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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

З А  Г Р Ч К О - Б У ГА Р С К А ТА  А Н Т И М     А К Е Д О Н С К А  С Т Р А Т Е Г И Ј АЗ А  Г Р Ч К О - Б У ГА Р С К А ТА  А Н Т И М  

МАКЕДОНИЈА ВО     СУДИР СО ЕУ И СОМАКЕДОНИЈА ВО    
НАТО ЗА СОПСТВЕ    НИОТ ИДЕНТИТЕТНАТО ЗА СОПСТВЕ  Да се биде Македонец е тешко. 

Низ вековите многу пати таа ма-
ка ја виделе нашите предци. Га-

зени, понижувани, обезвреднувани и 
дискриминирани од речиси сите во 
нивното територијално и духовно оп-
кружување. Соседните пропаганди, 
про т  каени со грозоморни и ан тичо-
вечки акти, негуваат таква традиција од 
многу одамна. Исплашени од по стое-
њето на еден посебен народ, со свој 
јазик и култура, постојано настојувале 
да му ја наметнат на светот политичката 
идеологија дека на Балканот не по сто-
јат Македонци, дека нема македонски 
јазик, ниту македонска цивилизација. 
Но, колку повеќе се засилувале тие 
асимилаторски и нацистички проекти 
на грчко-српско-бугарската антимаке-
донска оска, толку повеќе се зголемувал 
и македонскиот отпор против нивниот 
хегемонизам и мегаломанство. 

Грција и Бугарија сè 
позасилено продолжуваат со 
антимакедонските кампањи на 
сите полиња. Доколку до пред 
десеттина години нивните 
негаторски чувства и политики 
против Македонците имаа 
индивидуален облик, сега таа 
стратегија се менува и сè 
повеќе добива заедничка 
платформа за уништување на 
македонскиот дух и на 
физичкото постоење на 
македонскиот народ. 

Иако се членки на НАТО и на 
ЕУ, сепак официјалните 
администрации на Атина и на 
Софија не направија ниту еден 
чекор напред во почитувањето 
на елементарните човекови 
права на сопствените 
малцинства. Тоа е дел од 
европската агенда на 
однесување, тоа е важен и 
основен сегмент од европските 
вредносни и цивилизациски 
норми. Доколку се преиспита 
членството на овие наши 
соседни земји во бриселските 
институции и врз нив се 
применат истите аршини кои 
им се наметнуваат на земјите-
кандидати за членство, тогаш 
реално ќе се увиди дека ниту 

Грција ниту Бугарија не 
заслужуваат да бидат дел 

од најмоќните светски 
институции. Тие не 
заслужуваат ниту кандидатски 
статус, во најмала рака би се 
вброиле во групата во која 
моментно спаѓа Косово. Брисел 
мора да биде категоричен и 
рестриктивен не само кон 
земјите апликанти за 
пристапување во НАТО и во ЕУ, 
туку и кон веќе зачленетите 
држави. Не е доволно Грција да 
се фали дека е една од 
најстарите членки на овие 
организации, таа не смее да 
живее и да одлучува врз 
основа на некаква стара слава. 
Таа треба да биде пример и 
урнек за демократските 
вредности на целиот Балкан. 

Истовремено, и Бугарија, 
како нова земја која му 
пристапила на европското 
семејство на народи, наместо 
да ја засилува стратегијата за 
почитување на човековото 
достоинство, таа во преден 
план исфрла типови од 
калибарот на Каракачанов, кои 
по ништо не се разликуваат од 
политичката идеологија на 
Шешељ, Жириновски и на ним 
сличните. 

Очигледно дека Македонија 
може да им одржи лекции по 
овие прашања.

Духот на Македонецот јакнел токму 
по шизофреничните залагања на на-
шите први соседи да нè обезличат и да 
нè претопат во нивните вештачки про-
екти. Националното единство на Маке-
донците станувало посилно непо сред-
но по акциите на Софија, на Атина или 
на Белград, преку кои сакале да ни до-
кажат дека не сме Македонци, туку од-
родени Срби или Бугари, недефинирана 
словенска маса. Веројатно, стратешки 
не размислуваат малку подлабоко. Не 
проценуваат дека нивните реторички и 
практични зафати на полето на анти-
македонизмот им носат само негативни 
бодови пред европските институции и 
дека наивно го интернационализираат 
македонското прашање на нивна штета. 
Краткорочно, штета трпиме ние, би деј-
ќи мораме да се носиме со пони жува-
њето на нашето достоинство и дух, на 
нашиот идентитет, но од друга страна, 
пак, гледано долгорочно, тие се пора-
зените. 

Бугарија и Грција широко го отвораат 
своето антиевропско лице пред европ-
ските народи и земји. Македонија тоа 
треба да го искористи како аргумент, 
како доказ и непобитен факт за аро ган-
цијата на првите соседи пред европ-
ските институции. Во спротивно, Маке-
донија ќе се најде во судир со ЕУ и со 
НАТО, околу непочитувањето на неј зи-
ниот национален и државен идентитет. 
Доколку Грција и Бугарија продолжат 
со антимакедонската стратегија, а Ев-
ропа молчи за тоа и ги штити своите 
земји-членки, тогаш не преостанува 
ниш то друго освен нашата размисла да 

ЗОШТО БРИСЕЛ НЕ САКА ДА ГО СЛУШНЕ ЗОШТО БРИСЕЛ НЕ САКА ДА ГО СЛУШНЕ 
ГЛАСОТ НА МАКЕДОНЕЦОТ?ГЛАСОТ НА МАКЕДОНЕЦОТ?
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З А  Г Р Ч К О - Б У ГА Р С К А ТА  А Н Т И М     А К Е Д О Н С К А  С Т Р А Т Е Г И Ј А А К Е Д О Н С К А  С Т Р А Т Е Г И Ј А

МАКЕДОНИЈА ВО     СУДИР СО ЕУ И СО СУДИР СО ЕУ И СО  
НАТО ЗА СОПСТВЕ    НИОТ ИДЕНТИТЕТ НИОТ ИДЕНТИТЕТ

би де водена во насока дека ние сме во 
су дир со самата Европска унија и со 
НАТО. 

Всушност, Атина и Софија се дел од 
нивните номенклатури. Организациите 
кои повикуваат и прокламираат рам-
ноправност, заемно разбирање и почи-
тување сега се исправени пред пре-
дизвикот, преку санкционирањето на 
грчката и на бугарската надворешна по-
литика кон Македонија, да го оправдаат 
своето постоење. 

Како што тргнале работите, Маке до-
нија треба да го штити својот нацио-
нален идентитет од земјите на НАТО и 
на ЕУ. Каков невиден и нечуен апсурд. 
Институциите кои треба да претста ву-
ваат огледало кон иднината, толерираат 
антицивилизациски земји само затоа 
што некогаш, под одредени околности, 
станале нивни членки. Се надеваме де-
ка тоа не е политиката и на официјален 
Брисел. Но, истиот тој Брисел треба да 
нè одбрани од фашистичките идео ло-
гии на Атина и на Софија доколку сака 
да ги зачува принципите на врвна де-
мократија. Да нè одбрани исто онака 
како што ги бранеше косоварите во те-
кот на деведесеттите години од нацио-
налистичката политика на Милошевиќ 
и неговиот режим. 

Не е време за двојни аршини, како 
што многу пати знаеше да практикува 
западниот дел од меѓународната заед-
ница. Напротив, време е за реформи во 
романтичарскиот ум на бугарско-грч-
ките пропагатори и нивните непре ле-
жани националистички болести.

ДВОЈНАТА ИГРА НА 
БРИСЕЛ

За да можат работите да ни станат по-
јасни, за да може Македонија и Маке-
донците да бидат сигурни во сегаш-
носта и во иднината, за да можеме сите 
ние, граѓаните на Македонија, да жи-

Сè погласно се зборува дека наскоро и Бугарија може да го покрене 
прашањето за вето при приемот на Македонија во ЕУ. Таа забрзано ја прави 
стратегијата, според која, на нашава земја треба да й се оневозможи прием 
во европските институции додека не се реши проблемот кој го измислува 
Софија со непризнавањето на македонскиот јазик. 

Дипломатски извори од 
Брисел велат дека Ма ке-
донија ја очекуваат низа 
отстапки на сметка на соп-
ствениот иденти тет, до-
колку сака да ста не дел од 
европското се мејство на 
народи. Не са мо што ќе 
тре ба да го сме  ниме име-
то по желба на Грција, туку 
ќе треба да признаеме и 
дека ма кедонскиот јазик 
не е ниш то друго освен бу-
гарски дијалект. Во спро-
тивно, Софија и Атина ни-

когаш нема да дозволат влез на Македонија во НАТО и во ЕУ. 
На ваков начин, во иднина, може да се отворат низа балкански спорови 

за јазици и етникуми, кои не само што ќе повлече серија вета за прием во 
овие институции, туку можно е да отпочнат и нови војни за зачувување на 
територијалните и националните идентитети. 

На пример, Србија не го признава бошњачкиот и црногорскиот јазик, па 
до колку Белград понапред стане член на ЕУ од Црна Гора и Босна и Хер це го-
вина, тогаш со вето за јазикот може да го спречи нивното евроин те гри ра ње. 

Брисел нема јасна политика за елиминирање на дискриминативните и 
асимилативните облици на земјите-членки. Брисел молчи. Дозволува 
развој на облиците на дискриминација во сопствените членки. Всушност, 
самата ЕУ во себе содржи национал-социјалистички елементи, па оттука 
неј зината демократичност паѓа во вода. Моќта на земјите-членки почна ак-
тивно да се злоупотребува. Очигледно е дека Унијата, наместо да обединува 
и прифаќа различности, таа дискриминира, уништува посебности и до зво-
лува злоупотреба на членството од страна на недемократски земји.

ЕУ НА СТРАНАТА НА СОВРЕМЕНИОТ ФАШИЗАМ!?

Зборовите на компромис и 
диктат, зборовите преговори 
и уцена не одат заедно. Тие се 
директно спротивставени. По 
грчкото вето во Букурешт не 
се случија изливи на антигрчко 
расположение во Македонија. 
За жал, во овој период во Ре-
публика Грција има серија ин-
циденти во кои жртва на на-
силство и понижување се гра-
ѓаните на Република Македо-
нија. Доколку на тоа се до да-
дат и неколку проблематични 
мерки од економски карактер, 
со кои се загрозуваат инте ре-
сите на македонски фирми и 
компании, се добива амбиент 

кој дефинитивно не при до не-
сува ниту за добрососедските 
односи, ниту за јакнењето на 
меѓусебната доверба. Почиту-
вањето на принципот на до-
брососедски односи не треба 
да се бара само од земјите 
кандидати, туку и од земјите-
членки на ЕУ. Што се однесува 
до името, доколку и понатаму 
се постапува од позиција на 
сила и се наметнува решение 
кое ќе го загрози нашиот на-
ционален идентитет или до-
стоинство, тогаш решение за 
спорот нема да има.

Бранко Црвенковски 
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тењето на името Македонија, па по-
стојано вели Вашата земја, плашејќи се 
да не го исплукаат Грците на првата на-
редна прес-конференција во Атина. Ма-

кедонија и македонскиот народ имаат 
право да знаат каква политика води офи-
цијален Брисел кон нивното постое ње. 
Тоа мораме да го знаеме, затоа што утре 
треба да бидеме негови членови. До кол-
ку влеземе како недефинирана и без-
лична маса, многу полесно ќе се пре-
топиме во континенталната гло ба лиза-
ција како аморфни лица, отколку што 
сме претпоставиле. Бугарија и Гр ција 
свесно играат на таа карта. Пасив ната 
наклонетост на останатите парт не ри од 
Европа им дава поголемо право да про-
должат по патот по кој тргнале. Маке до-
нија не смее да биде предмет на објект 
во целата ситуација. Моќта со ко ја распо -
лагаат овие соседни земји како членки 
на НАТО и на ЕУ не смее да нè поколеба 
како Македонци дека треба да отста пи ме 
од природната позиција на која стоиме. 

Реално гледано, ние денес како др-
жава и како народ дипломатски и инте-
лектуално војуваме со дел од НАТО, со 
дел од ЕУ. Од една страна, сакаме да ги 
достигнеме европските стандарди како 
врв на цивилизацијата и демократијата, 
а од друга страна, пак, сè појасно ни ста-
нува дека македонските законски рам-
ки за човекови права и слободи се да-
леку помоќни и подемократски од оние 
кои се применуваат кај самите пар ти-
ципенти во овие институции. Настапот 
на шефот на македонската држава пред 
меѓународните претставници и амба-
садори во земјава од пред десеттина 
дена е можеби трасата по која треба да 
се движи севкупната македонска ди-
пломатска стратегија за одбрана на она 
што е наше. Оттука, и стратегијата на 
Груевски која сега има тврд курс по тоа 
прашање, треба да се задржи како так-
ва, бидејќи секое омекнување на маке-
донската позиција ќе оди во прилог на 
соседните пропаганди, кои стануваат 
сè покрути и пофашизоидни.

ПОСТОЕЊЕ НА 
МАКЕДОНЦИ 
ВО БУГАРИЈА 
И ВО ГРЦИЈА

Пописна листа од 
1899 година, обја ве-
на од страна на Аме-
риканското биро за 
имиграција, која го 
отсликува нацио нал-
ниот идентитет на на-
селението во европ-
ските земји. Катего-
рично јасно стои де-
ка во Бугарија, Грција 
и во Турција, покрај 
Бугари, Грци и Турци, 
живеат и Македонци 
по род.

Непријатната положба во која се наоѓа 
македонското малцинство во Бугарија е до-
полнително загрозено од активистите на ул-
транационалистичката партија ВМРО-БНД 
на Красимир Каракачанов, која планира да 
објави алманах, кој зборува за бугарски ка-
рактер на Македонија. Ние сме шокирани од 
тоа што една држава, која тврди дека ја под-

држува Македонија и Македонците на патот до евроатлантските 
интеграции, може истовремено да изврши такво кршење на чове-
ковите права. Го повикуваме Брисел да ја употреби клаузулата за 
добрососедски односи против Бугарија и Грција, со оглед на грч-
кото вето за прием на Македонија во НАТО.

Обединета македонска дијаспора

то на земјата е поврзано со нацио нал-
ниот идентитет на народот или не? Сма-
чено ни е веќе кога го слушаме Солана 
како по секоја цена го избегнува ко рис-

ОД УНИЈАТА И ОД СОЛАНА ОЧЕКУВАМЕ РАМНОПРАВНОСТ ОД УНИЈАТА И ОД СОЛАНА ОЧЕКУВАМЕ РАМНОПРАВНОСТ 
И ВРЕДНОСТИ, А НЕ СОЛИДАРНОСТ СО ГРЧКАТА И СО И ВРЕДНОСТИ, А НЕ СОЛИДАРНОСТ СО ГРЧКАТА И СО 
БУГАРСКАТА ХЕГЕМОНИЈАБУГАРСКАТА ХЕГЕМОНИЈА

вееме со чиста мисла и ум, а не во за-
блуда, за да знаеме каков став да зазе-
меме кон нив, бараме од првите луѓе на 
НАТО и на ЕУ да ни одговорат на след-
ниве прашања. 

Дали Брисел го признава постоењето 
на македонскиот народ, дали овие две 
институции го признаваат постоењето 
на македонскиот јазик, дали за нив име-


