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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Ф А К Т И Т Е  И  А Р Г У М Е Н Т И Т Е  Ќ Е       Ј А  П О Б Е Д А Т  Г Р Ц И Ј АФ А К Т И Т Е  И  А Р Г У М Е Н Т И Т Е  Ќ Е    

МАКЕДО   НИЈА И КАЛИМЕРО -МАКЕДО  
БАРААТ    ПРАВДА, А НИКАДЕ БАРААТ 
ЈА НЕМАЈА НЕМА

Богатството од докази кои ар гу-
ментирано го покажуваат и го об-
јаснуваат автентичното по стое ње 

на македонскиот народ, на маке дон-
ската култура и цивилизација е го ле-
миот адут со кој располагаме како др-
жава и како нација. Фактографските 
податоци кои се дел од речиси секоја 
поголема светска и национална исто-
риографија можат многу да посведочат 
за вистините и за лагите на овие про-
стори. Истите тие можат веродостојно 
да ги пренесат историските показатели 
кои треба да дадат одговор на пра ша-
њата кои биле Грците, а кои Маке дон-
ците, кои биле сличностите, а кои раз-
ликите меѓу нив. Потребна е само волја 
и иницијатива за конечно осознавање 
на вистинската вистина за балканските 
прилики. Само на тој начин, еднаш и за-
секогаш, ќе може да се затвори маке-
донското прашање, кое со децении е 
трн во окото на соседните пропаганди. 

Судирот меѓу Македонија и 
Грција станува многу поголем 
отколку што можеше да се 
претпостави на почетокот од 
спорот. Приближувањето на 
нашата земја до портите на 
Брисел и успешните реформи 
кои беа спроведени во рамките 
на интегративните процеси ја 
натераа Атина да преземе 
друга стратегија, која ќе го 
оневозможи македонскиот 
напредок. Сè е јасно уште од 
почетокот. На Грција й е 
потребен нестабилен и 
неразвиен северен сосед, 
бидејќи само така може да го 
заштити она што со децении го 
краде од нас. Знаат и 
Караманлис и Бакојани дека 
прогресот на македонската 
држава ќе ја демаскира улогата 
на нивната земја, која таа ја 
играше сите години наназад. 
Дрската надворешна политика, 
која ја форсира грчката Влада, 
й штети на Македонија. Тоа е 
неспорно. Но, истовремено 
таквата стратегија й штети и на 
Европа во целина, бидејќи 
Унијата се растура сама од себе 
и го нема единството кое треба 
да го има и за кое се залага. 

Да се наметнува спор со име 
како услов за 
пристапување во 

структурите на НАТО и на ЕУ е 
правило кое за Европа во 
иднина ќе има тешки 
последици. Официјален Брисел 
скапо ќе ја плати 
ксеонофобичната ролја на 
Атина, која е надвор од сите 
меѓународни правни норми. 
Засилената антимакедонска 
кампања, помогната од 
одредени центри на моќта, 
повторно ќе го внесе регионот 
во тешки турбуленции. 

На 1 јули Франција ќе го 
преземе претседавањето со ЕУ. 
Атина тука полага големи 
надежи. Својот најверен 
сојузник Саркози Грците ќе се 
обидат да го исцедат 
максимално. Тоа значи дека 
Македонија ја очекуваат уште 
шест неизвесни месеци. Или ќе 
попуштиме под притисокот кој 
Атина ќе го зголеми преку 
Париз и Брисел или ќе 
останеме тврди и наглуви на 
препораките кои секојдневно 
ќе пристигнуваат до Скопје. 
Неспорно е дека треба да се 
подготвиме за тешка битка со 
светските сили. Таа битка е 
природна и одбранбена. 

Аманетот на нашите предци 
за заштита на идентитетот и на 
македонството воопшто не 
смееме да го запоставиме.

Но, како е можно тоа да го постигнеме 
кога македонските интелектуални сл о-
еви се оневозможени своите погледи 
да ги изнесат на вистински начин, во 
вистинско време. Како можеме на све-
тот да му ја докажеме македонската 
вистина, доколку од овде, од кај нас не 
потекнат идеите за самодокажувањето, 
кое очигледно до крај не сме го на-
правиле. Тешки се моментите во кои се 
наоѓаме како етникум. Потребна ни е 
внатрешна реорганизација на прогре-
сивните сили, со која потоа ќе го реа-
нимираме светот за нас да мисли и да 
размислува поинаку од она што им го 
претставуваат Грците. Сè додека на 
внатреполитичката сцена се борат 
"патриоти" и "европејци", сè додека ед-
ните се за компромис, а другите не-
попустливи во фингираниот спор, сè 
дотогаш позитивните резултати ќе нè 
одбегнуваат и ќе нè селектираат во кла-
сата на губитници и поразени. 

Време е за нова стратегија. Офан-
зивна, напаѓачка, стратегија која нема 
да ги демантира лагите на Грците, туку 
ќе ги уништува. Секој изговорен грчки 

збор пред светот, кој е полн со омраза и 
горчина против Македонецот, да го по-
биеме со материјален доказ кој ќе ја 
симне маската на африканската етничка 
заедница дојдена во Елада. 

Доколку продолжиме со реториките 
дека Македонија безусловно мора да 
направи компромис со Грција, зашто во 
спротивно ќе сме го изгубеле НАТО или 
ЕУ, тогаш водиме пропадната стратегија. 
Доколку Атина избра валкана игра, не 
можете со чисти ракавици да го са ни-
рате проблемот. Чисти ќе ни бидат само 
доказите и аргументите. За сè друго 
треба да бидеме гадни и беспрекорни.

СИЛУВАЊЕ НА 
ИСТОРИЈАТА И НА 

СЕГАШНОСТА
Неспорно е дека Франција ќе биде 

исто толку тежок противник и не при-
јател за Македонија, колку што во мо-
ментов е Грција. Вака како што стојат 
нештата нивната нововостановена сп-
рега, која ги негира македонските на-
ционални атрибути, ќе биде камен на 
сопнување за секоја македонска вла-
дина гарнитура во иднина. Значи, по-
требна е промена на дипломатската 
стратегија. Не можеме повеќе да се др-
жиме за принципот едно име со светот, 
друго со Грција, односно т.н. двојна 
формула. Се виде дека таа долго го-
дишна стратегија е нефункционална и 
некорисна. 

Македонија има две насоки по кои 
може да се движи. Првата, компромис 
со Грција со кој ќе се откажеме од ус-
тавното име. Втората, прекинување на 
преговорите за името. Очигледно е де-
ка до некаква средина на позициите не 
може да се дојде. Атина го засилува ме-
ѓународниот притисок врз нас, а ние се 
занимаваме со Агим Красниќи и со 
бандите на Али Ахмети, на кои им е по-
битна фотелја плус од иднината на др-
жавата. Оттука, не треба да нè чуди 
зошто грчката стратегија е поуспешна 
од нашата. Додека тие бараат и до-
биваат нови сојузници, ние ги губиме и 
оние најверните. Точно е тоа дека Гр-
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Ф А К Т И Т Е  И  А Р Г У М Е Н Т И Т Е  Ќ Е       Ј А  П О Б Е Д А Т  Г Р Ц И Ј А Ј А  П О Б Е Д А Т  Г Р Ц И Ј А

МАКЕДО   НИЈА И КАЛИМЕРО -НИЈА И КАЛИМЕРО -  
БАРААТ    ПРАВДА, А НИКАДЕ   ПРАВДА, А НИКАДЕ 
ЈА НЕМА

ција како држава е последица на по ли-
тиката на Велика Британија и на Фран-
ција и на нивните интереси на Балканот. 
Тоа повеќедецениско пријателство и 
соработка не може да се растури за 
една мала Македонија. Топло-ладните 
пораки кои ни пристигнуваат од Лон-

МАПА НА 
МАКЕДОНСКИТЕ 

ГОВОРНИ ПОДРАЧЈА
На фотографијата е прикажана 

ма па на Македонија, публикувана 
во 1980 година, во Харвард ен ци-
кло педијата за етнички групи. Од 
неа можат да се извлечат два за клу-
чока. Прво, дека македонскиот ја-
зик е признат, и второ дека во Егеј-
скиот и во Пиринскиот дел на Ма ке-
донија, исто така, се зборува на ма-
кедонски. Сè ова придонесува маке-
донската позиција да се зацврсти 
по многу фундаментални прашања. 
Јасно ни е зошто Бакојани постојано 
повикува да не се вртиме кон ми-
натото. Токму тоа минато е пора зи-
телно за Грција, па затоа сака да из-
гради нова и вештачка иднина за-
снована врз иредентизам, хегемо-
ни зам и фалсификати.

МАПА НА ПРОФЕСОРОТ ГЕОРГЕ СОТИРИАДИС МАПА НА ПРОФЕСОРОТ ГЕОРГЕ СОТИРИАДИС 
ОД 1918 ГОДИНА НА КОЈА МАКЕДОНСКИОТ ОД 1918 ГОДИНА НА КОЈА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД Е ПРЕТСТАВЕН КАКО ПОСЕБЕН НАРОД НАРОД Е ПРЕТСТАВЕН КАКО ПОСЕБЕН НАРОД 
СО СВОЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИСО СВОЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИ

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ГРЦИ - НАПИС ВО ВЕСНИКОТ МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ГРЦИ - НАПИС ВО ВЕСНИКОТ 
"ЊУЈОРК ТАЈМС" ОД МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИОТ "ЊУЈОРК ТАЈМС" ОД МАКЕДОНСКО-КАНАДСКИОТ 
КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАКОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

ПОСЕДУВАЊЕТО НА 
МАКЕДОНИЈА Е 

ПРОБЛЕМ ЗА ГРЦИЈА
Англија и Франција треба да ја 

спасат Грција. Поседувањето на Ма-
кедонија ја тера Грција да се меша 
во сите караници на Балканот. По-
седувањето на Солун е пропаст за 
тоа големо пристаниште, кое не мо-
же да живее без голема позадина. 
Да се загуби Македонија, а да се 
добијат острови и азиски терито-
рии, меѓу другите и Кипар, тоа е 
вистинскиот интерес за Грција, ка-
ко што размислувал и нејзниот ге-
нијален државник Венизелос. Ста-
нува неопходно за сојузниците, 
осо бено за Франција и за Англија, 
да й ја наложат својата волја на 
Атина. Тие ќе успеат во тоа кога ќе 
ја ослободат Елада од паразитската 
династија која ги изневерува неј-
зините интереси во корист на Гер-
манија и која, за да се одржи, ги ко-
ристи најлошите чувства на Грците 
- зависта и стравот. Лесно беше да 
се пристапи кон таа нужна опе ра-
ција во моментот кога кралот, кр-
шејќи го Уставот и сојузничкиот до-
говор со Србија, го отпушти Вени-
зелос, а и секогаш ќе може да се 
пре бегне во земја каде се почитува 
само силата и пред армија чии ко-
манданти претпочитуваат да не се 
борат.

Ова е дел од извештајот за Бал-
канот и за Македонија на фран цус-
киот разузнавач Рене Пикард, ис-
пра тен до француското Минис тер-
ство за војна во 1916 година.

Грчката, бу-
гар ска та и 
српската бур-
жоазија, се ко-
ја по себно, на-
стојувале да ја 
п р и д о б и ј а т, 
да ја угнету-
ваат и да ја 
о г р а б у в а а т 
маке дон ската 
нација. Во Ма-
кедонија под 
бугар ска, срп-
ска или грчка 
власт не по-
стојат ни ту Бу-
гари, ниту Ср-
би, ниту Грци. Постојат само Македонци. Де нес е доволна само една 
прошетка по по лињата и по планините на Костур и на Лерин за тоа 
да се види. Одговорот се добива од карактерите и од обичаите кои 
никако не се грчки, ниту бугарски, ниту српски... Македонците има-
ат нешто по себно, што е исто како и нивниот јазик. Нивниот јазик е 
сличен со бугарскиот, но не е ист. Ако човек го знае македонскиот 
јазик, може да се разбере и со Србите и со Бугарите. На тој јазик тие 
и денес зборуваат, тој им е мајчин јазик, друг јазик немаат.

Комунистичка партија на Грција, 1932 година

ОВА Е РЕЗОЛУЦИЈАТА НА ШЕСТИОТ КОНГРЕС НА ОВА Е РЕЗОЛУЦИЈАТА НА ШЕСТИОТ КОНГРЕС НА 
КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ГРЦИЈА СО КОЈА СЕ КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА ГРЦИЈА СО КОЈА СЕ 
ПРИЗНАВА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ПРИЗНАВА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА 
И СО КОЈА СЕ БАРА ПОЧИТУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ И СО КОЈА СЕ БАРА ПОЧИТУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 
ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ И НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ. КАКО ПРАВА НА МАКЕДОНЦИТЕ И НИВНОТО ПОСТОЕЊЕ. КАКО 
ДОКУМЕНТ Е УСВОЕНА ВО ЈАНУАРИ 1935 ГОДИНА.ДОКУМЕНТ Е УСВОЕНА ВО ЈАНУАРИ 1935 ГОДИНА.
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дон и од Париз цели 15 години се свое-
видна дипломатска игра, со која на 
еден начин ќе ве куражат, а на друг ќе 
го зачувуваат старото другарување со 
Грците. 

Но, ние немавме дипломати од таков 
калибар кои навреме ќе ја осуетеа так-
тичката игра на западните земји. Сега 

кога Саркози отворено и недво сми-
слено застанува на страна на Кара ман-
лис, ние се чудиме и се прашуваме како 
тоа е можно. Ништо не е променето 
меѓу него и Ширак кој, пак, знаеше само 
да го тапка Глигоров по рамо. Целта им 
е иста, само стратегијата за нејзиното 
постигнување е различна. За целото 

тоа време ние игравме краткорочно, 
водевме дневна политика. Немавме дол -
горочна стратегија. 

Историчарите не смееја да зборуваат 
за македонската вистина или оние кои 
зборуваа беа фрлани на маргините. 
Аутсајдери беа и аналитичарите кои 
предупредуваа на ваков развој на на-
станите. Истовремено, додека со сед ни-
те академии на науките и уметностите 
усвојуваа експанзионистички плат фор-
ми, нашата Академија излезе со проект 
за трампа на наша со наша територија. 
Поради тоа, ако не може сегашноста да 
ни помогне, ако светлата иднина, исто 
така, е тешко достижна, тогаш не ни 
преостанува ништо друго освен да 
нападнеме со аргументи, факти, докази 
и документи, со кои ќе ја разобличиме 
валканата политика на Грците. 

Копајте, собирајте, наоѓајте, презен-
тирајте. Секаде каде што сте Македонци. 
И овие страници му се посветени токму 
на тоа. Достојно, демократски, поткре-
пено со докази, да им покажеме на 
злонамерниците и на фалсификаторите 
дека не се во право, дека лажат, дека ја 
силуваат историјата и сегашноста. 

МАКЕДОНЦИТЕ ПРИЗНАТИ И 
ОД БРИТАНСКИТЕ ВОЕНИ 

СИЛИ
Оваа мапа претставува британска етничка 

географска карта на Централна и на Ју го-
источна Европа, издадена од Штабот на вое-
ните сили во 1916 година со седиште во Лон-
дон. Македонците се признати како посебен 
народ и се претставени во графата за нации 
под името Македонци.

Денес Македонија во многу нешта 
личи на познатиот Калимеро. Ја бараме 
правдината, а таа како в земја да про-
паднала. Но, истрајноста е таа која нè 
зачувала до денес. Близу е денот кога 
покајнички прошка ќе побараат сите 
оние кои му се огрешија на Маке до-
нецот, кои ја понижија Македонија.

Ова е дел од написот во српскиот дневен весник "Глас 
јав ности" од 28 мај 2008 година, под наслов "Дора 
Бакојани: Ма кедонија нема да влезе во НАТО". Написот е 
во контекст на посетата на македонската државна и 
црковна делегација на гробот на Св. Кирил во Рим и 
односите кои потоа се развија на релација Скопје-Атина 
во врска со молебенот на архиепископот Стефан. Автор 
на текстот е Драган Апостоловски. Или станува збор за 
историска неписменост на новинарот со автентично 
македонско презиме или, пак, написот е продолжение на 
про грчката пропаганда на српските гласила.

ВО ГРЧКИ АТЛАС МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ВО ГРЧКИ АТЛАС МАКЕДОНЦИТЕ СЕ 
ОЗНАЧЕНИ КАКО МАКЕДОНЦИОЗНАЧЕНИ КАКО МАКЕДОНЦИ


