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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

В Р Е М Е Н С К И  Ц А Ј Т У Н Г  З А  С П О     Р О Т  С О  И М Е Т ОВ Р Е М Е Н С К И  Ц А Ј Т У Н Г  З А  С П О   

ВО ОБИД ДА ВО ОБИД ДА 
ЈА ЈА ПОНИЖИПОНИЖИ  
МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНИЈА, 
ГРЦИЈА СЕ ГРЦИЈА СЕ 
ПОВАМПИРИПОВАМПИРИ

Спорот околу името на Република 
Македонија сè уште е во фокусот 
на вниманието, бидејќи сите грч-

ки гласила ја коментираат последната 
њујоршка средба на медијаторот Метју 
Нимиц со македонскиот преговарач Ни-
кола Димитров, која мина во напнатост 
и во исчекување. 

Имено, медиумите во Грција и во Ма-
кедонија се вклучија во наводната трка 

На средбата меѓу грчкиот 
преговарач Василакис и 
медијаторот Нимиц, грчкиот 
претставник на специјалниот 
пратеник на генералниот 
секретар на ОН му ја пренел 
официјалната порака на Атина: 
"Сè до формирањето на новата 
Влада во Скопје, преговорите ќе 
бидат бесполезни".

Димитров во Вашингтон 
допатува со насоки кои не се 
разликуваат од досегашните 
позиции на Македонија, што 
значи нема повлекување од 
зачувувањето на суштинските 
позиции за македонскиот 
идентитет.

за т.н. "исправување на кривата Дрина", 
која по желба на Грците се претвори во 
политичка фарса, наместо да се одви-
ваат преговори во вистинска смисла на 
зборот.

Соседите, играјќи на картата на пр-
етседателските избори во САД, каде 
оче куваат да победи кандидатот на де-
мократите, кој по традиција го поддр-
жува моќното грчко лоби, и натаму се 
прават мутави во однос на прашањето 

со името на Република Македонија. Ме-
ѓутоа, и Цезар бил убеден дека е силен 
и моќен, но заговорот го водел Брут, кој 
му ја одзел душата, престолот и... на 
крај Римското царство пропадна. Во 
овој момент, само официјална Атина 
знае што сака, одолговлекување на 
преговарачкиот процес во недоглед, 
така што од повампирените нацио на-
листички амбиции очекуваат соодветен 
ефект, прекинување на преговорите. 

Европската унија повторно е пред 
тежок испит. Како да го пре не-
брегне тешкиот удар кој й го за-

даде Ирска со неодамнешното рефе-
рендумско изјаснување на кое добар 
дел од граѓаните на оваа држава рекоа 
одлучно "не" за Лисабонската де кла-
рација. Проектот со кој Европската уни-
ја се надеваше дека ќе се извлече од 

Овој Договор, наречен 
Лисабонска декларација, кој 
претставува замена за 
европскиот устав, кој пред три 
години одлучно беше отфрлен 
од страна на Холандија и на 
Франција, всушност е договор 
за иднината на Унијата, односно 
нацрт-план за нејзиното 
натамошно функционирање, па 
и за нејзино понатамошно 
опстојување. Во него многу 
прецизно е утврден начинот на 
кој се планира Унијата да 
функционира во иднина, но и 
начелата кои го опфаќаат 
нејзиното проширување кое, 
пак, нас особено нè интересира. 

Македонија веќе не смее да 
си дозволи да ги губи шансите 
од сопствените раце. Дебаклот 
кој го доживеавме во Букурешт 
треба да ни биде секојдневен 
потсетник за лошото 
менаџирање на надворешната 
политика која, за жал,  
веројатно е преголем залак за 
нашиот министер за 
надворешна политика. Но, 
затоа тука на помош секогаш ни 
се Соединетите Американски 
Држави, кои по сè изгледа 
многу повеќе од нас ја туркаат 
оваа агенда, за што говори и 
веќе закажаната средба на 
државниот секретар Кондолиза 
Рајс со грчката шефица на 
дипломатијата Дора Бакојани 
за наредната седмица.

Пишува: 
Магдалена  АНДОНОВСКА

неколкугодишната криза, по неуспехот 
на таканаречениот европски устав, де-
финитивно падна на испитот. И тоа не 
во Франција и во Холандија, земјите 
кои го оспорија европскиот устав, и по-
ради кои всушност тој пропадна, туку 
во Ирска, која наспроти сите земји-
членки, одлучи да спроведе референ-
дум во својата држава и да каже стоп за 

европскиот договор. За многумина по-
литичари од Велика Британија и од 
Германија овој удар на Унијата беше 
неочекуван, пред сè, поради фактот де-
ка Ирска не беше во кругот на земјите 
кои пред три години жестоко се про-
тивеа на европскиот устав ниту, пак, 
беше една од членките кои имаа осо-
бени забелешки при составувањето на 

СРЕДБИТЕ ЗА ИМЕТО СРЕДБИТЕ ЗА ИМЕТО 
ПРОДОЛЖУВААТ. НАСКОРО ПРОДОЛЖУВААТ. НАСКОРО 
НОВ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕТО!НОВ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕТО!
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Но, такво сценарио не е можно, ос-
вен доколку не се случи некоја рево-
луција или под притисок на Вашингтон, 
Атина и Скопје да мораат да се согласат 
со некое стабилизирачко решение, кое 
секако нема да биде по волја на Грците, 
ама нема да биде ниту по мерак на Ма-

кедонците кои, за волја на вистината, 
одамна требаа да имаат своја пре го-
варачка стратегија, со која ќе го анули-
раат притисокот, кој последниве три 
месеци кампањски се врши врз Ма-
кедонија, но и врз нејзините граѓани. 

"ЦРНО СЕМЕ"
Додека во македонската престол-

нина почнува процесот за формирање 
нова влада, која најверојатно ќе про-
должи со истиот курс, вклучувајќи ги и 

Лисабонската декларација. Токму затоа 
е шокот кај дел од членките на Унијата, 
односно неверување дека токму Ирска, 
која воопшто не е ниту основач на ЕУ, 
може да предизвика сериозно поме-
стување и фрлање во вода на трудот, 
односно на Декларацијата, која беше 
донесена по долги и тешки преговори.

Овој Договор, наречен Лисабонска 

декларација, кој претставува замена за 
европскиот устав, кој пред три години 
одлучно беше отфрлен од страна на 
Холандија и на Франција, всушност е до-
говор за иднината на Унијата, од носно 
нацрт-план за нејзиното натамошно 
функционирање, па и за нејзиното по-
натамошно опстојување. Во него многу 
прецизно е утврден начинот на кој се 

планира Европската унија да функцио-
нира во иднина, односно нејзиниот ре-
формски пат за годините кои следуваат, 
но и начелата кои го опфаќаат нејзиното 
проширување кое, пак, нас особено нè 
интересира. Ова најново закочување 
на европскиот просперитет, имено по-
веќето земји-членки на Унијата во свои-
те парламенти веќе ја ратификуваа 

Е У  З А ГЛ А В И  Е У  З А ГЛ А В И  
В О  Д А Б Л И Н ,  В О  Д А Б Л И Н ,  

М А К Е Д О Н И ЈА  М А К Е Д О Н И ЈА  
В О  И М Е ТО !В О  И М Е ТО !

Л И С А Б О Н С К АТА  Д Е К Л А РА Ц И Ј А  Н Е  ГО  П О Л О Ж И  Л И С А Б О Н С К АТА  Д Е К Л А РА Ц И Ј А  Н Е  ГО  П О Л О Ж И  
Р Е Ф Е Р Е Н Д У М С К И О Т  И С П И Т  В О  И Р С К АР Е Ф Е Р Е Н Д У М С К И О Т  И С П И Т  В О  И Р С К А

 ПАРИЗ - ВО  ПАРИЗ - ВО ЛЕЖЕРНАЛЕЖЕРНА АТМОСФЕРА  АТМОСФЕРА МОЖЕМОЖЕ ДА СЕ ЗБОРУВА,  ДА СЕ ЗБОРУВА, 
АНТОНИО МИЛОШОСКИ И КОНДОЛИЗА РАЈСАНТОНИО МИЛОШОСКИ И КОНДОЛИЗА РАЈС
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насоките дадени пред одржувањето на 
предвремените парламентарни избори 
во Македонија, Грците ќе мораат да 
чекаат на сигналите.

Во процесот нема новини, освен што 
се среќаваат преговарачите. Досега 
тактиката "на ти го - дај ми го" не успеа 
да испровоцира соодветна позитивна 
клима во Грција.  Во меѓувреме грчката 
страна постојано ги тепа и ги провоцира 
македонските камионџии, потсетувајќи 
нè на мотивите од "Црно семе", кога не 
се знае дали смртта е поблага казна од 
казната да бидеш тепан и омало ва-
жуван.

Според првите реакции од Скопје, 
дипломатските демарши и кукумјав-
чењата во Брисел не успеаја да ја 
намалат грчката жестина, туку напротив 
македонските државјани сè повеќе се 
подложени на секаков вид притисок, со 
што се настојува да се сомеле нацио-
налното чувство на Македонецот, за кој 
во историјата е познато дека трпел, тр-
пи, и ќе трпи. 

Згора на сè, разделеноста во др жав-
ниот врв (претседател-премиер) придо-
несува уште повеќе да се загорчува 
судбината на Македонците.

УЛОГАТА НА 
ПРЕГОВАРАЧОТ

Сепак, во македонско-грчкиот тунел 
има надеж, односно светлина, амери-
канската администрација ги фрли сите 
свои адути во оган. Во жарот на борбата 
се вклучи и државната секретарка Кон-
долиза Рајс, која по сè изгледа станува 
главен фактор во преговарачкиот про-
цес. Нејзиното директно учество во 
преговорите меѓу Атина и Скопје пр-
етставува последната карика на разу-
мот, бидејќи ставовите на грчката пре-
говарачка страна се познати, додека 
македонскиот преговарачки тим е об-
ременет од познатите политички на-
стани во Македонија, кои често ја ос-
лабнуваат преговарачката позиција. 
Чес тото калкулирање или трчкање зад 
настаните ја намалуваат улогата на 
македонскиот преговарач, кој патем не 
може да извлече поука дали прет се да-
телот на државата, Бранко Црвенковски, 
треба да ја критикува надворешната 
политика на премиерот, кој во врска со 
проблемот на името се повика на на-
родот и од него ќе бара референдумско 
изјаснување. Всушност, реалноста нè 
повикува на друг заклучок. Кој 15 го-
дини спиеше? Црвенковски или Гру-
евски. Непримерно е политичката не-
трпеливост да се одразува врз маке-
донската преговарачка позиција, би-

дејќи ниту тој не е моќен да го смени 
карактерот на Грција, а уште повеќе да 
прави други отстапки кои ќе одат во 
прилог на натамошното национално 
деструктуирање. Затоа не треба да се 
брза или да се бркаат датуми. Она што 
во последно време се третира - датумот 
9 јули, до кога Грција и Македонија ќе се 
обидуваат да најдат заеднички при-
фатливо решение за името, всушност е 
обид да се стокмат интересите со аме-
риканската администрација, која нема 
намера да се откаже од овој рок, во кој 
сака Македонија да ја внесе во НАТО, 
заедно со Албанија и Хрватска.

На Конференцијата во Париз Ми ло-
шоски се сретна со американската др-
жавна секретарка Кондолиза Рајс.

"Се надеваме дека и Република Гр-
ција нема да има ништо против да има-
ме една рунда на следни дијалози под 
покровителство на господинот Нимиц, 
каде што ќе се обидеме да најдеме 
одредени начини за напредок по овој 
спор, кој Република Грција го наметнува 
15 години", истакна министерот за над-
ворешни работи Милошоски.

Меѓутоа, времето не оди во прилог на 
оваа теза. Тоа постојано тече и ги ус лож-
нува преговарачките услови. Во овој мо-
мент Грците негодуваат или при тискаат, 
додека Македонците можат само да би-
дат неми сведоци на не ми лите настани. 
Старата стратегија на официјалната грчка 
политика дејствува на сите полиња.

Лисабонската декларација, би можело 
да предизвика нова парализа во елит-
ното семејство, од која Република Ма-
кедонија несомнено би имала најголема 
штета.

Референдумското изјаснување, од-
нос но одбивањето на околку три ми-
лиони Ирци да ја прифатат Лиса бон-
ската декларација, е сериозна шла ка-
ница за Унијата. Тоа говори за неиз-
градениот став на земјите-членки на ЕУ 
во која Република Македонија сериозно 
сака да се вклучи. Всушност, на тоа се 
надеваме наесен, кога и официјално би 
требало да ги отпочнеме преговорите 
со Унијата, заклучно со добивањето на 
годишниот извештај за напредокот на 
нашава земја во изминатава година од 
страна на Европската комисија. Но, до-
тогаш нè очекува решавање на тешкото 
прашање наречено "име на Република 
Македонија".

НИМИЦ ДОАЃА СО 
НОВ ПРЕДЛОГ!

По завршувањето на изборниот ци-
клус Република Македонија повторно 
се врати на старите проблеми и навики. 
Еден од нив е проблемот, односно спо-
рот околу името, кој нашава држава го 
има со Република Грција, кој според 

инсистирањето на нашите пријатели во 
Унијата и во НАТО, пожелно е да го ре-
шиме до 9 јули. Датумот кога Република 
Албанија и Република Хрватска, од-
носно дел од земјите од Јадранската 
група, во која членувавме и ние, ќе ги 
потпишат документите, со кои и офи ци-
јално ќе станат членки на НАТО. Кратко 
време за решавање на едно вакво зна-
чајно прашање, но истовремено и до-
волно за да го фатиме последниот воз 
за НАТО и за ЕУ.

Токму поради тоа веднаш по завр-
шувањето на изборите се интензивираа 
преговорите меѓу Република Маке до-
нија и Грција, кои се одвиваат со по-
средство на медијаторот Метју Нимиц, 
а да се надеваме дека завршницата ќе 
се случи наскоро. 

Сепак, првиот впечаток од најновата 
рунда преговори меѓу македонскиот 
преговарач Никола Димитров и него-
виот грчки колега Василакис е дека не-
ма ништо ново. Или како што вели ме-
дијаторот Метју Нимиц, сè уште сме 
далеку, но кругот се стеснува. Един-
ствена новина е тоа што од сега заедно 
со Никола Димитров ќе патува и шефот 
на канцеларијата на премиерот Никола 
Груевски, Мартин Протоѓер, веројатно 
како супервајзор на процесот, особено 
по сериозното оддалечување на Ди-
митров од Груевски по неговото поја ву-
вање на една од скопските теле ви зии.

Македонија веќе не смее да си до-
зволи да ги губи шансите од соп стве-
ните раце. Дебаклот кој го доживеавме 
во Букурешт треба да ни биде секој-
дневен потсетник за лошото менаџи-
рање на надворешната политика која, 
за жал,  веројатно е преголем залак за 
нашиот министер за надворешна по-
литика. Но, затоа тука на помош секо-
гаш ни се Соединетите Американски 
Држави, кои по сè изгледа многу повеќе 
од нас ја туркаат оваа агенда, за што 
говори веќе закажаната средба на др-
жавниот секретар Кондолиза Рајс со 
грчката шефица на дипломатијата Дора 
Бакојани за наредната седмица. Тоа 
значи дека притисокот врз Грција про-
должува и понатаму, но останува ние да 
го дадеме нашиот максимум и конечно 
да сфатиме дека Европската унија и 
НАТО се институциите кои можат да ни 
помогнат во напредокот.

Токму затоа не смееме да си дозво-
лиме уште на старт да го отфлиме но-
виот предлог за името на нашава др жа-
ва, со кој наскоро во земјава ќе допа-
тува посредникот Метју Нимиц. Напро-
тив, треба да му посветиме должно вни-
мание, сè со цел да успееме да излеземе 
од маѓепсаниот круг во кој сме влезени 
речиси од нашето осамостојување. Так-
тиката на "Калимеро" дека Грција по-
стојано ни прави проблеми дефини тив-
но не вродува со плод!

    


