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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Како непишано вообичаено пра-
вило стана постапката кога ќе се 
слушне името на парламентарецот 

Ерик Мејер веднаш да се помисли на 
нелогичностите, кои тој (не)намерно му 
ги пласира на Европскиот парламент во 
однос на Македонија. Неговата најнова 
порака - ние Македонците, во интерес 
на ре ша вањето на спорот со јужниот со-
сед, да престанеме да ги користиме "сим-
болите кои Грција ги гледа како дел од 
својата историја, особено имињата Алек-
сандар Македонски и Филип Втори, и да 
ги трг неме нивните статуи во Скопје, 
Битола и во Прилеп", предизвика лавина 
реакции кај Македонците. 

Всушност, секоја негова изјава, па и 
порака, која длабоко навлегува во она 
што значи македонски идентитет и исто-
рија и што на некој начин ги повредува 
чувствата на Македонците, на нож е до-
чекана кај вистинските патриоти. По-
след ната порака е содржана во нацрт-
извештајот за напредокот на Македонија 
во 2007 година, но ако добро се сеќа ва-
ме а паметиме, жестоко беше дочекан и 
неговиот претходен нацрт-извештај  во 
кој, случајно или не, во Македонија беа 
прогласени два официјални јазика, ма-
кедонскиот и албанскиот. За потсе ту ва-
ње, на Интернет страницата на Европ-
скиот парламент стоеше дека "обра зо-
ванието и јавната администрација треба 
да ги земат предвид двата официјални 
јазика и етничката разновидност на зем-
јата со два милиона житела". Подоцна, 
грешката беше исправена, па во кори-

Европратеникот Ерик Мејер 
повторно ја вознемири 
македонската јавност со 
идејата во интерес на 
решавање на спорот со јужниот 
сосед да престанеме да ги 
користиме имињата 
Александар Македонски и 
Филип Втори, и да ги тргнеме 
нивните статуи во Скопје, 
Битола и во Прилеп. Во целата 
мешаница и битка за 
македонската историја се 
вклучи и интегративецот Али 
Ахмети, кој потенцира дека 
доколку некој треба да го 
присвои Александар, тоа не 
биле Македонците, туку 
Албанците... Дали сега и тие ќе 
бараат во името на Македонија 
да се вметне некоја нивна 
додавка? Имајќи ги предвид и 
не така заборавените албански 
барања за промена на 
државната химна и симболите 
бидејќи, според нив, тие не ја 
отсликувале реалната состојба, 
тогаш ништо чудно ако се 
соочиме и со ваква ситуација. 

гираниот текст можеше да се прочита 
дека "... официјален јазик е македонскиот, 
додека другите јазици, исто така, можат 
да имаат официјален статус на оп штин-
ско ниво, ако се зборувани барем од 
страна на 20 процента од населението". 

Но, остана дилемата што се криеше 
зад ненамерната грешка на прес-служ-
бата на Европскиот парламент да про-
најде два официјални јазика во Маке-
донија? Дали тоа беше само пуштање 
проб ни балони за да се види како ќе реа-
гираат Македонците, но и дали се гаш-
ната порака за нашето откажување од 
Александар Македонски и од Филип Вто-
ри, исто така, е опипување на пулсот на 
народот. Значи ли тоа дека преку про-
мена на името некој се обидува да ни ја 
менува и историјата?

ПОДГРЕАНИ СТРАСТИ
Мејер отиде и подалеку во однос на 

потеклото на Македонците. Веројатно, 
неговите сознанија за македонскиот на-
род се добиени од необјективното ис-
кривување на вистината, односно тој сè 
уште верува во теоријата за нашето доа-
ѓање од зад Карпатите, па се осмели да 
употреби и термин словенска доми на-
ција.  Во тој контекст ја пофали Ма кедо-
нија како "таа наместо да установи сло-
венска доминација, сè повеќе му при да-

ва значење на мултиетничкиот карактер 
на државата". 

Доколку употребеше термин маке-
донска доминација, тогаш навистина ќе 
бевме задоволни од "пофалбата", но на 
овој начин тој само ги подгреа страстите 
на останатите недобронамерници. Мо-
же би ова беше доволна инспирација и 
за лидерот на Демократската унија за 
интеграција, Али Ахмети, па во дебата на 
водечката албанска телевизија "Топ Че-
нел" изјави: 

"Во македонската историја има многу 
противречности, треба да бидеш будала 
за да не разбереш дека доколку си Сло-
вен, не можеш да бидеш Македонец и да 
го присвојуваш Александар Македонски. 
Доколку некој треба да го присвои Алек-
сандар, тоа не се Македонците, туку Ал-
банците поради тоа што неговата мајка 
Олимпија била од илирско потекло. Ние 
сме стар народ, Александар Македонски 
е наш и тука имавме противречност".

Значи ли ова дека сега освен Грците, 
ќе почнат и Албанците да се вклучуваат 
во офанзивата за македонското име и 
историја? Дали и покрај промените, кои 
по фамозниот Рамковен договор, во ни-
вен интерес беа направени во исто рис-
ките читанки, сега ќе побараат и Алек-
сандар Македонски да биде именуван 
ка ко нивен јунак. Албанците го про гла-
сија нашиот Георгија Кастриот Искендер 

БИТКАТА ЗА ИМЕТО МЕЃУ БИТКАТА ЗА ИМЕТО МЕЃУ 
МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА СЕ ПРЕНЕСЕ И МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА СЕ ПРЕНЕСЕ И 
ВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТВО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПАРЛАМЕНТАРЕЦОТ ЕРИК МЕЈЕР ИЗВЕШТАЈОТ НА ЕВРОПАРЛАМЕНТАРЕЦОТ ЕРИК МЕЈЕР 
ПОВТОРНО ЈА ВЖЕШТИ АТМОСФЕРАТАПОВТОРНО ЈА ВЖЕШТИ АТМОСФЕРАТА



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  709 / 1.2.2008 

М А К Е Д О Н С К А ТА  Е В Р О И Н Т Е Г Р А     Ц И Ј А  У С Л О В Е Н А  С О  Д О Б Р И  М У Л Т И Е Т Н И Ч К И   Ц И Ј А  У С Л О В Е Н А  С О  Д О Б Р И  М У Л Т И Е Т Н И Ч К И  
И  С О С Е Д С К И  О Д Н О С И

платиме за сè ова да профункционира е 
да престанеме да ги користиме ан тич-
ките македонски симболи?

Како и да е, очигледно битката меѓу 
Македонија и Грција се пренесе во сите 
институции, па и во Европскиот пар ла-
мент. Името стана главна тема во рас пра-
вата за извештајот на Ерик Мејер во која 
учествуваше и министерот за надво реш-
ни работи, Антонио Милошоски. По-
следниот развој на настаните покажа де-
ка името на државава е мошне важен 
еле мент во однос на нашата европска 

ствен кој ја поддржа грчката позиција 
беше бугарскиот парламентарец Кири-
лов. Тој од околу ги оцени како вештачки 
создадени македонската држава и јазик, 
па својствено на тоа и историјата. До-
колку се има предвид односот на бу гар-
скиот сосед кон нас Македонците, тогаш 
не сме многу изненадени од неговата 
постапка. Милошоски му реплицираше 
со зборовите дека колку повеќе поли-
тичарите се ангажираат кон историјата, 
толку таа ќе биде покомплексна, а тој не 
е платен од граѓаните да ја толкува, па ќе 

за Скендер бег, дури и му изградија спо-
меник во Скопје. Ништо чудно ако истата 
постапка ја направат и за Александар 
Ма кедонски. Но, еднаш засекогаш се ко-
му треба да му биде јасно дека Алек сан-
дар Македонски не бил ниту Грк ниту, 
пак, Албанец. Ако било така, како што 
твр дат и едните и другите, а не е, тогаш 
неговото име немало да го содржи тоа 
Македонски, па би бил  Александар Грч-
ки или Александар Албански. Историс-
ките архиви сведочат во наша корист. 
Албанците и Грците немаат свои ис то-
рис ки јунаци, па токму затоа ги при сво-
јуваат македонските великани. След стве-
но на ова е прашањето дали и Албанците 
ќе бараат во името на Македонија да се 
вметне и некоја нивна додавка. Имајќи 
ги предвид и не така заборавените ал-
бански барања за промена на државната 
химна и на симболите бидејќи, според 
нив, тие не ја отсликувале реалната сос-
тојба, тогаш ништо чудно ако се соочиме 
и со ваква ситуација, да имаме проблем 
не само со соседите, туку и со соп стве-
ните граѓани. Еве уште едно прашање во 
овој контекст - која беше целта на сред-
бата меѓу Али Ахмети и грчката шефица 
на дипломатијата Дора Бакојани? 

Каде во сè ова се Македонците? Неоп-
ходна е засилена кампања и секојдневно 
бомбардирање на светската јавност со 
македонската античка историја. 

ИМЕТО ГЛАВНА ТЕМА
Мејер тврди дека Грција може да й 

даде на Македонија значителна под дрш-
ка во процесот на евроинтеграцијата, па 
затоа и ги повика двете страни да најдат 
"што е можно побрзо конечно решение 
со помош на посредништвото на ОН и 
под водство на Метју Нимиц". Во не-
говиот извештај е напишано дека Гр ција, 
наспроти првите години кога неј зиниот 
сосед стана независна држава, се га е 
под готвена да прифати сложено име, кое 
ќе го содржи зборот Маке до нија, а кое 
ќе обезбеди дистинкција меѓу оваа земја 
и делот од северна Грција кој, исто така, 
се вика Македонија. Побара пред да се 
реши проблемот со името, двете страни 
да сторат сè што можат спорот да не 
биде пречка за патувањето на граѓаните, 
за превозот на стоките и за преминување 
на возилата од едната на другата страна 
од границата, бидејќи на документите 
не е посакуваното име на државата. 

Но, дали цената која ќе треба да ја 

иднина, иако повеќето коментираа дека 
за влез во Унијата се неопходни други 
критериуми. Всушност, името го фрли во 
втор план фамозниот политички дијалог 
во Македонија, а во ЕУ почна засилено 
да се промовира тезата дека нашата ев-
роинтеграција ќе биде многу полесна 
ако се најде решение за ова прашање со 
Грција, но таа е условена и со изнаоѓање 
долготрајни решенија не само за мулти-
етничките односи, туку и за односите со 
соседите. Страстите се разгореа кога 
прет   седавачот Тариуш Волски изјави де-
ка референцата ФИРОМ е премногу дол-
га, дека според неа граѓаните треба да 
се нарекуваат фиромци и дека по таа 
логика ЕУ треба да се вика бивша ев-
ропска заедница. Грчкиот пар ламен та-
рец, присутен на дебатата, навреден од 
таквата изјава, му порача на претсе да-
вачот да биде внимателен кога зборува 
за историски наследства и култури. Ми-
нистерот Милошоски потенцира дека 
историјата на регионот треба да се спо-
делува, а не да се дели, и дека никој не-
ма да биде нејзин сопственик, како и на 
историските личности кои се заедничко 
наследство на региони. Сепак, един-

им го препушти прашањето на исто ри-
чарите. 

Сепак, во сенка на спорот се најдоа и 
пораките на европарламентарците за 
забрзување на македонската евро инте-
грација, како и тоа земјава да работи во 
насока на тоа да не го издевалвира ста-
тусот земја-кандидат за ЕУ.

"Од сите три земји кои имаат кан ди-
датски статус од 2005 година, само Ма-
кедонија сè  уште нема преговори со ЕУ. 
Затоа е пожелно оваа исклучителна си-
туација да биде завршена, па ја пови-
куваме Европската комисија да понуди 
рамка за почнување на преговорите, по 
која, ако нема внатрешни конфликти, 
Советот би донел одлука во 2008 година 
за датумот за нивно почнување".

За членовите на македонската Коми-
сија за европски прашања најновиот 
извештај на Ерик Мејер има многу не-
прецизности, недоследности и неаргу-
ментирани факти, кои ни од далеку не ја 
отсликуваат реалната ситуација во зем-
јава. Според нив, известувачот за Маке-
донија во Европскиот парламент изнел 
еднострани гледишта, особено за грчко-
македонскиот спор за името.

"ИСТОРИЈАТА НА РЕГИОНОТ ТРЕБА ДА СЕ СПОДЕЛУВА, "ИСТОРИЈАТА НА РЕГИОНОТ ТРЕБА ДА СЕ СПОДЕЛУВА, 
А НЕ ДА СЕ ДЕЛИ", АНТОНИО МИЛОШОСКИ ВО БРИСЕЛА НЕ ДА СЕ ДЕЛИ", АНТОНИО МИЛОШОСКИ ВО БРИСЕЛ

'БА СИ ИСТОРИЈАТА АКО 'БА СИ ИСТОРИЈАТА АКО 
АЛЕКСАНДАР СТАНА АЛЕКСАНДАР СТАНА 

АЛБАНСКИ, ФИЛИП ГРЧКИАЛБАНСКИ, ФИЛИП ГРЧКИ


