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З А Ј А К Н А Т А  Д И П Л О М А Т С К А  О Ф     А Н З И В АЗ А Ј А К Н А Т А  Д И П Л О М А Т С К А  О Ф  

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

И НАТО ВИ ГО ДАВАМЕ,И НАТО ВИ ГО ДАВАМЕ,  
А М А  И М Е ТО  Н Е  А М А  И М Е ТО  Н Е  

СИ ГО ПРОДАВАМЕ!СИ ГО ПРОДАВАМЕ!

Конечно нешто ново на ма ке дон-
ската политичка сцена! Држав-
ниот врв се обедини за уставното 

име на Република Македонија и одре ч-
но му кажа "не" на предлогот на Нимиц 

Довербата е изиграна. Оној 
за кој претпоставувавме дека 
ќе ни помогне да го 
надминеме долгогодишниот 
проблем, нè изневери, ни го 
сврти грбот, па ни порача да си 
го смениме уставното име.

за негова промена, па макар и да го ри-
зикува нашето членство во северно ат-
лантската Алијанса. Македонските по-
литичари и дипломати се поместија од 
мртва точка и тргнаа по светот да ло-
бираат за името, кое оваа земја го носи 
од памтивек и кое некој се дрзнува да 
го менува, односно си зема за право да 
нè крсти и прекрстува. Ќе прове ру ваат 
колку нашата држава има вис тин ски 
пријатели во Алијансата и колку мо-
жеме да им веруваме на оние кои веќе 
нè признаа под уставното име. Исто-
времено, од Вашингтон и од Брисел ќе 
бараат одговор дали тие дале благослов 
за предлогот или имаат поинакви по зи-
ции во решавањето на грчко-маке дон-
скиот спор за името. Но, дека треба да 
бидеме внимателни во тоа кому му ја 
даваме довербата покажа и последниот 
развој на настаните. И тоа токму тогаш 
кога покажавме заби и мислевме дека 
картите се на наша страна, се случи 
пресврт. Оној за кој претпоставувавме 

дека ќе ни помогне да го надминеме 
долгогодишниот проблем нè изневери, 
ни го сврте грбот, па ни порача да си го 
смениме уставното име.

Кој тоа се осмелува да си игра со на-
шиот народ и со нашето достоинство? 
Дали промената на името е цената која 
Република Македонија треба да ја пла-
ти за да стане дел од северноатлантската 
Алијанса? Ако е така, тогаш оваа држава 
нема потреба од НАТО, затоа што др-
жава без име не е држава! Од друга 
ст рана, пак, зошто секогаш ние сме тие 
од кои постојано се бараат некакви от-
стапки? И на крајот на краиштата, каква 
е играта која ја игра меѓународната за-
едница? Дали таа се крие под превезот 
на грчката политика? Доколку не е така 
тогаш зошто не го променат својот од-
нос кон таа држава која, патем речено, 
и покрај препораките од Советот на Ев-
ропа, останува неказнета (исплатената 
отштета и не е некоја казна) и про дол жу-
ва со дискриминаторскиот однос кон 
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З А Ј А К Н А Т А  Д И П Л О М А Т С К А  О Ф     А Н З И В А А Н З И В А
Македонците, кои живеат на нејзина 
територија. Токму затоа и претстав ни-
ците на "Виножито" во писмото упатено 
до Нимиц напишале дека суштината во 
оспорувањето на името Република Ма-
кедонија се крие "во грчкиот нацио на-
лизам кој не сака да признае постоење 
на одделен и посебен македонски ет-
нички-национален идентитет како раз-
личен од грчкиот, бидејќи со тоа ќе ко-
лабира грчкиот мит за национална хо-
мо генизација, кој во државата е фо рси-
ран со децении".

Зошто за оваа држава Европа при-
менува поинакви стандарди и зошто 
оние од кои најмалку тоа го очекувавме 
подлегнуваат на нејзината стратегија за 
негација на сè што е македонско? Дали 
некогаш ќе биде задоволена маке дон-
ската правда? Во исчекување на одго-
ворите на овие прашања и натаму ќе се 
соочуваме со грчката самобендисаност 
и апатичност кон сè што е македонско.

СТРАВ ОД ФАКТИ
Како тоа шеснаесет години дозво-

луваме некој да нè омаловажува, да си 
игра со нашето достоинство, да кумува 
со нашето име, па за нив стануваме "Гор-
на Македонија", "Северна Македонија", 
"Нова Македонија", "Република Скопје", 
"Република Македонија-Скопје", "Славо 
Македонија", "Република Вардар", "Вар-
дар ска Македонија" итн. Ова се ими ња-
та кои, по секоја цена, ни ги намет ну ва-
ше соседната држава. Но, дали сме се 
прашале на што се должеше таа агре-
сивна грчка политика? Дали можеби 
проблемот лежеше во неискуството на 
македонските дипломати да заземат 
цврст став во однос на ова прашање. И 
покрај тоа што сега македонскиот на-
род ги поддржува изјавите на маке дон-
ските челници да не се менува устав-
ното име, тој не заборава на нивните 
грешки и на инертноста која ги следеше 
во изминатиов период. На крајот на 
краиштата никој и во Македонија нема 
право да разговара, а уште помалку и 

да преговара за македонското име. Јуж-
ниот сосед играше и игра на картата на 
нашата политичка "слабост" и поведен 
од тоа дека ние секогаш за сè правиме 
отстапки, одеше до крајни граници. 
Приказната почна во 1991 година кога 
по прогласувањето на независна и са-
мо стојна држава ја направивме првата 
грешка од чии последици и денес стра-
даме. Освен што дозволивме во ОН да 
бидеме примени под привремената ре-
ференца БЈРМ, ги сменивме и знамето и 
Уставот. И оттогаш наваму, притисоците 
и заканите се неизбежна појава, а сè 
што го содржи името Македонија се 
дочекува на нож од Грците. Зошто овој 
сосед ни го негира името? Дали во него-
вите утопистички прогнози за наводни 
македонски територијални аспирации 
се крие стравот дека доколку признае 
дека Македонија постоела од памтивек 
и дека Александар Македонски е Маке-
донец, ќе се соочи со ревизија на свои-

денес, грчките политичари не ја про ме-
нија својата политика, иако на моменти 
преовладуваше ставот дека некои се 
поумерени во однос на името Маке до-
нија. Напротив, во однос на ова пра ша-
ње кај јужниот сосед владее едноумие. 
Не веруваме дека некој ќе се осмели да 
каже нешто поинакво од грчките "го-
лемци", зашто видовме како заврши 
грчката ексамбасадорка во Република 
Македонија, Теодора Гро соманиду!

НАЦИОНАЛНО ПРАВО
"Македонскиот народ можеби е мал, 

но е жилав. Можеби е кроток, но сепак 
е упорен. И државниот врв и граѓаните 
на Република Македонија не само што 
имаат право, туку имаат и сила да се 
изборат за своето национално право за 
користење на уставното име на нашата 
држава, како што тоа право го има и 

Во првата точка од пред-
логот на Нимиц е посочено 
дека "уставното име на вто-
рата страна (Македонија) ос-
танува да биде уставно име". 
Ме ѓутоа, веќе во втората точ-
ка Нимиц бара "втората страна 
(Македонија) за меѓународна 
употреба да ко рис ти име раз-
лично од уставното за да не 
предизвика забуна меѓу името 
на втората страна (Маке до-
нија) и на провинцијата на 
првата страна (Грција), која е 
дел од географската целина 
Македонија".

"Грција знае дека ако во Алијансата влеземе 
под референцата ПЈРМ веќе нема механизми за 
уцена, бидејќи ќе бидеме во рамноправна по зи-
ција. Ние мораме да ги одмериме потезите. Не-
маме проблем да обезбедиме поддршка од 'прос-
тото мнозинство' земји-членки на ООН за нашето 
уставно име, туку од земји-членки на Советот за 
безбедност. Предлогот да се расправа за името 
треба да помине во Советот, каде што една членка 
може да го блокира. Во овој момент немаме таква 
поддршка дури и од земји кои нè признале под 
уставното име".

Кабинетот на Црвенковски

"Како шеф на опозицијата не ми паѓа на памет 
ова прашање да го искористам како дел од поли-
тичките пресметки меѓу власта и опозицијата. Мис-
лам дека тоа е неодговорно и никогаш нема да го 
направам. Затоа сакам да кажам дека за ова, како 
и за сите други стратегиски прашања, власта може 
да смета на конструктивна опозиција. Одбраната 
на уставното име е наш заеднички приоритет и 
ако тоа го побара власта ќе има конструктивен, 
пријателски и државотворен партнер во опо зи-
цијата".

Радмила Шекеринска, СДСМ

те историски учебници. Во тој случај ќе 
мора да се помири со вистината, а таа е 
дека сè што Грците прикажуваат како 
грчко всушност е македонско. Од де-
ведесеттите години на минатиот век до 

секоја друга држава во светот", рече ми-
нистерот за надворешни работи, Анто-
нио Милошоски.

А ние му реплицираме - Ако имаат 
сила нека докажат дека е така за да не 
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ни се случи приказната, која тој ја кажа 
во интервјуто за "Елефтерос типос": "Не 
се работи за името на 'кока-кола', па 
некој да може да си помисли дали 'кока-
кола лајт' е прифатливо или не. Се ра-

ката која ја нуди привремената спо год-
ба, а која, пак, й оневозможува на Грција 
да го блокира приемот на Ма кедонија 
во Алијансата под привре меното име 
ПЈРМ. Доколку Грција сепак стави вето 
на влезот на Македонија во НАТО, зем-
јава тоа ќе го смета за суш тинско крше-
ње на Спогодбата од 1995 година, со 
што, според Македонија, би престанале 
да важат и другите нејзини обврски, 
меѓу кои и учеството во преговорите за 
името. Милошоски вели дека никој во 
НАТО не го поврзува спорот за името со 
Грција со македонското членство во 
Алијансата и дека за Македонија има 
јасни критериуми, во нив не спаѓа име-
то, но познавајќи ги Грците, може сè да 

бало да го правиме врз основа на ми-
натото, прокоментира Бакојани.

Најпрепорачливо е целосно да се 
отворат историските архиви со објек-
тивната документација и при тоа сите 

"Грција нема право да бара 
промена на уставното име. 
Врвен приоритет на Ма ке-
донија е интеграција во ЕУ и 
во НАТО, но никој нема право 
да ни удира во темелите".

Мендух Тачи, ДПА, и Аб ду-
лади Вејсели, ПДП

боти за нашето уставно име кое е ка-
мен-темелник на националниот иден-
титет на една мала држава. Се работи за 
законски одбраното име на една млада 
држава, кое суштински придонесува за 
нејзината кохезија и стабилност. Конеч-
но, се работи за меѓународно право 
што й дозволува на секоја земја да го 
брани правото на своето име. Од овие 
причини сакам да подвлечам дека ако 
за грчката Влада прашањето за името е 
политичко прашање, за мојот народ тоа 
е национално прашање".

И премиерот Груевски изјави:
"Менувањето на уставното име на Ре-

публика Македонија по желба на Грција 
е превисока цена за големиот прио ри-
тет - зачленување во Алијансата - и тоа 
за нас е апсолутно неприфатливо, дури 
и по цена на НАТО".

Во слична насока размислува и ше-
фот на државата: 

"Предлогот на Нимиц беше авто мат-
ски отфрлен за да нема впечаток дека 
Македонија има дилеми за него".

Факт е дека овие нивни изјави се 
малку задоцнети, како што е и факт де-
ка во борбата за превласт маке донските 
политичари заборавија на нацио нал-
ните интереси. Можеби ако суетите ги 
оставеа на страна сега немаше да би-
деме во ваква ситуација. Сепак, и покрај 
сè, вреди да се обидеме да им укажеме 
на сојузниците дека е докажано дека 
имаме право на уставното име и оти по-
стапката треба да се заокружи во рам -

"Понудената рамка прет ста-
вува скандалозна и ап сурд на 
авантура, а барањето на Ни-
миц ќе остане како сра мен 
преседан во аналите на свет-
ската дипломатија од по чето-
кот на XXI век".

Друштво на писатели на 
Македонија

очекуваме. Иако во овие моменти на-
шиот јужен сосед јавно не ги коментира 
изјавите од Македонија, тој и натаму ја 
продолжува дипломатската офанзива 
која е на штета на државава. Шефицата 
на грчката дипломатија Бакојани во 
Лондон и во Берлин повторно притиска 
за името, но и го обвинува "рако вод-
ството на Скопје" дека "користи про во-
кативен и архаичен политички јазик од 
XIX век" и дека повеќе гледа во ми на-
тото, отколку во иднината".

"Јас не зборувам за историјата, ниту 
го спомнувам Александар Велики, до-
дека во Скопје се создава историја како 
на ниедно друго место и притоа не се 
дозволува да се погледне во неа", по-
рача таа, но и праша: "Што ќе се случи 
ако Грција почне да зборува за исто ри-
јата и за историските прашања", зашто 
ним не им било потребно да го градат 
идентитетот бидејќи веќе го имале, а 
тоа ни било потребно нам и тоа не тре-

Последен официјален обид 
за решавање на спорот беше 
предлогот во октомври 2005 
година, кој предвидуваше во 
период од две години маке-
донската држава во меѓуна-
родните организации да се 
именува како Република Ма-
кедонија во латинична вер-
зија, а по 2008 година во ла-
тинична транскрипција на ан-
глиски јазик "Republic of Ma-
cedonia".

Грција во билатералните ре-
лации би го користела името 
"Република Македонија - 
Скопје". Тогашните маке дон-
ски власти начелно го при фа-
тија овој предлог како доб ра 
основа. Владата во Атина, пак, 
експресно го одби. Пет месеци 
пред тоа, во април 2005 г., 
предлогот беше "Република 
Македонија-Скопје" на пиша-
но на латиница. Предлогот 
беше прифатлив за нив, но 
веднаш одбиен од Маке до ни ја.

да ги користат и очите и ушите за на-
вистина да се согледа кој е кој!

И медијаторот Нимиц не сака директ-
но да го коментира македонското од-
бивање на неговиот документ. Во ин тер-
вјуто за атински "Катимерини", вели: 

"Нема да одговорам на реакциите сè 
додека не ги добијам официјалните по-
зиции на двете земји за мојата нацрт-
рамка".

Во очекување на посетата на Нимиц 
се поставува и прашањето колку поли-
тичкиот естаблишмент ни е подготвен 
да остане истраен во цврстиот став за 
своето име, знаејќи дека претстојат 
број ни уцени и условувања!?


