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БИЛЈАНА ПЛАТНО     БЕЛЕШЕ,БИЛЈАНА ПЛАТНО   
А МИЛОШОСКИА МИЛОШОСКИ  
ДЕКЛАРАЦИЈАДЕКЛАРАЦИЈА  
ДЕЛЕШЕДЕЛЕШЕ

Д А Л И  О Х Р И Д С К И Т Е  Р А З Г О В О Р     И  Н У Д А Т  И Д Н И Н А  Б Е З  И С Т О Р И Ј А ?Д А Л И  О Х Р И Д С К И Т Е  Р А З Г О В О Р   

Наместо пишан документ во кој би 
бил потврден ставот на државниот 
врв дека нема намера да прави 

никакви отстапки од уставното име на 
нашава држава, шефот на македонската 
дипломатија, Антонио Милошоски, по ну-
ди декларација во која се потенцира 
дека Македонија нема никакви тери то-
ријални претензии кон Грција. За ова на-
вистина и немаше потреба, зашто тоа е 
нешто што веќе одамна го знае и нашиот 
јужен сосед. Сепак, манипулира со светот 
и од петни жили се обидува по секоја 
цена да го убеди дека ние ќе сме по сег-
нале по територија, која де факто до 
1913 година беше македонска. Но, из ре-
ката вели "кој си ја има мувата на капата 
си вика иш", па токму затоа е и тој страв 
кај Грците дека ние Македонците ќе си го 
бараме своето. Сепак, зачудува и тоа што 
во таа "борба" за нашето, ние на некој на-
чин како да подлегнуваме на ваквиот ни-
вен страв, па иницијативите кои ги пре-
земаме личат на тоа дека се правдаме за 
нешто за што воопшто не сме погрешиле. 
Картите од секогаш биле на наша страна, 
но проблемот бил во тоа што не умеевме 
да ги искористиме. Па, затоа Грција, на-
викната на македонската линија на по-
мал отпор, не се откажува од обидите да 
нè присилува да го промениме не само 
името, туку и историјата.

Имено, Декларацијата која би требало 
да се потпише до крајот на февруари, би 
подразбирала пријателство, добросо-
седство и интензивирање на била те рал-
ните контакти меѓу двете држави, но во 
сè ова зачудува македонската идеја за 
формирање заеднички комитет за ис то-
рија и образование. Па, затоа прашање е 
каква историја би понудил тој комитет 
кога ние Македонците имаме своја ис-
торија, односно дилемата е дали поради 
грчките притисоци ќе треба и неа да ја 
менуваме.

Декларацијата која ја 
понуди Антонио Милошоски 
и која би требало да се 
потпише до крајот на 
февруари, би подразбирала 
пријателство, 
добрососедство и 
интензивирање на 
билатералните контакти меѓу 
двете држави, но во сè ова 
зачудува македонската идеја 
за формирање заеднички 
комитет за историја и 
образование. Па, затоа 
прашање е каква историја би 
понудил тој комитет кога ние 
Македонците имаме своја 
историја, односно дилемата 
е дали поради грчки 
притисоци ќе треба и неа да 
ја менуваме.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЌЕ НИ СУДАТ 
ГЕНЕРАЦИИТЕ

Од каде идејата за вакво нешто? Дали 
можеби инспирацијата за тоа дојде од 
изјавата на грчкиот преговарач Ада ман-
тиос Василакис, кој пред да замине на 
преговорите во Охрид, два дена во Скоп-
је беше на консултации со грчката амба-
садорка Пападопулу. Какви совети му да-
де, односно какви инструкции таа доби 
од матичната држава? Василакис, изјави:

"Без меѓусебно наметнување ставови, 
со историјата зад нас, да се обидеме да 
најдеме решение за името прифатливо 
за двете земји. Сакам да верувам дека до 
крај треба напорно да работиме за да 
најдеме некое решение кое, како што 
реков, ќе биде позитивно за двете ст ра-
ни, бидејќи сме соседи и треба да се стре-
миме да најдеме некое решение дури и 
заборавајќи ја историјата. Треба да ви-
диме каква ќе биде иднината".

Но, каков народ ќе бидеме ние ако 
немаме сопствена историја? Ни сове-
туваат да сме го заборавеле минатото и 
да живееме за иднината. Има ли иднина 
без минато? Можеби ќе сакаат и да нè 
збришат како народ. Но, не смееме да го 
заборавиме минатото за кое со векови 
се бореа нашите предци! Доколку тоа го 
направиме ќе ни судат генерациите кои 

ќе дојдат по нас.
Зошто сите недобронамерници дис-

кутираат за историјата? Дали можеби 
затоа што во неа има поинакви податоци 
кои се во интерес на Македонија и на 
Македонците, па токму затоа сакаат и да 
ги скријат. Доколку, пак, на сè ова се до-
даде и проектот на Институтот за отво-
рено општество Македонија и на Цен та-
рот за демократија и помирување во Ју-
гоисточна Европа - средношколците од 
земјите во Југоисточна Европа да учат 
заедничка историја за нациите и за др-
жавите од регионот, за Отоманската им-
перија, Балканските војни и за Втората 
светска војна, тогаш навистина ни нема 
спас. Овие историски читанки ќе треба 
да им помогнат на учениците сами да из-
влечат заклучоци, со што би се избег-
нало, како што е наведено во проектот, 
"наметнатото и еднострано толкување 
на историјата".

Но, каде се фактите во сè ова? Не мо-
же кој како ќе стигне да го толкува на-
шето национално минато. Па, ние имаме 
своја вековна историја, а освен тоа ги 
знаеме и претензиите на соседите кои, 
за жал, не само што биле присутни во ми-
натото, туку присутни се и денес. Тоа се-
којдневно се потврдува во потезите кои 
тие ги прават - Грците не ни го признаваат 
името, Бугарите нацијата, Србите Црк-
вата итн. Тоа значи дека барем засега не 
може да се зборува за некакво балан си-
рање на сметките, зашто во таков случај 
само Македонија би била принудена, во 
интерес на мирот, да прави отстапки. 
Дека е така се потврди во изминатиот 
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БИЛЈАНА ПЛАТНО     БЕЛЕШЕ,  БЕЛЕШЕ,  
А МИЛОШОСКИ 
ДЕКЛАРАЦИЈА 
ДЕЛЕШЕ

Д А Л И  О Х Р И Д С К И Т Е  Р А З Г О В О Р     И  Н У Д А Т  И Д Н И Н А  Б Е З  И С Т О Р И Ј А ?И  Н У Д А Т  И Д Н И Н А  Б Е З  И С Т О Р И Ј А ?

период. Отстапки кон Албанците, от стап-
ки за името, знамето...

За среќа, последниот предлог на по-
средникот Метју Нимиц, Македонија да 
прифати посебно име за меѓународна 
комуникација, веднаш беше отфрлен од 
македонската страна.

И немаше потреба да ја слушнеме из-
јавата на грчката шефица на дипло ма-
тијата, Дора Бакојани, дадена на грчката 
телевизија "Нет", дека "Скопје се движи 
по лизгав пат". 

За жал, навистина е така, но да се на-
деваме дека на овој лизгав пат барем се-
га ќе бидеме цврсти, односно лизгањето 
ќе му го препуштиме на некој друг. Но, и 
дека ќе останеме доследни на она што го 
изјави и Милошоски: 

"Македонија е на став дека проблемот 
со името е билатерално прашање и дека 
двојната формула е единствено прифат-
ливо решение, односно уставното име за 
меѓународна употреба и сложено име за 
комуникација со Грција".

"РАЗГОВОР НА 
ГЛУВИ"

Меѓутоа, и на новите идеи и иници-
јативи од македонскиот преговарачки 
тим Грција настапува со сериозни ре зер-
ви, истакнувајќи го како клучно пра ша-
њето за името. Неофицијално ги ко мен-

тирале како "разговор на глуви" и не 
прифаќале ништо освен сложено име, во 
кое ќе го има зборот Македонија и гео-
графска одредница. 

Сепак, официјалната изјава на Ва си-
лакис е: 

"ПЈРМ даде неколку предлози, за кои 
мислам дека се корисни, но не мислам 
дека треба да се прави разлика меѓу мер-
ките за градење доверба и за името. Тие 
одат заедно. Ако најдеме решение за 
име то ќе биде полесно да одиме напред. 
Важно е дека двете страни изразија жел-
ба за добри односи и соработка за сите 
прашања и мислам дека лидерството на 
земјата ќе го разгледа предлогот на Гр-
ција и да се надеваме дека брзо ќе нај-
деме решение за да одиме напред".

Зошто толкава разлика меѓу офи ци-
јалните и неофицијалните коментари? 
Да ли официјалните изјави се само колку 
Грците да покажат пред меѓународниот 
фактор дека се заинтересирани за над-
минување на спорот? Доколку е така, 
тогаш потребни се отстапки и од нивна 
страна. Сепак, дискутабилно е дали по-
тегот на Атина за сложено име навистина 
бил џиновски, како што го нарекуваат, 
бидејќи како што вели и македонскиот 
преговарач, Никола Димитров, и при вре-
мената референца е сложено име кое го 
содржи зборот Македонија.

"Би сакал да кажам дека грчката Влада 
направи гигантски исчекор од позицијата 
во минатото и се надевам дека Вашето 
раководство тоа ќе го разгледа многу 
внимателно и многу позитивно, затоа 
што не станува збор за билатерално пра-
шање, туку за прашање кое е поврзано 
со безбедноста и со мирниот соживот во 
регионот, а се надевам дека по сос та но-
кот во Охрид и по средбата во Атина ќе 
можеме да најдеме решение кое ќе биде 
позитивно за двете страни, бидејќи она 
што е важно е едни на други да не си ги 
наметнуваме гледиштата, туку да из нај-
деме решение кое ќе биде многу пози-
тивно за двете страни", вели Василакис.

"За нас нова е одлуката да не й се доз-
воли на Македонија, дури и под рефе-
ренцата, влез во меѓународни орга ни-
зации. Промена на политиката од ми-
натото. Тоа го комплицира процесот", из-
јави Димитров. 

Според него, со оглед дека само Гр-
ција има проблеми со името, се работи 
за билатерален проблем, а одлуката на 
Македонија да бидеме флексибилни за 
билатерално име е нова отстапка од ма-
кедонска страна, по онаа со Уставот и со 
знамето. Но, сепак македонската страна 

е посветена на процесот, фокусирана на 
решение, бидејќи, како што потенцираше 
Димитров, се работи за македонскиот 
идентитет и стабилност.

Посредникот во преговорите, Метју 
Нимиц, вели дека е позната позицијата 
на македонската Влада, дека е задоволен 
од конструктивниот став за односите со 
јужниот сосед, но и дека решавањето на 
проблемите може целосно да ги тран-
сфор мира односите меѓу двете земји, 
кои би биле блиски и политички и еко-
номски, но и од аспект на односите меѓу 
двата народа.

Сепак, се потврди дека преговорите 
во владината вила во Охрид не дадоа 
некои конкретни резултати, а и Нимиц 
потврди дека не бил изнесен никаков 
предлог за името. По првата ваква сред-
ба надвор од Њујорк за неколку седмици 
се очекува нова средба во Атина на која 
домаќин ќе биде Дора Бакојани.

Но, останува дилемата дали Грција ќе 
стави вето за нашиот прием во НАТО? 
Грчкиот преговарач Василакис деман-
тира дека Грција се заканила со вето за 
Македонија доколку не се најде решение 
за името и рече дека за влез во Али јан-
сата има критериуми кои треба да се ис-
полнат. Инсистирањето спорот да се ре-
ши два месеца пред Самитот на НАТО, за 
него е чиста коинциденција, бидејќи сега 
било време за решавање на проблемот.

Државно владиниот врв сè уште не 
разговарал за варијантата Б, доколку Гр-
ција не го послуша Вашингтон и навис-
тина стави вето на влезот на Македонија 
во НАТО.

Од кабинетите на Црвенковски и на 
Груевски повторуваат дека нема никакви 
разлики кога е во прашање името. Ма-
кедонија останува на ставот за двојната 
формула и од таа позиција нема да се по-
пушти, дури и ако поради тоа Македонија 
не добие покана за НАТО во април.

Сепак, весникот "Елефтеротипија" пр-
ед видува дека доколку има можност да 
се најде решение за името, тоа мора да 
се случи најдоцна до 6 март, кога во Бри-
сел ќе се разгледува Извештајот за маке-
донскиот напредок кон НАТО. Во спро-
тивно, според грчките медиуми, грчката 
Влада која пред парламентарните избо-
ри влезе во крајно негативна реторика 
за името на северниот сосед, ќе мора да 
го зачува достоинството и пред грчката 
јавност да ги спроведе заканите за вето. 
Засега никој ниту во Атина, ниту во Скоп-
је не сака јавно да коментира што ќе се 
случи доколку Грција навистина стави 
вето.
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