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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СУДБИНАТА "ПУСТА СУДБИНАТА "ПУСТА 
ДА НИ ОСТАНЕ" АКО ДА НИ ОСТАНЕ" АКО 

НЕКОЈА "ЗМИЈА" НЕКОЈА "ЗМИЈА" 
ИМЕТО НИ ГО "АПНЕ"ИМЕТО НИ ГО "АПНЕ"Преговорите за името меѓу Ма-

кедонија и Грција ја чекаат за-
вршницата од предвремените 

парламентарни избори во земјава. По-
следните консултативни разговори на 
медијаторот Нимиц со специјалните 
преговарачи Василакис и Димитров 
одр жани во Њујорк минаа во сенка на 
настаните во Скопје. Во меѓувреме, 
официјална Атина може мирно да спие 
и да кумува со разно-разни предлози за 
името на Македонија, бидејќи само на 
меѓународната заедница й се брза.

Преговарачките позиции на Грција 
се познати, додека раздорот во ма ке-
донскиот и политички естаблишмент е 
сè поголем и сè појавен, иако за на-
ционалните интереси на македонскиот 
народ и за идентитетот на македонската 
нација не смее да се почувствуваат раз-
ногласија. Сепак, по сè изгледа, глав-
ните актери, претседателот Бранко Цр-
венковски и премиерот Никола Гру-
евски, одлучија да играат со отворени 
карти и притоа нивните политички са-
телити го прифатија предизвикот, би-
дејќи само на тој начин можат да го про-
должат својот политички век на траење.

ПОЗИЦИИ
Имено, гледајќи ја сегашната се вкуп-

на политичка состојба во државава, 
особено т.н. преселба на довчерашните 
партнери во власта Стојан Андов и Тито 
Петковски, може да се заклучи дека си-
те политичари, доколку би биле во мож-
ност, би го продале името на Маке до-
нија. Но, прашање е како и на кој начин? 
Дали со притаен компромис, кој би бил 
рамен на национално предавство или 
со дозвола на народот, кој преку ре-
ферендум евентуално би се согласил, 

Гледајќи ја сегашната 
севкупна политичка состојба 
во државава, особено т.н. 
преселба на довчерашните 
партнери во власта Стојан 
Андов и Тито Петковски, 
може да се заклучи дека сите 
политичари, доколку би биле 
во можност, би го продале 
името на Македонија.

Но, прашање е како и на кој 
начин? Дали со притаен 
компромис, кој би бил рамен 
на национално предавство 
или со дозвола на народот, 
кој преку референдум 
евентуално, не дај Боже, би 
се согласил за додавка или 
придавка?

не дај Боже, за додавка или придавка? 
Со тоа и двете страни би си ги измиле 

рацете и одговорноста би ја префрлиле 
на друг, иако тие немаат елементарно 
право да го бришат македонското име 
од книгата на народите. Затоа се пра-
шуваме, кој ќе ја цени или проценува 
одговорноста на македонските пре го-
варачи, кои се обидуваат да ни про-
дадат некаква си илузија.

Тоа значи дека првата клапа која се 
случи при приемот на Република Ма-
кедонија во ООН со референцата БЈРМ 
ја уништи македонската преговарачка 
позиција. Затоа деценија ипол подоцна 
настаните ја газат националната пози-
ција на Република Македонија. При тоа, 
дури денес се откриваат играчите, кои 
во текот на 1993 година одлучуваа за 
Ма кедонија, за судбината на маке до-
нскиот народ и за граѓаните во земјава.

СРЕДБИ
Поради сите овие причини маке-

донската преговарачка позиција не е 
кристално јасна, а политичката поделба 
уште повеќе ги уништува националните 
интереси на македонскиот народ. Уло-
гата на медијаторот Нимиц е да корес-
пондира со преговарачките страни, но 
истовремено сè повеќе ја нагласува 
позицијата на меѓународната заедница, 
особено на САД, која очекува брза раз-
решница. По последните неформални 
консултации со преговарачите Ди мит-
ров и Василакис, Нимиц одлучи да не 

доаѓа во посета на Атина и на Скопје, 
бидејќи не гледа некоја си спек такулар-
на разрешница, кој би ги задоволила 
преговарачите.

Процесот на преговори најверојатно 
ќе биде замрзнат во наредниве четири 
седмици, време во кое ќе се одвиваат 
само дипломатските консултации.

Сугестиите за одложување на пре-
говорите доаѓаат од страна на Грција, 
која смета дека сè до изборот на новата 
Влада не постои субјект кој би го имал 
легитимитетот да донесе одлука за име-
то. Со овој став се согласил и меди ја-
торот, кој се плаши дека евентуалниот 
нов предлог би можел дополнително 
да го комплицира процесот на пре го-
вори. Конкретен предлог сепак се оче-
кува да пристигне по предвремените 
избори на почетокот на јуни, кога но-
вата Влада ќе има рок од еден месец со 
евентуален договор за името да им се 
приклучи на Албанија и на Хрватска, 
како нови членки на НАТО. Во оче ку ва-
ње на новиот предлог за името пре-
миерот најавува дека секоја евентуална 
промена ќе мора да биде одобрена на 
референдум, затоа што не може грст 
политичари да решаваат за толку важ-
но прашање како што се случило во 
1993 година.

"Кој го ризикува својот авторитет 
пред меѓународната заедница со един-
ствена цел да издејствуваме одбрана 
на македонскиот идентитет, јазик и на-
ција во спорот со името? Ама знаат и кој 
се залета да им се допадне на Грците", 
изјави Никола Груевски.
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