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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Новата дипломатска турнеја на 
Метју Нимиц, овој пат во Атина, 
се очекува да биде и последна. 

Иако се најавуваше дека тој веќе нема 
намера да нуди опции за името на 
земјава, сепак под нечија диригентска 
палка го стори тоа. Неутралниот по-
средник, кој патем ги спонзорираше и 
дел од претседателските кандидати во 
САД, со изразена грчка наклонетост и 
антимакедонизам, во вторникот во грч-
ката престолнина го кажа сопствениот 
последен збор. Новиот предлог не ги 
задоволувал стопроцентно позициите 
на ниту една од страните. Излегоа мол-
чешкум сите тројца од одајата каде пре-
говараа и заминаа дома. Нимиц, Ди-
митров и Василакис не сакаа да го об-
знанат новото кумство. Наредниве пет-
наесеттина дена ќе биле клучни. Нимиц 
ги чека ставовите и одговорите од Скоп-

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Дали Македонија ќе биде 
притисната наредниве два 
месеца безусловно да се 
согласи со промена на 
нејзиното уставно име? Некои 
процеси кои се случуваат 
последниве неколку седмици 
навестуваат таква разврска на 
македонското НАТО 
патешествие. Предлозите кои 
медиумски беа експлоатирани 
цело време беа како од ракав 
тресени, небаре деца му даваат 
име на новородено животинче, 
а не име на една суверена и 
независна држава. По смртта 
на Повелбата на ООН со 
признавањето на Косово од 
страна на големите сили без 
одлука на Советот за 
безбедност, ултиматумот кој й  
се поставува на Македонија ќе 
значи уште еден досега 
невиден преседан во 
меѓународните односи. 
Тактиката која моќните се 
обидуваат да им ја наметнат на 
малите народи по принципот 
земи или остави, сериозно ги 
разнишува темелите на 
цивилизираната дипломатија. 
Едноставно владее политиката 
на силата, но не и политиката 
на правото. Западот сака во 
исто време да затвори две 
крупни балкански, но 
истовремено и светски 
прашања - косовското и 
македонското. Тоа се случува 
неколку месеци пред 
одржувањето на 
претседателскиот циклус во 
САД. Но, многумина стравуваат 
дека изнасилената одлука, која 
потоа како таква им се 
наметнува на страните да ја 
живеат, носи само 
катастрофални последици за 
иднината и не го решава 
проблемот. Во светот не постои 
вистинска дипломатија. 
Надворешната политика на 
силните држави станува 
перверзна, ноншалантна, се 
самопрогласуваат за 
привилегирани и посебни во 
одлучувањето, тие се над 
останатите. Светот со тоа ја 
изгуби рамноправноста меѓу 
народите и државите.

је и од Атина. Која страна е сега по за-
сегната, која е повеќе притисната до 
ќошот?

КУКАВИЧКОТО ЈАЈЦЕ 
НА НИМИЦ

Ако предлогот "Демократска Репуб-
лика Македонија" е официјалниот кој 
им го претстави Метју Нимиц на двете 
страни во Атина, тогаш нашите поли-
тички репрезенти и донесувачи на од-
луките треба да ни дообјаснат неколку 
работи. Прво, дали додавката "демо-
кратска" пред уставното име на нашата 
земја го означува општественото уре-
дување на Македонија во овој актуелен 
момент во кој живееме или истата таа 
додавка има значење на име, на при-
мер, како Северна или Јужна Кореја? 

КОЈ Е ИЗРОДОТ Ш    ТО ЌЕ ГО СМЕНИКОЈ Е ИЗРОДОТ Ш  
МАКЕДОНСКО   МАКЕДОНСКО ТО ИМЕ
СТАРО 2.500 ГО    СТАРО 2.500 ГО  ДИНИ?
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Ако е опис на државното уредување 
има едно значење, но ако има елементи 
на видоизменување на името Маке до-
нија, тогаш има друго значење. Оттука, 
овој предлог на Нимиц има одредена 
заткулисна игра која мора да се разот-
крие, да се разобличи и да й се пре зен-

тира на јавноста како таква. Нашите 
преговарачи треба на дипломатите-ку-
мови да им го постават и прашањето 
под која буква Македонија ќе биде за-
пишана во регистарот на светската ор-
ганизација во Њујорк, под "Д" или под 
"М"? Доколку е запишана под "М", во тој 

случај сме издејствувале зачувување на 
нашето име и идентитет, но ако од го-
ворот е дека ќе бидеме регистрирани 
под буквата "Д", бидејќи ќе го носиме 
името ДР Македонија, тогаш ситуацијата 
е поинаква. Во тој случај, Македонија ќе 
наседне на кукавичкото јајце, кое сега 
ни го наметнува посредникот во пре-
говорите. Понатаму, која ќе биде меѓу-
народната кратенка на нашава земја, 
ДРМ или МКД? Под кое име ќе бидеме 
запишани на претстојниот "Евросонг" 
во Белград - ДРМ или Македонија? 
Истото се однесува и за меѓународните 
спортски натпревари. На овие прашања 
наредниве денови очекуваме точни и 
недвосмислени одговори, како од до-
машните, така и од странските пре го-
варачи за името.

РЕФЕРЕНДУМОТ БИ БИЛ ЧИН НА ПРЕДАВСТВО

Најавите за распишување референдум за името од страна на 
македонските власти вне суваат голема загриженост кај сите слоеви 
во општеството. Тоа не би значело ништо друго освен индиректен 
чин на веле пре дав ство. На Македонија не й е потребен никаков ре-
ферендум. За името постои седржавен и сенароден консензус и тука 
нема никаква отстапка. Излегувањето на гласачките места ќе пр ет-
ставува аргумент во рацете на Грција дека некој овде кај нас не е 
сигурен дали др жавата треба да си го зачува милениумското име. 
Ниту претседателот, ниту премиерот, уште помалку некоја ква зи пар-
тија не треба и не смеат да се залетуваат во правењето нови аван-
тури, кои утре или задутре скапо ќе нè чинат. Едноставно треба да ја 
продолжиме политиката на забетонирана позиција, која никој нема 
да смее да ја про мени. Секој политички процес, кој се коси со оваа 
конзервативна стратегија, ризикува да ги продаде достоинството и 
честа на македонскиот народ и македонската држава. Груевски и 
неговата Влада од една и претседателот Црвенковски од друга ст-
рана, не смеат одговорноста да му ја припишат на македонскиот на-
род, кој на референдумот ќе каже големо "НЕ" за про ме ната на име-
то. Нивната политика треба да биде поодговорна и без вакви три-
кови и манипулации.

КОЈ Е ИЗРОДОТ Ш    ТО ЌЕ ГО СМЕНИ ТО ЌЕ ГО СМЕНИ  
МАКЕДОНСКО    ТО ИМЕТО ИМЕ
СТАРО 2.500 ГО     ДИНИ?ДИНИ?

"Ќе има сериозен обид да се 
направи исчекор во пре го-
ворите меѓу Македонија и Гр-
ција за разликите околу име-
то. Ќе произлезат нови креа-
тивни идеи и ќе следува ре-
шение преку добра волја од 
двете страни. Знам дека има 

нервоза на двете страни и тие 
кажуваат нешта што можеби 
не би требало да ги кажуваат, 
но сметам дека прашањето е 
решливо пред Самитот на 
НАТО во Букурешт. Постои 
мож ност за компромис во кој 
двете страни би излегле како 
победници. Инаку, нема преч-
ки за влез на Македонија во 
Алијансата од аспект на ис-
полнувањето на неопходните 
критериуми".

Брус Џексон, директор на 
проектот "Демократии во 
транзиција"


