
кон дигнитетот на секоја држава-
членка на ООН, вклучувајќи ја и 
мојата", истакна Керим.

Претседателот Црвенковски го 
заврши своето обраќање посо-
чувајќи: "Името на мојата земја 
отсекогаш било Република Ма-
кедонија и засекогаш ќе остане". ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

ДОРА БАКОЈАНИ ЈА БРАНИ ЧЕСТА НА ДОРА БАКОЈАНИ ЈА БРАНИ ЧЕСТА НА ДРЖАВАТАДРЖАВАТА, НО , НО 
НАПОМОШ ГО ПОВИКУВА И БОГАНАПОМОШ ГО ПОВИКУВА И БОГА


