
8  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  715 / 14.3.2008

Г Р Ц И Ј А  Н Е  С Е  П Л А Ш И  С А М О      О Д  И М Е Т О ,  Т У К У  И  О Д  Г Р Ц И Ј А  Н Е  С Е  П Л А Ш И  С А М О    
М А К Е Д О Н С К И О Т  И Д Е Н Т И Т Е ТМ А К Е Д О Н С К И О Т  И Д Е Н Т И Т Е Т

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Последниве месеци официјална 
Атина се поставува во на дре-
дена улога во споредба со ос-

танатите земји-членки на Алијансата. 
Сакајќи да биде алфа и омега во кре-
ирањето на идната политика на се-
верноатлантскиот сојуз, паѓа на ис пи-
тот дека може да ја понесе таа пре д-
водничка ролја. Се поставува пра ша-
њето дали Грција заслужува таков 
значаен третман во НАТО и дали Бри-
сел треба да се раководи по прин ци-
пот за шаблонско почитување на пра-
вата на членките на организацијата? 
Точно е тоа дека секој партиципиент 
со членска книшка во пактот има аду-
ти во своите ракави, кои може да ги 

Во Универзалната 
декларација за човекови 
права, во член 15 пишува дека 
"секој човек има право на 
националност" и никој не смее 
да му ја негира или да му ја 
менува националноста. Од овој 
аспект, Грција ги крши 
фундаменталните принципи на 
Повелбата на Обединетите 
нации, пред сè, основното 
човеково право на сопствен 
идентитет. Член 1 од истата 
Декларација прецизно укажува 
дека "сите луѓе се еднакви во 
достоинството и правата". 
Притисокот на Грција врз 
Македонија и Македонците да 
се откажат од сопственото име 
и од својот етнички, културен и 
цивилизациски идентитет е 
обид за уривање на 
достоинството и правата на 
една нација. Зошто европските 
дипломати натежнуваат на 
страната на Грција кога е во 
прашање интегрирањето на 
македонската држава во 
светските институции? Тука 
сите заедно, на чело со Грција, 
го кршат правото на еднаквост. 
Доколку продолжат со истите 
ставови Солана, Рен и 
"компанијата" околу нив, 
недвосмислено ќе се докаже 
дека нивниот колективитет 
организирано удира врз 
темелните вредности на 
човековите права и слободи, 
директно ги крши 
меѓународните закони, кои се 
однесуваат на почитувањето 

на различностите и 
идентитетите.

примени во согласност со постулатите 
на сојузот. Но, истовремено секоја од 
членките има обврска да се при др-
жува до условите на организацијата и 
истовремено да ги исполнува зада-
чите, кои се обврзала да ги спроведе 
во интерес на заедницата. Доколку ја 
проанализираме улогата на нашиот 
јужен сосед во изминатите десет го-
дини, аргументирано ќе се докаже 
дека Грција е една од најпасивните и 
најпроблематичните земји кои се вк-
лу чени во НАТО пактот. Повто ру ва-
њето на реториките од страна на грч-
ките дипломатско-политички кругови 
дека нивната земја е една од нај ста-
рите во Алијансата, не им дава за пра-
во современите процеси да ги спро-
ведуваат врз база на старата слава. 
Денес Грција е регионален опструк-
цио нист и кочничар на проектите на 
пактот во повеќе параметри. Прво, се 
спротивстави на НАТО кампањата врз 
СР Југославија и не учествуваше во 
операциите, иако тоа й беше обврска 
согласно консензусот меѓу земјите-
членки; второ, Грција се обидува да 
има што помалку воени мировни сили 
во кризните региони во светот, како 
што се, Ирак и Авганистан или, пак, 
воопшто не сака да учествува во нив. 
Тоа е јасен показател дека властите во 
Атина само теориски се обидуваат да 
прикажат дека се членка на НАТО, а 
од друга страна, практичните цели и 
обврски им изостануваат. САД долго 
време ја следат пасивната грчка пар-
тиципација во северноатлантскиот 
сојуз. Денес, истата таа пасивна земја, 
се обидува да го фрли на колена Са-
митот на НАТО во Букурешт, со на ја-
вите за вето за Македонија околу ид-
ното проширување. Наеднаш од сон 

ГЛАС ОД 
МАКЕДОНИЈА

О трајте, трајте тирани недни!
Доста се тија лаги и злоби

пакосен глас од устите гадни
над мојот народ у секоја 

доба.

Та ете веќе векови цели
писка и стенка од волци гости 
-за брата вијат кој да го дели
за да му глода сувите коски.

Па, нека сега сам да си реши
со своја волја, судба и сева
в животот еднаш сам да се 

теши
д'издигне славно свој род без 

врева.

Та Шар и Пирин здружно да 
викнат

родната песна в небеса темни
и бурниот Егеј - на век да 

плиска
тешкиот глас на новите 

химни.

Коле Неделковски

се буди заспаната грчка дипломатија 
и преку технички процедури ги бло-
кира стратешките планови на нај го-
лемиот светски воен колективитет. 
Моќ ниот Запад не смее тоа да го до-
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ГРЦИТЕ ГИ САКААТ ГРЦИТЕ ГИ САКААТ 
МАКЕДОНЦИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ, 

КОЛКУ ШТО КОЛКУ ШТО 
ГЕРМАНСКИТЕ ГЕРМАНСКИТЕ 
ФАШИСТИ ГИ ФАШИСТИ ГИ 

САКАЛЕ ЕВРЕИТЕСАКАЛЕ ЕВРЕИТЕ
зволи. Грција станува најризичен фак-
тор за иднината на воената органи за-
ција. Доколку постојат права и мож-
ности за земјите-членки, истовремено 
постојат не само обврски, туку и каз-
нени мерки за дисциплинирање на 
непослушните и за одвраќање од нив-
ните деструктивни намери.

ВТОРИОТ БУКУРЕШТ 
- КОБЕН ЗА ГРЧКИОТ 

ШОВИНИЗАМ!
Интересно е тоа што за време на 

последните преговори во Њујорк, ме-
дијаторот Нимиц во својата реторика 
го протна и македонското прашање 
од аспект на Букурешкиот договор. 
Тема која е предмет на раздор и не тр-
пеливост речиси цел век. Нимиц знае 
за трнливите патишта на македон ски-
от народ. Знае, но сепак бара ком про-
мис. Меѓународната заедница, пред 
сè, западниот свет, треба категорично 
да й порача на Грција дека времињата 
на геноцидите и асимилациите се 
одамна поминати. Таа треба да биде 
казнета за фашизоидната политика 
кон Македонците. Да биде ставена на 
столбот на срамот кога ќе й се стават 

пред лице доказите за асимилацијата 
и дискриминацијата на Македонците 
во Егејскиот дел на Македонија. Отво-
рањето на страниците на Договорот 

од Букурешт во 1913 година ќе отво-
рат но и ќе затворат многу дилеми. 
Треба да се напомне дека на 11 август 
1913 година Австро-Унгарија, Русија и 

ЦИА ИМА ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ВТОРА 
МАКЕДОНСКА ДРЖАВА

Одредени сознанија говорат дека постои таен план на аме ри кан-
ската разузнавачка служба ЦИА, насловен како "Златен дијамант", 
кој предвидува создавање втора македонска држава на Балканот. 
Таа би се протегала на "грчки и бугарски македонски земји", кои сега 
се наоѓаат под грчка управа. Според планот, од останатите грчки и 
бугарски тракиски земји треба да се формира нова држава Тракија 
под турска управа. Информацијата за постоењето на ваков проект 
протекла од штабот на НАТО Алијансата во Солун, а е објавена и во 
некои бугарски медиуми. Според добро упатени кругови, станува 
збор за добро подготвена операција на специјалните служби на 
една балканска држава, без да се прецизира која. Доколку на ова се 
надоврзат и податоците на организации од Турција дека на тери-
торијата на Бугарија денес живеат 600.000 Македонци, тогаш реално 
е да се претпостави дека можат да се случат нови потреси на по-
луостровот, кои би резултирале со видоизменување на постојните 
граници. 

Ако веќе постојат две албански држави, зошто да нема и две 
македонски - прашуваат стратезите.
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Бугарија побарале ревизија на До го-
ворот, бидејќи тој содржел многу не-
правилности и нелогичности кога 
станува збор за поделбата на тери то-
риите, но и за донесувањето на од-
луките. Три дена подоцна Русија от-
стапила од таа заложба, па со такво 
барање останале само Виена и Софија. 
Со тоа Букурешкиот договор прет ста-
вува единствен меѓународен договор, 
кој не го потпишале сите големи сили 
и кој бил против нивните интереси. 
Овој Договор не бил потпишан од 
Австро-Унгарија, па тоа е една од при-
чините и за почнувањето на Првата 
светска војна. Оттука, тоа претставува 
еден од доказите дека овој Договор 
за поделба на територијата на Маке-
донија е невалиден. Големите сили во-
општо не сакале да го земат предвид  

македонскиот народ, кој од сите св-
етски метрополи покренувал иници-
јативи за зачувување на идентитетот и 
целината на македонската територија. 
Едноставно, Букурешкиот договор не 
само што не го реши македонското 
прашање, туку стави вето на неговото 
понатамошно потенцирање и реша-
вање. Поради тоа, потоа следеа де це-
нии на егзодус на Македонците, ис-
кривување на неговиот идентитет, 
асимилација и дискриминација во си-

МАКЕДОНИЈА ИМА ПРОБЛЕМ СО ГРЦИЈА, А 
НЕ СО СВЕТОТ

"Приговорите на Грција не се однесуваат околу нашето членство 
во НАТО, туку за нашето уставно име. Но, ние сме среќни што НАТО 
не е организација која се занимава со именување на државите, туку 
е нешто многу повеќе. НАТО значи стабилност, безбедност, де мо-

кратија и заемна со-
лидарност и делење 
на товарот на Али-
јансата. Македонија 
по кажа дека е 'до бро-
то момче' во регионот 
откако мирно про-
гласивме независност 
пред 17 години и ср-
еќни сме што од тогаш 
не се случил ниту еден 
инцидент меѓу Маке-
донија и Грција. Затоа 
мислам дека Грција е 
многу повеќе инспи-
рирана од домашните 
политички причини, 
отколку од некое ра-

ционално размислување за стабилност на регионот. Македонија е 
подготвена прашањето да се реши по пат на билатерален компромис 
меѓу двете земји. Ова прашање е чисто билатерален спор. Ма ке-
донија нема спор ниту со Лондон, ниту со Вашингтон, Варшава, Ан-
кара, Љубљана или било која друга земја. Единствено со кого имаме 
спор за уставното име на Република Македонија е Атина и затоа сме 
подготвени да одговориме на нивната загриженост и заеднички да 
седнеме за да изнајдеме компромисно решение со кое Грција ќе ни 
се обраќа, а кое ќе биде различно од нашето уставно име. Во пресрет 
на Самитот на НАТО, ние ќе се обидеме најдобро што можеме да 
направиме, но тоа не зависи само од нас, туку од двете страни. Про-
блемот е што Грција се обидува со уцена да наметне некое решение, 
но тоа нема да придонесе за продуктивен развој".

Антонио Милошоски

"Ние гледаме на Македонија 
како на потенцијален аспирант 
за НАТО. За признание е тоа 
што таа се обидува да ги ис-
полни критериумите и мислам 
дека постои генерално чувство 
дека добро напредува, барем 
САД така мислат. Но, има уште 
време за работа до Самитот во 
Букурешт, но тие работат. Се 
надевам дека прашањето со 
името нема да има врска за 
иднината, мислам дека мо же-
ме ова да го надминеме".

Кондолиза Рајс

ЌЕ ИЗВИСИ ЛИ ГРЦИЈА НА ЌЕ ИЗВИСИ ЛИ ГРЦИЈА НА 
НАТО САМИТОТ ВО БУКУРЕШТ?НАТО САМИТОТ ВО БУКУРЕШТ?
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те сфери. Грците, Бугарите и Србите 
настојуваа да го уништат маке дон-
скиот корен и во заборав да се фрли 
сè што е македонско. Кога пред пет-
наесеттина дена Нимиц го спомна 
овој Договор од 1913 година, верувам 
дека ги знае сите овие трауми на на-
шите предци. Знае ли Нимиц како се 
викаа македонските градови и села 
пред таму да завладее грчкиот фаши-
зам и знае ли како денес се викаат 
тие? Ја знае ли Нимиц бројката на ав-
тохтоното македонско население во 
Егејска Македонија пред педесет, пр-
ед стотина години? Македонската вис-
тина мора да продре во светот. Ма-
кедонската вистина мора да вос крес-
не како феникс и да ги порази сите 
балкански фашистички идеологии, 
кои имаа само една цел - засекогаш да 
ги уништат македонскиот народ, не-
говата култура и цивилизација, него-
вото писмо од кое сите се заучуваа. 
Еден ден Македонците ќе мора да се 
вратат на своите имоти во Егејска и во 
Пиринска Македонија. Всушност, пра-
вото на имот трае вечно. Траат и пра-
вата за човекови слободи и досто ин-
ство. 

Најголемиот македонски сојузник 
во нашава современост, САД, тоа мош-
не добро го знаат. Денешната амери-
канска администрација знае за ста-
вовите на Белата куќа од 1913 година, 
кога територијата на етничка Маке-
донија бесправно беше разделена. 
Американскиот пратеник во Букурешт, 
Џексон, на 5 август 1913 година, јасно 
ја прочита нотата на американската 
Влада во која пишува: 

"Владата на САД става до знаење 
дека во секоја конвенција која би би-
ла заклучена во Букурешт, со задо-
волство би сакала да ја види од ред-
бата за целосна граѓанска и верска 
слобода на населението на секоја 
област, која би потпаднала под суве-
ренитет на која и да било од петте си-
ли или која би поминала од јурис дик-
ција на една под јурисдикција на дру-
га сила". 

На предлог на тогашниот грчки 
претседател Венизелос, американ-
ската нота не влегла како составен 
дел на мировниот договор, па на тој 
начин Македонците почнале да ја 
трпат голготата од соседската фаши-
зоидност. Денес нештата можат да се 
поправат. Пред 95 години Грција не ја 
послушала Америка во поглед на чо-
вековите права и слободи. Денес аме-
риканската иницијатива за влез на 
Македонија во НАТО повторно може 
да претрпи фијаско и тоа повторно 
поради грчкиот иредентизам и шо-
винизам. Време е Грција да ја плати не 
само денешната, туку и грешката од 
минатото.

"Ниту сум оптимист, ниту пе-
 симист. Силно верувам во ло-
гиката и во политичкиот реа-
лизам кога зборуваме за по-
добра иднина на нашите луѓе. 
Мислам дека за ФИРОМ е важ-
но, за Скопје, за луѓето во овој 
регион да знаат дека можеме да 
ја изградиме заедничката ид-
нина на Европа и на НАТО. Она 
што ние го очекуваме е да се 
договориме со Владата, врз 
основа на предлозите на Ни-
миц. Да се сретнеме и да се 
согласиме дека ние ќе најдеме 
заеднички прифатливо име. И 
за нас е важно ова име да го 

содржи зборот Македонија, но да нема монопол над него. 
Мислам дека една придавка е вредна за подобра иднина".

Дора Бакојани

Високи 83 отсто од македонското население не се со гла-
суваат Македонија да го промени уставното име за да стане 
членка на НАТО Алијансата. Анкетата спроведена на по че то-
кот на месецов покажа дека никој од македонските поли-
тичари не смее да преговара за било какво друго име на 
државата, освен она што со векови и милениуми го носи. 
Идентичен е и процентот кај анкетираните кога станува збор 
за можноста другите држави во светот да ни се обраќаат под 
друго име, различно од уставното. Со тоа се закопани на-
дежите на некој однадвор и некој од кај нас, дека може да се 
најде компромис со Грција околу името, за да станеме членки 
на НАТО. Едноставно, воената организација не е достојна за 
да донесеме таква искривена одлука, која е спротивна на 
нашите национални и државни интереси.
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