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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ОБИД ЗА БИОЛО   ШКИ И ДУХОВЕН ОБИД ЗА БИОЛО 
ГЕНОЦИД ВРЗ М   А К Е Д О Н И ЈА  И  ГЕНОЦИД ВРЗ М 
МАКЕДОНЦИТЕМАКЕДОНЦИТЕ

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Предлозите за новото име на Ма-
кедонија Нимиц ги зави во до-
сега невидена дипломатска ам-

балажа. По сите борби на мислења и 
докажувања, произлезе дека вистин-
скиот иредентист е токму тој, прего-
варачот-бизнисмен Метју Нимиц. Во 
речиси секој од петте предлози за пр-
е крстување на нашата држава има 
елементи на шовинизам, духовно на-
силство, духовен геноцид на цел еден 
етнос, цела една нација. И не било ко-
ја нација, туку најстарата, маке дон-
ската. Без чувства, без почитување на 
Божјите закони, без запазување на ме-
ѓународното право, некој случаен ди-
пломат од просечен ков собрал храб-
рост да го смени името македонско. 
Не знае дека тоа е грев, не знае дека 
Севишниот може да му суди за тоа. Ќе 
се насмее некој на ова. Но, таа е вис-
тината. Македонија е земја пишана во 
Библијата. Ние, денешните Маке дон-
ци, ја штитиме, ја браниме волјата Гос-
подова да се зачува македонското 
име. Некој оди против Бога. Ќе им пр-

На крајот од патешествието 
на земјава кон евроатлантските 
структури, наместо да ги 
искористиме бенефитите од 
досега постигнатото на тој 
план, нам ни се сервира 
политичка стратегија, со која 
треба да се избришеме од 
мапата на држави и народи со 
идентитет, со биолошки гени, 
со јазик, култура, писменост... 
Средновековните методи, кои 
сега некој се обидува да ги 
репромовира во XXI век, се 
одраз на еден нов тренд во 
глобалната светска политика, 
во која царуваат силата и 
интересот, но не и правото и 
правдата. Метју Нимиц, со 
последниот документ 
предложен во Атина за 
решавање на грчко-
македонскиот спор за името, се 
стави во улога на ревизор на 
историјата, географијата, 
биологијата, генетиката... 
Зарем е можно еден просечен 
бизнисмен да се разбира во 
толку суштествени работи? 
Зарем е можно некој да се 
дрзне да оди против волјата 
Господова и да менува имиња, 
крв и гени, како од ракав 
истресени? Едноставно, 
преговарачот за името 
воопшто не мрднал од 
првичниот став, со кој дојде 
овде кај нас пред неколку 
години. Нема никаква 
еволуција во неговата мисла, 
во неговата дипломатија, тој не 
знае воопшто да се снајде во 
меѓународните односи. Нимиц 
е тотално промашување во 
светската надворешна 
политика, тој е евидентен 
пораз за двете страни. Не е ова 
фрустрација. Тоа е сурова 
реалност на која не можеме да 
й останеме рамнодушни. 
Нашиот бунт против молкот не 
смее да биде тивок и занемен, 
не смее да биде моментен и 
краткотраен. Тој треба да трае, 
катадневно да расте и да се 
шири, да се пренесува гласот 
на непокорот низ сите 
меридијани. Само така 
Македонецот може да остане 

Македонец, само така 
Македонија може да 
остане македонска.

ости ли, бидејќи не знаат што прават? 
Целиот процес е перверзно поигру-
вање со нервите и со чувствата на 
македонската нација. Да се спомнува 
дека Грците биле тие кои се нервозни, 
дека тие биле погодени, дека срце ќе 
ги фатело е аматерска глума на оваа 
недефинирана трагикомедија. Грците 
отсекогаш правеле матни игри. Тоа им 
е во генот. Светот ги знае и ги пре по-
знава како такви. Време е да се униш-
ти нивната лажна и арамиска поли-
тичка практика. Да им докажеме на Ев-
ропејците дека нашите јужни соседи 
воопшто не се Европејци. Но, пред тоа 
треба да го поразиме и Нимиц, кој 
очигледно е дека се става во служба 
на Атина.

НИМИЦОВИТЕ 
ТРИКОВИ

Предлозите за новото име се со др-
жани во т.н. Анекс 1 од предлогот на 
медијаторот. Тие опфаќаат низа от-

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗОЛ 
ГИ ПЛАШИ СОСЕДИТЕГИ ПЛАШИ СОСЕДИТЕ
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ОБИД ЗА БИОЛО   ШКИ И ДУХОВЕН ШКИ И ДУХОВЕН 
ГЕНОЦИД ВРЗ М   А К Е Д О Н И ЈА  И  А К Е Д О Н И ЈА  И  
МАКЕДОНЦИТЕ

стапки кои треба да ги направи ма-
кедонската страна, вклучувајќи го и 
идентитетот на македонскиот народ, 
за разлика од отстапките на грчката 
страна, кои во ниту еден дел не чеп-
каат во грчкиот национален иден ти-
тет. И потоа да се зборува за ком про-
мис меѓу двете страни е навистина 
одраз или на лоша меѓународна ди-
пломатија или, пак, на вешто осмис-
лено сценарио, преку кое Западот се 
обидува да издејствува нов распоред 
на балканските сили, согласно поли-
тиката на двојни аршини. Во точката 1 
од Анексот Нимиц вели: "Се признава 
дека трите административни де-
лови на Првата страна (грчката) се 
викаат Источна Македонија, Цен-
трална Македонија и Западна Ма-
кедонија и дека територијата на 
Првата страна опфаќа дел од исто-
риската Македонија". Во точката 2 
која следува, Нимиц продолжува: "Се 
признава дека уставното име на 
Втората страна (македонската) е 
Република Македонија и дека те-
риторијата на Втората страна оп-
фаќа дел од историската Маке до-
нија". Премногу е јасно што се оби-
дува Нимиц со ова да разводни и да 
видоизмени. Погледнете само на кој 
начин преговарачот, веројатно по не-
чиј налог, ги опишува т.н. админи-
стративни делови на грчката страна. 
Ова досега ние не го знаевме. Или из-
мислува нова современа географија. 
Понатаму, со самиот термин исто рис-
ка Македонија, медијаторот ни го од-
зема правото да размислуваме во на-
сока на врски со таа Македонија, која 
постоела пред нашата ера. Едно став-
но, тој јасно ја двои денешницата и 

ИДЕНТИТЕТОТ ПОВАЖЕН ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО НАТО

"Ние направивме сè што од нас 
се бараше за полноправно чл ен-
ство во НАТО. Билатералниот про-
блем со името со Грција, кој сега 
се наметнува како проблем на 
Али јансата е преседан, кој може 
да биде на штета не само на Ма-
кедонија, не само на регионот, ту-
ку и на самата Алијанса. Борејќи 
се за нашето уставно име, ние пр-
актично во Македонија се бориме 
и за зачувување на нашиот иден-
титет. Борбата за името исто вре-
мено е и борба за нашиот иден-
титет. Членството во НАТО е еден 
моментум, кој се надеваме ќе би-
де оваа година или можеби некоја 
друга година. Историски, тоа е 
мал период, но градењето на иден-
титетот е нешто што се прави со 
векови, со илјадници години и 
токму затоа е огромната заинте-
ресираност на македонската Вла-
да и на граѓаните на кој начин ќе 
се разреши ова прашање".

Никола Груевски

"Името не е проблем ниту на НАТО, ниту на ЕУ, ниту на дру-
гите земји-членки на овие организации. Тие разлики не при-
паѓаат во основните базични принципи и стандарди, кои 
треба да бидат исполнети за земјата да биде поканета за 
рамноправно членство. Но, Грција е членка на НАТО и на ЕУ и 
од тоа нејзино членство произлегува правото да стави вето. 
Дали таа можност Грција ќе ја искористи или не, не можам да 
тврдам, но ние во преговорите и досега учествувавме и 
отсега ќе учествуваме на еден конструктивен начин со желба 
да се најде решение, би дејќи нашиот интерес ова прашање 
да биде симнато од дневен ред е многу поголем отколку што 
е интересот на Грција. Ние сакаме од употреба да се исфрли 
анахроната кованица ФИРОМ. Но, во тие преговори треба да 
водиме сметка за на шите национални и државни интереси и 
да го задржиме на шиот културен идентитет. Затоа ќе бараме 
решение, но не се кое решение е прифатливо за Република 
Македонија".

Бранко Црвенковски
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денешните Македонци од тогашната 
Македонија. Со самото признавање 
на фактот дека и Грција има дел од таа 
историска Македонија, што е факт, 
заборава да каже на кој начин таа го 
стекнала тој дел од територијата на 
нашата земја, кога се случило тоа, под 
кои околности и дали тоа било во со-
гласност со меѓународното право. Се 
разбира, Нимиц малку треба да се 
позанимава и со процесот кој Грција 
го водеше против етничкото маке-
донско население во текот на изми-
натите децении во Егејскиот, при гра-
бениот дел од Македонија. Нека ѕир-
не троа во Букурешкиот договор, нека 
ги проанализира малку точките за-
пишани во него. Доколку е искусен 
дипломат, како што некој сака да го 
прикаже, нека ги отвори илјадниците 
архиви и нека се распраша за хро но-
логијата на македонскиот проблем и 
македонскиот идентитет. Без генеза 
за корените на еден проблем не може 
да се дојде до квалитетно, верод о-
стојно и правдољубиво решение. Е, 
токму тоа Нимиц не го прави. Ги слуша 
апелите на Грција дека треба да го за-
боравиме минатото и да се фоку си-
раме на иднината. Простете. Бакојани 
како да се плаши од минатото. Тука 
лежи зајакот. Доколку е така, тогаш ис-
кусниот меѓународен дипломат треба 
да ја раскринка лажната и подмолна 
грчка стратегија.

ЛИЦЕМЕРИЕТО НА АХМЕТИ

Запршката на секоја манџа мора да бидат ДУИ и 
Али Ахмети. Како и вообичаено, тие сакаат да бидат 
присутни во сите политички случувања. Така и овој 
пат. Опозиционата партија побара да биде вк лучена 
во преговорите за името на Македонија. Наводно, ма-
кедонското име ги претставувало сите култури, ет ни-
куми, религии и наследства на нашата земја. Оттука, 
учеството на ДУИ претставувало легитимно право во 
преговорите со Грција. Господине Ахмети, Ва шата 
политичка практика е надвор од сите демократски и 
ци ви лизирани начела. Точно е дека Македонија ги 
претставува сите кул тури, етникуми и религии. Но, 
истовремено е точно и тоа дека Вие не ги почитувате 
Република Македонија и нејзините уставни начела. 
На секое одбивање на Ваш предлог од страна на 
Собранието, кој се коси со законите, се заканувате со 
ново заминување во планините. За Вас македонското 
знаме не постои, за Вас македонската химна е туѓа. 
Приказните кои ги раскажувате се лажни и за деца од 
пре тшколска возраст. Оттука, Вашите валкани игри 
продавајте му ги на друг. Опасно е за Македонија 
Вашата ДУИ да биде во опозиција, а во власта и да не 
зборуваме.

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

НИМИЦ ГИ ПРЕЧЕКОРИ ОВЛАСТУВАЊАТАНИМИЦ ГИ ПРЕЧЕКОРИ ОВЛАСТУВАЊАТА
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НИМИЦ УНИШТУВА 
СÈ ШТО Е 

МАКЕДОНСКО
Сега доаѓаме до многу битни мо-

менти од предлозите на Нимиц. Во 
точката 7 од Анексот тој порачува: 
"Збо рот Македонија самиот по себе 
не ќе треба да се признава како 
офи цијално име, типично или ати-
пично, за Втората страна, или како 
официјално име на било која друга 
држава". Со ова сè е јасно. Значи, 
оправдани беа нашите пишувања во 
минатиот број дека медијаторот нам 
ни подметнува кукавичко јајце. Евен-
туалната промена на нашето име со 
името Демократска Република Маке-
донија ќе значи комплетна промена 

полошо решение од она што досега 
сме го имале. Веројатно, ќе треба да ја 
замениме и меѓународната кратенка, 
која сега е МКД. Многумина веднаш се 
залетаа со прифаќањето на името ДР 
Македонија, притоа неводејќи сметка 
што се крие во внатрешноста на 
предлогот. Овде не станува збор само 
за име, туку и за низа отстапки од 
наша страна, кои длабоко удираат во 
идентитетот. Во точката 8, Нимиц на-
стапува уште побезобразно. Напишал: 
"Ниту една од државите, сама по се-
бе, нема да има ексклузивни права, 
политички или економски, врз име-
то Македонија или македонски". 
Точката 9, пак, продолжува со след-
ното објаснување: "Македонија и ма-
кедонски може да се употре бу ваат 
во економска смисла од двете ст-
рани и од страна на граѓаните или 
организирани групи правно при-
зна ти од двете страни, но само спо-
ред постојната меѓународна легис-
латива, врз база на договори и пр-
актика, што се однесуваат на упо-
треба на географски имиња за еко-
номски или слична цел". Прак тично, 
Нимиц под покровителство на некоја 
сила, сака да нè уништи како народ и 
да нè направи безлична маса, без по-
текло, без јазик, без култура, без пис-
меност, без цивилизација. Вак ви про-
екти со доза на тортура спро ведуваа 
Хитлер и останатите фашис тички ре-
жими низ Европа. Ваква по литика во-
деа нашите соседи-хеге мо нисти низ 
сите векови од нашето ми нато. Со ова 
Нимиц само ја продол жува грчката 
геноцидна пропаганда, која се пра ве-
ше низ целиот дваесетти век. До колку 
Грците, Бугарите и Ср бите досега не 
успеале во своите по литики да го 
урнат идентитетот на ма кедонскиот 
на род, а притоа користеле фаши зо-
идни и нечовечки методи за да го 
сторат тоа, сега Нимиц го нема тоа 
право да ја продолжи нивната стра-
тегија за искоренување на една цела 
нација од овие простори и неј зино 
претворање во клонови соз да дени од 
непознати сперматозоиди. Со самото 
тоа што тој предлага забрана на ко-
ристење на терминот маке дон ски, се 
отвора можност за бришење на ма-
кедонскиот јазик, македонската кул-
тура, македонската музика, маке до н-
скиот дух. Се прашувам, дали чо веков 
е свесен што прави и што пр едлага? 
Од еден обичен вештачки проблем за 
името, сега целиот процес прерасна 
во една загрижувачка ре ви зија на сè 
што е македонско. Се на девам дека 
нашите пријатели отаде Атлантикот, 
ќе го припитомат нивниот поданик, се 
разбира, доколку сè ова не произлегло 
од нивните кабинети.

"Македонската позиција за 
името е усогласена, сите поли-
тички фактори стојат зад неа и 
таа ќе му биде соопштена на г. 
Нимиц на следната средба. Ма-
кедонија продолжува да биде 
дел од овој процес. Не можеме 
сè уште да ги соопштиме де-
талите, затоа што е договорено 
нашиот државен став најна-
пред да му биде предочен на 
медијаторот. Во секој случај, 
имаме добри аргументи, из-
градени ставови за и против, 
како и аргументи кои ќе от-
ворат натамошни дискусии во 
овој процес".

Антонио Милошоски

Во грчкиот Парламент е по-
делен нон-пејпер, во кој се об-
јаснува позицијата на владе-
јачката партија Нова демо кра-
тија за прашањето за името. 
Цел е да се изнајде заемно 
прифатливо решение врз ос-
нова на сложено име. Во до-
кументот стои дека предлогот 
на медијаторот Нимиц е само 
формула, но не и рамка за ре-
шавање на прашањето и мо же 
да биде основа за натамошни 
сериозни преговори. Опо зи-
ционерот Папандреу, пак, ја 
кри тикува политиката на Вла-
дата и оценува дека решението 
кое е засновано на т.н. двојна 
формула е најлош можен раз-
вој за грчките интереси. На тоа 
се противи и огромното мно-
зинство од грчката популација, 
па според последните истра-
жувања високи 83 проценти 
од населението бараат од Вла-
дата да стави вето за член-
ството на Македонија во НАТО. 
Истите тие го отфрлаат по-
следниот пакет предлози на 
Нимиц доставен до Атина.

на името, а не само додавање атрибут, 
кој би имал цел да го објасни оп штес-
твеното и системското уредување на 
нашата држава. Со ова Нимиц ни по-
рачува дека секаде земјава ќе биде 
запишувана под кратенката ДРМ, дека 
во регистарот на Обединетите нации 
ќе стои под буквата "Д", а не под "М". 
Значи, ние треба да прифатиме многу 


