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М А К Е Д О Н С К О Т О  Е Д И Н С Т В О  Н А      Ј С И Л Н О  О Р У Ж Ј Е  П Р О Т И В  Т Е М Н И Т Е  С И Л ИМ А К Е Д О Н С К О Т О  Е Д И Н С Т В О  Н А   МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Се шетале мајката и малото дете по 
улица. Дете како дете здогледало 
фрижидер со сладолед и запнало 

мајка му веднаш да му купи. Таа, пак, го 
лаже дека нема пари, ова не верува... 
ладно било времето, ќе настине... тоа 
рика од плачење. На крајот за да запре 
да се удира од земја и да не й го гледаат 
срамот околу, му купила дури од нај-
големите. 

Ете, така и нашата мила сосетка Гр-
ција. Ќе се "акнеше" од земја во Буку-
решт, како детево со сладоледот, ако не 
ја послушаа и другите земји за ветото и 
ако не й го прифатија ставот. Е, сега за 
скротување на инаетливите и за да се 
оневозможат утре повторно да поба-
раат "сладолед со пет топки", постојат и 
други методи. Покрај задоволувањето 
и исполнувањето на желбите, утре кога 
детето ќе ви ја направи истата сцена на 
улица, ќе му залепите шлаканица. Една 
таква добра и црвена шлаканица, што 
нема повторно да му текне да побара 
сладолед од сиротата му мајка. 

Грција одамна е зрела за врели шла-
каници. Мора да се отрезни од мамур-
лакот, кој прилично долго време ја др-
жи во ваква состојба. Еуфоријата која 
изминативе денови беше присутна во 

Радоста кај Грците не 
стивнува. Колку се горди. 
Понесени од 
националистичкиот вознес 
заборавија дека нивниот 
патриотизам одамна ги 
надмина рамките на 
родољубието и премина во 
шовинизам и фашизам. 
Самоуверени во опасната теза 
дека не само што ја "победија" 
Македонија, туку и дека го 
победија светот, продолжуваат 
да живеат како квази-
победници. Навистина 
несфатливо за една 
демократија, која најмалку 
десет пати им повтори на 
новинарите во Букурешт дека 
била членка на Алијансата од 
1952 година. Тој датум почна да 
ни одѕвонува во потсвеста, 
слично на оној од 1913 и 1948 
година. Верувам дека 
многумина од НАТО 
дипломатите посакаа никогаш 
повеќе во нивниот сојуз да 
немаат земја-членка каква што 
е Грција. Едноставно, нашиот 
јужен сосед ја потврди ролјата 
на најдеструктивен член на 
меѓународната заедница. 
Доколку не се елиминира 
ваквото нејзино однесување во 
иднина ќе мора да се применат 
непопуларни мерки за 
скротување на неколективниот 
дух и самобендисаните потези. 
Грчката надворешна политика 
е преполна со суета, аверзија 
кон туѓото, препотентност, 
апсурдност... Сè ова повлекува 
преземање на хендикепирани 
дипломатски чекори, кои не 
соодветствуваат со целите кон 
кои се стремиме сите ние. 
Атина избра лоша, навистина 
лоша стратегија. На почетокот 
навидум таа е успешна за 
грчките национални интереси. 
Но, долгорочно таа се закопа во 
сопствената јама. Ниту 
Караманлис, ниту Бакојани не 
се свесни колкава мечкина 
услуга й направија на 
Македонија со ветото кое го 
вложија во Букурешт. Можеби 
оваа теза сега изгледа луда, но 
времето ќе покаже дека 

поразената страна е 
токму таа, Грција, а не 
Македонија.

"Грчкото блокирање на влезот на 
Македонија во НАТО е непријателски 
акт. Тој е мотивиран од одбивањето 
да го признае постоењето на по-
себен македонски етнички иден ти-
тет во Македонија и во Грција. Ста-
нува збор за срамна одлука, која е 
продолжување на грчкото деста би-
лизирачко однесување во регионот 
на југоисточна Европа. Овој непро-
мислен и непријателски чин на Гр-
ција не е во согласност со прин ци-
пите за кои една европска земја тре-
ба да се залага. Одлуката на Владата 
на Костас Караманлис да блокира 
влез во евроатлантските структури, 
заради апсурдно противење на 
името на една држава е крајно не-
одговорен и антиевропски акт".

Европска слободна алијанса

севкупната грчка јавност, полека но си-
гурно ќе спласнува и ќе преминува во 
сосема поинаква атмосфера. Неспорно 
е дека претстои период на дипломатска 
изолација на Владата на Караманлис од 
страна на западниот свет, како реван-
шизам на срамот што й го приредија на 
американската надворешна политика. 

НЕМА КРАЈ НА ГРЧКАТА НЕМА КРАЈ НА ГРЧКАТА 
РУИНИРАНА ЈАЗИЧНА РЕТОРИКАРУИНИРАНА ЈАЗИЧНА РЕТОРИКА
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Уште повеќе што и политичките и но-
винарските структури во Грција одеа 
до степен на понижување, потценување 
и деградирање на ликот и на делото на 
Џорџ Буш. Тоа досега го нема направено 
ниту една земја сојузничка на САД, 
особено не држава која има свое моќно 
лоби отаде океанот. Со ваквата прома-
шена политичка филозофија Грција поч-
на да им прави друштво на анти аме-
риканските режими од типот на Вене-
цуела. Нејсе. Молам Бога само така да 
продолжат Бакојанистите. Кога ни на-
мет наа игра по нивно, мора да знаат 
дека сиртакито знаеме да го изиграме и 
ние.

ЗНААТ ЛИ ШТО ЗНАЧИ 
ПОИМОТ 

КОМПРОМИС?
Она што особено не оди во прилог 

на македонската позиција во однос на 
Грција е паничната реакција на дел од 
заборавените политички номенклатури 
во државава, кои преку ставовите кои 
ги изнесуваат воопшто не й помагаат на 
Македонија. Имено, мислењата на Пет-
ковски, Андов и на ним сличните дека 
земјава мора што поскоро да ги про-
должи преговорите со Грција и притоа 
да постигне компромис, се само кла-
сично поткрепување на тезите дека тие 
воопшто не треба да излегуваат пред 
медиумите. Знаеме дека левите сили во 
Македонија се склони кон компромиси. 
Тоа досега го покажале неколку пати за 
последниве 15 години. И повторно не 
се отрезнија од резултатите кои по-

СО СИЛАТА НА УМОТ СО СИЛАТА НА УМОТ 
МАКЕДОНИЈА МОЖЕ МАКЕДОНИЈА МОЖЕ 

ДА ЈА ПОБЕДИ ДА ЈА ПОБЕДИ 
РЕТАРДИРАНАТА РЕТАРДИРАНАТА 

ГРЧКА ДИПЛОМАТИЈАГРЧКА ДИПЛОМАТИЈА

ДВОТРЕТИНСКО МНОЗИНСТВО НАМЕСТО ВЕТО
За да може Европа да продолжи по патот на заедништвото и ин-

теграциите, во наредниот период неизбежно ќе мора да размисли 
за промена на принципот на прием на новите земји-членки. Наместо 
досегашното вето, кое може да биде злоупотребено од секоја земја, 
треба да се пристапи кон двотретинско мнозинство при донесу ва-
њето на одлуките. Доколку продолжи вака, во тој случај гласот на 
Албанија ќе биде подеднакво тежок со гласот на Америка. Што ќе се 
случи доколку утре Србија посака да стане членка на Алијансата? 
Тирана со своето право на вето може да го стопира процесот на 
присоединување на идентичен начин како што тоа сега го направи 
Грција со Македонија. Со тоа велесилите ќе бидат надгласани од 
аутсајдерите. Затоа Брисел мора да покрене процедура за поинаков 
прием на земјите аспиранти. Двотретинското мнозинство би се 
користело како начин на одлучување и за сите други процеси за кои 
во иднина ќе одлучува НАТО.
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доцна им се вратија како бумеранг. Под 
притисок на Грција, Македонија ги сме-
ни уставните амандмани, го смени зна-
мето, прифати промена на името под 
некаква привремена референца, за ко-
ја Киро нè лажеше дека ќе биде само за 
неколку месеци, а излезе дека години и 
години се во прашање. Оттука, тој ка-
либар на политичари, кој денес е оли-
цетворен во позициите на Тито, Стојан, 
Бучковски и компанија, свесно треба да 
се неутрализираат за да се избегне уш-
те еден компромис, кој ќе биде на штета 
на Македонија. 

За каков компромис зборуваат по-
литичките пензионери во Македонија? 
Која е отстапката која Грција ќе ја на-
прави? Се лажат "искусните" дека ста-
нува збор за компромис, тие воопшто 

не знаат што значи тој термин. Грција не 
прави никаква отстапка, таа не го ме-
нува сопственото име, таа не ги менува 
сопствените пасоши, таа само се оби ду-
ва да го смени нашето уставно, државно 
и општествено уредување. 

Во Грција сè ќе остане исто. Повторно 
ќе биде земја без малцинства, повторно 
ќе ги прогонува и ќе ги угнетува Маке-
донците. Тогаш, што е тоа компромис? 
Зошто овие наши душегрижници за на-
шето постоење, кога веќе повикуваат 
на некаков компромис со Атина, не ба-
раат и Грција да покаже демократска 
зре лост, па како компензација за от-
стапката од македонска страна таа да 
прифати признавање на македонската 
заедница во Егејска Македонија. На тој 
начин, тие наши политички дејци ќе ги 
соблечат пантолоните и ќе ни докажат 
дека имаат мадиња. Простете на изра-
зот, но така е!

ИЗБОРИТЕ КАКО ДЕЛ 
ОД СТРАТЕГИЈАТА

Сега се поставуваат низа прашања 
околу тоа која стратегија да ја избере 
македонската политичка елита за на 
крај да излеземе со позитивен бенефит 
од актуелните негативни случувања. И 
тука, како и вообичаено, ќе се кршат 
копјата на два до три спротивставени 
табора, кои имаат различна перцепција 
на работите. 

Прво што мора под итно да се рас-
чисти е да се одговори на прашањето 
дали ќе има или ќе нема предвремени 
парламентарни избори во јуни? До-
колку има, тогаш односите со Грција по 
прашањето за името се оставаат на мрт-
ва позиција и на дневен ред ќе дојдат 
кога ќе се формираат новото парла-
ментарно мнозинство и новиот владин 
кабинет. Варијантата да има избори по-
веќе ја преферираат политичките сили 
од десницата, бидејќи сметаат дека сега 
е периодот кога можат да се ожнеат 
плодовите од електоратот. Доколку не-

МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

"На домашното политичко ра-
ководство му недостасува спо соб-
ност за да донесе тешки одлуки во 
тешки моменти за земјата. Како 
мала држава сме дефицитарни во 
две работи, во безбедноста и во 
бла госостојбата. Безбедноста ја 
гле даме во оваа воена органи за-
ција (НАТО), која ги интегрира ска-
раните балкански државички во 
еден заеднички одбранбен сојуз и 
на тој начин го решава она што во 
теоријата на меѓународната по ли-
тика се нарекува безбедносна ди-
лема, односно секој да е на штрек 
околу тоа што му подготвува со-
седот во иднина... Два пати се соп-
навме на тешките одлуки. Еднаш 
во 2001 година кога дозволивме 
тоа речиси да се развие до гра ѓан-
ска војна, а дозволивме, исто така, 
упорно да се судираме со еден од 
најголемите национализми во Ев-
ропа, односно грчкиот. Постојано 
да удираме во истиот ѕид наместо 
со големите сили да го заобиколиме 
некако, да продолжиме и да ги ос-
тавиме назад онаму каде што тие 
сакаат да стојат во историјата".

Денко Малески

"Ветото на Грција од безбедносен 
аспект е многу проблематичен за 
југот на Балканот, пред сè, за Ма ке-
донија. Таму веќе неколку пати ал-
банските партии излегуваа од Вла-
дата и од Собранието, наводно за-
ради политички несогласувања. Но, 
мислам дека станува збор за обид 
по вооружен пат да тргнат во поход 
за создавање нова држава. Изјавата 
на албанскиот претседател, Сали 
Бериша, дека Македонија требаше 
да влезе во НАТО, бидејќи на нејзина 
територија постојат реакционерни 
групи, говори дека ситуацијата не е 
како што треба. На безбедносната 
ситуација дополнителна компли-
кација направи и ослободителната 
пресуда на Хашкиот суд за Рамуш 
Харадинај. Тој е пуштен од затвор во 
согласност со некои светски центри 
на моќта. Грција за тоа е добро из-
вестена и свесна е за последиците 
од ветото во Букурешт. Секој гледа 
што може повеќе да приграби од 
Македонија во една ваква ситуа-
ција".

Нинослав Крстиќ, претседател 
на Форумот за безбедност и демо-
кратија

БАКОЈАНИ ЗАМИСЛУВА ДЕКА ЈА ПОБЕДИЛА РАЈСБАКОЈАНИ ЗАМИСЛУВА ДЕКА ЈА ПОБЕДИЛА РАЈС
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ма избори тогаш сите заеднички треба 
консензуално да ја утврдат маке дон-
ската позиција во однос на Грција, која 
не смее да излезе од колосекот на дв-
ојната формула и која не смее да го фор-
сира терминот "компромис со Атина". 
Варијантата да нема избори ја форси-
раат силите од опозицијата, бидејќи се 
свесни дека народот и во наредните 
години ќе ги остави на местото каде 
што се сега, во опозиција. 

Како и да е, очигледно е дека и овие 
денови прашањето за името на маке дон-
ската држава се користи, па и се зло-
употребува за тесно политичко-пар тис-
ки цели. На еден софистициран начин 
дел од партиските субјекти и нив ните 
лидери се обидуваат да извлечат што е 
можна поповолна позиција пред на-
родните маси. Во овие моменти тоа е 
недозволиво.

НЕМА МЕСТО ЗА 
ПАПУЧАРИТЕ

Кога ќе се надминат недораз бира-
њата околу изборната проблематика, 
неодложно треба да следи усогла су-
вање на македонската стратегија про-
тив грчката. Веќе станува збор за дипло-
матска војна меѓу Скопје и Атина и во-
општо не се работи за две пријателски 
соседни земји. Лицемерие е тезата на 
Бакојани дека Грција негува пријателски 
чувства кон "луѓето од ФИРОМ". Станува 
збор за отворена соседна непријателска 
пропаганда, всушност како и во ми на-
тото, чија цел не е промена на името на 
Република Македонија, туку етничко, 
национално, духовно и културно униш-

тување на една цела нација, во случајот 
македонската. Кога оваа грчка страте-
гија е потполно јасна, тогаш мора да се 
пристапи кон изготвување македонски 
нацрт-план, кој ќе го демантира и ќе го 
обезличи грчкиот пред севкупната ма-
кедонска јавност. Па, да ја погледнеме 
хегемонијата на грчките власти. По-
стојано нас "скопјаните" нè повикуваат 
да го оставиме минатото зад нас, да се 
фокусираме на она што треба да биде 
утре, а од друга страна Грција е таа што 
кажува за историски мапи кои ги вме т-
нува како платена пропаганда во бро-
шурите на НАТО и во западните вес-
ници, па Грција е таа која се повикува на 
Александровата цивилизација, на крвта 
и на гените од антиката. 

Ние молчиме. Доколку продолжиме 
да молчиме тогаш светот ќе препознае 
вистина во тезите на Бакојани и на Ка-
раманлис. Та, нели тој што молчи и не 
возвраќа е виновникот, нели тој што ја 
обесува главата веќе признава дека гр-
ешката е кај него и дека тој е лажгото? 

Зошто нашите политички, историски 
и интелектуални кругови конечно не ја 
почнат агресивната пропаганда, која по 
логиката на нештата ќе биде дефанзивна 
за одбрана на македонската кауза? На-
место да ја почнат таа стратегија, тие го 
прават обратното. Од страв Еленовски 
ги натера луѓето од одбрана да ги сим-
нат мапите, не на Голема Македонија, 
туку на етничка Македонија од местото 
на кое со години и децении стоеја. Ќе 
сме ги налутеле Грците. Со тоа само по-
кажаа и докажаа колку се ситни и колку 
се папучари, колку не знаат да се одне-
суваат во историските моменти. 

Што вели и нашиот докажан воен ис-
торичар и експерт, Ванче Стојчев, са-
кајќи да му ја претстави на светот ма-
кедонската вистина во однос на Грција, 
од нашите политички водства дури му 
било порачано настрана да ги тргне тие 
факти и аргументи, затоа што ќе сме ги 
разгневеле Грците. Па, до кога ситни ду-
ши ќе ни ја водат државава? На таквите 
мамини галеничиња местото им е во 
козметички салони да се мачкаат со 
креми за нежност, а не во грубата бал-
канска политика.

"На Грција поблизу й е инаетот, 
отколку мудроста. Исто како и нам 
Србите. Мислам дека одлуката на 
Атина да стави вето на приемот на 
Македонија во НАТО повеќе им 
оди на рака на албанските екс тре-
мисти, кои можат да доведат до 
нестабилност во државата, но и во 
регионот. Мислев дека Грција ќе 
постапи пофлексибилно. Одлуката 
за одложено членство не е ката-
строфална за Македонија, но не-
доречената ситуација, исто така, е 
опасна".

Александар Радиќ, воен ана ли-
тичар
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