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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Д Е М О К Р А Т О Т  Б А Р А К  З А С Т А Н А      Н А  Г Р Ч К А  С Т Р А Н А  Д Е М О К Р А Т О Т  Б А Р А К  З А С Т А Н А   

ЗНАЕ ЛИ ОБАМА ЗНАЕ ЛИ ОБАМА 
ШТО НАПРАВИЛЕ ШТО НАПРАВИЛЕ 
АБРАХАМ АБРАХАМ 
ЛИНКОЛН ЛИНКОЛН 
И МАРТИН И МАРТИН 
ЛУТЕР КИНГ ЗА ЛУТЕР КИНГ ЗА 
ДЕМОКРАТИЈАТА?ДЕМОКРАТИЈАТА?

Во овие моменти, кога спе ци јал-
ниот преговарач за името Метју 
Нимиц носи нов предлог за грчко-

македонскиот спор за името, кој како 
што пишува "Елефтерос типос", ќе биде 
обелоденет кон крајот на месецов, за 
време на неговата посета на Скопје и на 
Атина, Грција на секој можен начин се 
обидува да нè натера да скршнеме од 
зацртаниот пат преку зачувување на 
уставното име да го решиме долго го-
дишниот проблем. Јужниот сосед се 
оби де, за среќа безуспешно, да ги од-
ложи преговорите, со објаснување де-
ка до формирањето на новата влада во 
Скопје преговорите ќе бидат беспо-
лезни. Нимиц беше доследен на својата 
задача, па на Грците им посочи дека 
изборите во Македонија не се никаква 
пречка за процесот, затоа што Маке-
донија има политичко раководство, 
јасно е кој ќе ја води државата во на-
редниве четири години и нема причина 
да се чека формирање нова влада. 

"Мислам дека настаните од изми на-
тите неколку месеци ни покажаа нови 
моменти во смисла што е можно, а што 
не, па затоа не би рекол дека јазот е на-
мален. Има извесни подобрувања. Те-
мите за дискусија се поконцентрирани", 
изјави Нимиц.

АНТИМАКЕДОНИЗАМ
Без оглед на тоа какво ќе биде но-

вото решение на Нимиц, Македонците 
никому и по ниедна цена не смеат да му 
дозволат да чепка во македонскиот 

"Македонија е жртва на 
грчкиот геноцид врз 
македонскиот народ, кој 
континуирано и систематски 
се спроведува од поделбата 
и окупацијата на Македонија 
во Балканските војни од 
1912-1913 година до денес", 
се вели во писмото на 
Светскиот македонски 
конгрес.

Разочараноста од 
постапката на Барак Обама, 
во која тој од "Македонија 
бара да престане да ја 
прекршува Времената 
спогодба" е уште поголема 
кога знаеме дека тој жртвата 
ја идентификува со поимот 
непријател, а непријателот 

го прикажува како 
жртва.

идентитет. Нема друга опција за ид ен-
титетот и за јазикот, освен тоа што, како 
што ќе речат познавачите на состојбите, 
е запишано во "личната карта на земјата 
во регистарот на ОН". Во однос на име-
то, Соединетите Американски Држави 
отсекогаш биле на наша страна, токму 
затоа и ја признаа Република Маке до-
нија под уставното име. Но, грчкото ло-
би кое значително е развиено во САД, 
го прави своето. Имено, додека аме ри-
канската администрација предводена 
од републиканците се обидува да из-
најде решение за спорот со името, Гр-
ците успеаја на своја страна да го при-
добијат кандидатот за претседател на 
САД, демократот Барак Обама. Во ин-
тервју за "Гласот на Америка" на грчки 
јазик, тој ја повика нашата земја "да пре-
стане да ја прекршува Привремената 
спогодба склучена со Грција, да ги соп-
ре непријателските активности или про-
паганда и да соработува со Грција, за да 
се постигне заедничката цел на САД и 
на ОН, во изнаоѓање заемно при фат-
ливо име".

Обама ги потенцирал и долгого диш-
ните врски меѓу САД и Грција кои, спо-
ред него, во моментот биле заладени 
поради политиката на администрацијата 
на републиканецот Џорџ Буш во врска 
со проблемот со името.

Ваквата изјава наиде на осуда од Ма-
кедонците од сите делови на Маке до-
нија и од цел свет. Тие со индигнација ја 
отфрлаат изјавата на Обама за поддрш-
ка на Атина во геноцидот врз маке-
донскиот народ и барањето за промена 
на името на државата Македонија. Оче-
куваат претседателските кандидати на 
САД да останат доследни на демо крат-
ските вредности на американското оп-

штество, не заборавајќи дека Маке до-
нија е сојузник со САД во три мировни 
мисии на НАТО во Авганистан, Ирак и 
во Босна и Херцеговина и во антитеро-
ристичката коалиција. 

Изјавите од ваков тип не смеат да го 
обесхрабруваат македонскиот народ. 

Во 1862 година Линколн про кла-
мирал дека, почнувајќи од 1 ја нуа-
ри 1863 година, сите робови во 
кон федеративните држави се сло-
бодни. Во 1863 г. ја одржал по зна-
тата беседа во која, меѓу другото, 
рекол: "...Пред 87 години нашите 
тат ковци на овој континент со зда-
доа нова држава, изразена во сло-
бода и посветена на претпоставката 
дека сите луѓе се создадени ед-
накви... ".

ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО САДГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО САД
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Напротив, тој треба да се спротивстави 
со силата на аргументите, но и со ви-
стината за неговото опстојување низ 
вековите.

"Кога Барак Обама зборува за Ма-
кедонија поради Атина, треба да се пот-
сети на геноцидот врз Црнците од Аф-
рика, неговите предци, кои како робови 
европските колонијални сили ги насе-
луваа во Америка", се вели во писмото 
на Светскиот македонски конгрес, при 
што се додава:

"Македонија не ја прекршува Вре-
мената македонско-грчка согласност 
од 13 септември 1995 година, наспроти 
агресивниот антимакедонизам на Ати-
на, која го суспендира македонското 
пристапување во НАТО алијансата на 
Самитот во Букурешт со злоупотреба 
на правото на вето, најавувајќи иста 
злоупотреба и при пристапувањето на 
Македонија во Европската унија, со да-
лекусежни последици по мирот и без-
бедноста на Балканот. Притоа, држав-
ното име на Македонија не е право на 
Атина, Брисел, Обединетите нации, Ев-
ропската унија или НАТО алијансата, 
туку суверено и неотуѓиво право на 
македонскиот народ, апсолвирано со 
антифашистичката коалиција во Вто-
рата светска војна и со референдумот 
од 8 септември 1991 година, кога ап-
солутно мнозинство од граѓаните и на-
родот се изјаснија 'за самостојна и су-
верена држава Македонија', без додав-
ки и придавки. Патем, разговорите со 
цел договор за разликата за името на 
државата Македонија според Резо лу ци-
јата 817 (1993) на Советот за безбедност 
и Резолуцијата 47/225 (1993) на Гене-
ралното собрание на Обединетите на-
ции не значат задолжителна или би-
латерално договорена промена на име-
то на државата Македонија! За жал, Ма-
кедонија е жртва на грчкиот геноцид 
врз македонскиот народ кој кон тинуи-

рано и систематски се спроведува од 
поделбата и окупацијата на Македонија 
во Балканските војни од 1912-1913 го-
дина до денес. Светскиот македонски 
конгрес ги упатува американските др-
жавјани од македонско потекло на од-
лучен договор и одговор на наредните 
претседателски избори во САД".

Револтирани од постапката на Оба-
ма, но и од тоа што тој многу брзо за-
борави што се случуваше со неговите 
предци, го потсетуваме овој претсе-
дателски кандидат на Граѓанската војна 
во САД, како и на годините кога Црн-
ците на големите плантажи на југот беа 
третирани како робови. Северот успеа 
да се избори против дискриминацијата, 
а тогашниот претседател Абрахам Лин-
колн во 1863 година ја одржал позна-
тата беседа во која, меѓу другото, рекол: 
"... Пред 87 години нашите татковци на 
овој континент создадоа нова држава, 
изразена во слобода и посветена на 
претпоставката дека сите луѓе се соз-
дадени еднакви... ".

Треба ли да се повтори историјата? 
Треба ли повторно да имаме дискри-
минација и омаловажувања на луѓето, 
без разлика кои се и од каде се? 

(НЕ)  ЕДНАКВИ
Само што помисливме дека со номи-

нацијата на американски државјанин 
кој е Црнец, актуелен сенатор од Или-
ноис, Барак Обама, е исполнет сонот на 
најголемиот борец за правата на Црн-
ците, Мартин Лутер Кинг, за нас Ма ке-
донците следува ново разочарување, 
но и прашање дали Обама свесно не 
знае што е тоа геноцид. Разочараноста 
е уште поголема кога знаеме дека тој 
жртвата ја идентификува со поимот не-
пријател, а непријателот го при кажува 
како жртва. Обама ја советува Маке-
донија да престане со непријателските 
активности, но заборава кој е кој во 
ситуацијата. Грција, а не Македонија, е 
таа која врши асимилација врз маке-
донското население во Егејскиот дел на 
Македонија, не го признава народот кој 
живее на сегашната нејзина, всушност 
наша македонска територија. Освен 
тоа, Грција е таа која го сопира патот на 
Македонија кон европските и евро-
атлантските структури. Ние не напра-
вивме никаков притисок врз Грција, 
напротив поради неа, во интерес на 
некакви добрососедски односи, ние го 
сменивме знамето и во ОН ни е за-
качена референцата ФИРОМ. Уште ед-
наш, по кој знае кој пат, му кажуваме не 
само на Обама, туку и на сите негови 
истомисленици, дека македонскиот на-
род нема никакви територијални пре-
тензии кон Грција, и на крајот на кра-
иштата, се прашуваме може ли некој да 
биде на страната на една држава која 
од петни жили се обидува да избрише 
народ, кој има свој идентитет, своја др-
жава, свој јазик... Ја знае ли Обама вис-
тината или, пак, не сака да ја слушне? 

Зошто подлегнува на грчкото лоби, и 
како тоа успеа да му се наметне во не-
говата внатрепартиска кампања, која 
уште од самиот почеток беше фокуси-
рана на многубројната грчка заедница 
во САД. Всушност, тој имаше и повеќе 
настапи организирани од грчките лоби 
групи, при што зборуваше за амери-
канско-грчките односи. 

Во Македонија веќе почнуваат ти-
пувањата што би се случило доколку 
Барак Обама стане идниот претседател 
на САД? Дали со неговото доаѓање би 
настанала промена во американската 
политика во однос на Македонија? До-
колку настаните почнат да се одвиваат 
во таа насока, тогаш нашиот сон за 
демократија би се урнал. Па, каква би 
била таа демократија кога некој се оби-
дува на недемократски начин да се 
однесува кон македонскиот народ? Ќе 
бидеме ли повторно соочени со си-
туацијата - каде има сила нема правда? 
Дали Обама ќе остане доследен на 
изјавата на Линколн за еднакво почи-

тување на сите или, пак, во случајот со 
Македонија и Грција ќе  остане на стра-
на на узурпаторот? 

На ваквиот став на Обама, репуб-
ликанецот Џон Меккејн само одмавнува 
со раката, затоа што ставот на Репуб-
ликанската партија во однос на Ма ке-
донија и на македонскиот народ е со-
сема јасен и во него нема промени - тоа 
се Македонија и Македонци. 

МАРТИН ЛУТЕР КИНГ, МАРТИН ЛУТЕР КИНГ, 
НАЈГОЛЕМИОТ БОРЕЦ ЗА НАЈГОЛЕМИОТ БОРЕЦ ЗА 
АФРОАМЕРИКАНЦИТЕАФРОАМЕРИКАНЦИТЕ

Најпознат марш кој го организираа 
Црнците во САД, при што еден од 
организаторите беше Мартин Лутер 
Кинг, беше маршот до Вашингтон за 
работа и слобода во 1963 г. На цен-
тралниот собир учествувале повеќе 
од 250.000 луѓе, црнци но и белци, и 
тоа беше голем успех, несомнено 
еден од главните настани во борбата 
за извојување на основните гра ѓан-
ски права. Говорот на Кинг, "Имам 
сон", предизвика воодушевување 
меѓу присутните и, заедно со Ге тис-
буршкото обраќање на Абрахам Лин-
колн, се смета за еден од најдобрите 
говори во историјата на американ-
ското говорништво. 

 ЈА ЗНАЕ ЛИ БАРАК ОБАМА  ЈА ЗНАЕ ЛИ БАРАК ОБАМА 
ВИСТИНАТА ЗА ГРЧКО-ВИСТИНАТА ЗА ГРЧКО-
МАКЕДОНСКИОТ СПОР МАКЕДОНСКИОТ СПОР 
ИЛИ ИМА ПРОБЛЕМ СО ИЛИ ИМА ПРОБЛЕМ СО 
ПАМЕТЕЊЕТО?ПАМЕТЕЊЕТО?


