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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ВРЕМЕТО НА МОЛЧЕЊЕ ВРЕМЕТО НА МОЛЧЕЊЕ 
ЗАВРШИ!ЗАВРШИ!
Петте круга, заштитниот знак на 

олимпизмот, повторно ја изгубија 
битката со националистичката и 

негаторската политика на Република 
Грција, која всушност намерно го згасна 
огнот кој, по обичај, секои четири го-
дини се пали на планината Олимп и по-
тоа факелот се пренесува од раце в ра-
це низ цел свет за човештвото да го пот-
сети на мирот, на љубовта и на меѓу-
расната и меѓунационалната толеран-
ција.

Меѓутоа, овој симболичен обичај веќе 
не важи за Грците, кои се дрзнаа да ги 
замолчат симболите а, исто така, се од-
важија и да ги навредуваат младите 
спортисти од Република Македонија, 
кои достоинствено заминаа да ги бра-
нат боите на својата земја. Но, сепак уш-
те подостоинствено си заминаа од 
"волч јата дупка" во Солун и со крената 
глава ги напуштија игрите, не дозво лу-
вајќи им на Грците олимпизмот да го 
претворат во целосен дебакл на Пјер 
Ку бертеновата формула.

Сепак, разочарувањата кои ги до жи-
веаја спортистите од Македонија, ка ко 
и провокациите, веќе не се спортска 
тема за разговор туку, пред сè, тоа е по-
литичко прашање на кое мора да се од-
говори на државничко ниво.

Но, досега сите наши политичари 
мол чеа или бараа "мала врата" за да 
избегаат од јавноста и да одговорат на 
прашањето - дали имаат смелост да им 
возвратат на епитетите кои Грците по-
стојано им ги припишуваат на нашите 
спортисти или на македонските дела-
гации во странство, каде учествуваат на 
меѓународни форуми, семинари, мани-
фестации итн. 

Имено, државата, името, родот и, 
пред сè, националното достоинство се 
бранат насекаде, а не постојано главата 
да ја ставаме в песок. Не сме ноеви да 
се нурнеме во песокта и да ја забо ра-

Разочарувањата кои ги 
доживеаја спортистите од 
Македонија, како и 
провокациите, веќе не се 
спортска тема за разговор 
туку, пред сè, тоа е политичко 
прашање на кое мора да се 
одговори на државничко ниво.

виме реалноста дека во секоја пригода, 
при секоја можност, нашиот јужен со-
сед нè "шиканира", нè омаловажува и 
нè потсетува како се бранат своите др-
жавнички интереси.

Има ли Република Македонија држа-
вен интерес да го брани македонското 
национално чувство?

Има ли Владата стратегија како да се 
бранат интересите на македонските 
спортисти, на научниците, новинарите 
и на други интелектуалци?     

Досега секоја влада се ставаше во 
подредена улога на "непријателот", а тој 
удираше ли удираше по грб сè додека 
камшикот не ни го вцрви образот, така 
што нашето лице како да стана ѓон. Но, 
сите не можат да го вртат г...т. Не можат 
да добиваат "клоца" и да молчат. Вре-
мето на молчење заврши! Се чека на 
одговорот од премиерот, односно од 
Вла дата, која всушност треба да ги "из-
маршира" грчките антимакедонски на-
строени пропагатори.

Всушност, лекцијата можат да ја нау-
чат од младите спортисти, кои трпеа но 
не дозволија да се продолжи со таквото 
националистичко удирање "шлака ни-
ци". Станува збор за освестени луѓе, чиј 
бекграунд не е извалкан како што е на 
некои наши потомци, кои со десетици 
години подлегнуваат на разните про-
паганди и ја прифаќаат туѓата приказна 
дека ние, божем, сме измислена на-
ција.

Меѓутоа, македонскиот народ, маке-
донската нација е постара и од грчката, 
така што сакале или не, Грците сепак 
мораат да се помират со реалноста, без 
разлика на тоа што вака се "разго ро па-
дија". Оваа лекција мораат да ја научат и 
македонските политичари, кои не сме-
ат и не треба да дозволуваат да ја на вед-
нуваат главата и да се мират со суд би-
ната. Судбината на македонскиот народ 
не ја решаваат тие, туку Маке дон ците 
во Република Македонија, но и на шите 
иселеници од дијаспората.   

МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТИСТИ НЕ ГО ПОМИРИСАА МАКЕДОНСКИТЕ СПОРТИСТИ НЕ ГО ПОМИРИСАА 
СПОРТСКИОТ ДУХ, ТУКУ ПОЛИТИЧКАТА ЃАВОЛСКА КРВСПОРТСКИОТ ДУХ, ТУКУ ПОЛИТИЧКАТА ЃАВОЛСКА КРВ

ФА К Е Л О Т  Н А  О Л И М П И З М О Т  ФА К Е Л О Т  Н А  О Л И М П И З М О Т  
П Р Е С ТА Н А  Д А  ГО Р И  В О  Г Р Ц И Ј АП Р Е С ТА Н А  Д А  ГО Р И  В О  Г Р Ц И Ј А

СИМБОЛИЗМОТ НА ПЈЕР КУБЕРТЕН, ОСНОВАЧ НА СИМБОЛИЗМОТ НА ПЈЕР КУБЕРТЕН, ОСНОВАЧ НА 
ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ СÈ ПОМАЛКУ ДОБИВА НА ЗНАЧЕЊЕОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ СÈ ПОМАЛКУ ДОБИВА НА ЗНАЧЕЊЕ


