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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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НИМИЦ КУМУВА,НИМИЦ КУМУВА,  
А ПОЛИТИЧАРИ   ТЕ ПОПУВААТ! А ПОЛИТИЧАРИ 

Република Северна Македонија",  
"Северна Република Македонија", 
"Република Македонија (Север-

на)"...  ова се неколкуте варијанти на-
ведени во "нон пејпр" кој, како што не-
официјално се дознава, им бил до ста-
вен на преговарачите во грчко-маке-
донскиот спор, Никола Димитров и Ад-
амантиос Василакис, на последната ср-
едба со посредникот Метју Нимиц во 
Њу јорк. 

По најновиот документ на Нимиц, во 
втор план е ставен предлогот кој досега 
се вртеше низ кулоарите, односно "Но-
ва Македонија", а странските медиуми и 
натаму продолжуваат да типуваат за 
идното име на нашата држава. 

Според весникот "То вима", "Северна 
Република Македонија" е прифатливо 
име за Грција, но под услов другата ст-
рана, односно Македонија тоа име да 
го користи во комуникацијата со сите 
др  жави и меѓународни организации, 
што би значело и промена на маке дон-
скиот Устав.

Всушност, како што наближува 9 ју-
ли, крајниот рок кога државава треба 
да го фати возот за НАТО, каде не е само 
поради спорот со Грција заради името, 
така се зголемуваат притисоците врз Ма -
кедонија да го смени вековното име, но 
и да се откаже од сопствениот иден ти тет. 

Премиерот Груевски 
повика на единство во однос 
на името, но некој одвнатре 
се обидува да го уништува 
идентитетот на државата во 
која живее. 

Како поинаку би ја 
протолкувале изјавата на 
Али Ахмети, чија партија 
ДУИ, судејќи според 
развојот на настаните ќе 
биде дел од владината 
коалиција, за мултиетничко 
име на државата, дадена за 
грчкиот весник "Та неа"?

Во моменти кога 
Македонија и нејзините 
граѓани се наоѓаат пред 
исклучителен предизвик, 
македонскиот државно-
политички врв е соочен со 
тешка одлука - како да ја 
внесе државава во 
евроатлантските структури, 
а при тоа да го зачува 

достоинството на 
македонските граѓани.  

Иако долго време спорот со Грција 
се сметаше за билатерален, моќта на Гр-
ција отиде до таму што таа успеа името 
да го наметне како критериум во меѓу-
народни рамки и да го постави како 
приоритетен услов за македонското ин-
тегрирање во европското и во евроат-
лантското семејство. Но, македонскиот 
народ е убеден дека доаѓа времето кога 
Грција ќе го изгуби тлото под нозе.

"Грчката Влада и нејзиниот премиер 
сè уште го сонуваат својот балкански 
сон на победник над САД и Европа, и 
супериорност над Македонија, па ми-
слам дека ќе направат сè за да останат 
во таа политичка идила подолго време. 
Убедени дека времето работи за нив и 
дека со текот на времето ние ќе пот-
клекнеме и ќе прифатиме невозможни 
работи, тие имаат намера секаде да нè 
кочат и да нè блокираат. Не ни сонуваат 

државата во која живее. Како поинаку 
би ја протолкувале изјавата на Али Ах-
мети, чија партија ДУИ, судејќи според 
развојот на настаните ќе биде дел од 
владината коалиција, за мултиетничко 
име на државата дадена за грчкиот вес-
ник "Та неа"? Дали тоа е однапред смис-
лено сценарио од зад границата за да 
се опипа пулсот на народот? 

За историчарите предлогот за мул-
тиетничко име е на штета на Република 
Македонија, а е во интерес на соседните 
балкански држави. 

"Бидејќи тие тоа не можат сами да го 
постигнат, за нив е многу елегантно тоа 
прашање да се покрене внатре во Ма-
кедонија и од политичар и од партија 
кои можеби ќе бидат дел од новата вла-
да и би влијаеле во креирањето на ма-
кедонската политика. Ќе се дојде до 
опасна и сериозна ситуација оти во тој 

колку многу се лажат", изјави премиерот 
Никола Груевски во интервју за МИА.

ОБЕДИНЕТОСТ
Во моментите кога се крои иднината 

на Македонија и на нејзините граѓани 
македонскиот државно-политички врв 
е исправен пред тешка одлука - како да 
ја внесе државава во евроатлантските 
структури, а при тоа да го зачува до-
стоинството на македонските граѓани и 
нивниот идентитет.  

Како ќе го решиме спорот, каков од-
ѕив и резултати ќе има на евентуалниот 
референдум за името, какво ќе биде 
прашањето кое би се поставило на ре-
ферендумот... се нешта кон што е на-
сочено вниманието не само на нашите 
граѓани, туку и пошироко. Иако само 
граѓаните имаат право да одлучуваат за 
името, што всушност е став и на Гру-
евски, и тие се соочени со предизвикот 
и со дилемата колкава ќе биде цената 
која ќе треба да ја платат, односно што 
да заокружат на евентуалниот рефе-
рендум за да не го загрозат идентитетот 
и иднината на својата држава? 

Сепак, на забелешката дека Грција 
нема да потпише документ за решение 
за кое ќе се оди на референдум, Гру-
евски вели: 

"Ниту ние ќе потпишеме документ со 
кој го решаваме проблемот со Грција за 
името пред да биде изнесен на рефе-
рендумско изјаснување".

Премиерот повика на единство во 
однос на името, но некој одвнатре се 
обидува да го уништува идентитетот на 

случај Македонија и Македонците ќе го 
загубат својот идентитет, име и иднина. 
Тоа ќе значи промена на Уставот, на 
институциите. Целта со мултиетничко 
име е ние да не постоиме", вели про-
фесорот по историја Ѓорѓи Малковски, 
при што додава: "Македонија, за раз ли-
ка од другите соседни држави на Бал-
канот, со името постои околу 3.000 го-
дини... Во севкупната постојна докумен-
тација и во Европа и во другите делови 
од светот територијата се нарекувала 

НИМИЦ ПОНУДИ НЕКОЛКУ НИМИЦ ПОНУДИ НЕКОЛКУ 
ВАРИЈАНТИ ЗА ИМЕТОВАРИЈАНТИ ЗА ИМЕТО
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НИМИЦ КУМУВА, 
А ПОЛИТИЧАРИ   ТЕ ПОПУВААТ! ТЕ ПОПУВААТ! 

Македонија, а народот македонски, без 
оглед на тоа што во одредени историски 
периоди поради асимилаторските пре-
тензии на штета на Македонија имало 
обиди да й го прекројат името, но тоа 
никому не му успеало".

Да се надеваме дека и денес маке-
донскиот народ ќе го докаже она што 
во себе го носеле неговите предци - 
истрајноста и упорноста да се зачува 
македонското име. 

Во однос на ставот на албанските 
пар тии за името на државава, за што 
претходно проструија информации де-
ка писмената гаранција за референдум 
ќе биде услов за да бидат дел од вла-
дината коалиција, премиерот потен ци-
ра дека ниту една албанска партија, ко-
ја ќе биде дел од идната влада, нема да 
решава дали во Македонија ќе има ре-
ферендум за името или не. 

"Имајќи ги предвид односите на си-
лите во Собранието не важат тезите де-
ка албанскиот партнер ќе направи не-

каков пресврт по ова прашање. Сепак, 
морам да нагласам дека воопшто нема 
да ми биде сеедно доколку партнерите 
во владата имаат силно спротивставен 
став по ова многу важно прашање. Не 
очекувам партијата на Албанците која 
ќе влезе во власта да биде против ре-
шението за името, кога знае дека мно-
зинството Македонци не се согла суваат 
со тоа. Прво, албанскиот партнер си-
гурно нема да сака да донесе одлука со 
која мнозинството граѓани на Ма ке-
донија, па макар најголем дел од нив 
биле Македонците, ќе имаат проблем, 
силно спротивставување и фрустрација. 
Како што и јас не би сакал да донесам 
одлука за така важно прашање за кое 
македонските Албанци во најголем дел 
би се чувствувале силно погодени и 
фрустрирани".

НИСКОСТ
Во изминатиов период се виде дека 

Грција на секој можен начин се обиде 
да нè понижи пред меѓународните 
институции. Но, и покрај провокациите, 
Македонија и натаму цврсто чекори на 
патот кон НАТО и ЕУ. За таа да биде дел 
од европското и од евроатлантското 
семејство, македонските политичари ќе 
треба помалку да се конфронтираат ме-
ѓу себе, ќе треба да вложат максимум 
напори и максимум волја за надми-
нување на проблемот, бидејќи станува 
збор за стратешко прашање, а не за 
дневно-политички препукувања.

"За решение на ваков проблем е по-
требна волја кај двете страни, а другата 

страна има остра реторика, навредливи 
постапки и опиеност од 'триумфот' во 
Букурешт. Погледнете до каде се спуш-
тија, да малтретираат обични граѓани 
за да покажат сила. На граничните пре-
мини барале од наши граѓани да метат 
улица, не дозволуваат прелет на авио-
ните на МАТ... Еден дипломат иронично 
коментираше дека авионот лета толку 
високо што никој во Грција не може да 
го види, а камоли да прочита што пи шу-
ва на него... Македонија веќе успеа. 
Сега тоа не е веќе прашање, сега треба 
да престанат да се сомневаат во соп-
ствената држава и во сопствениот на-
род и да почнат да веруваат во  соп стве-
ната иднина. Македонија успева. Ние ќе 
продолжиме со сопствени сили да ги 
браниме нашите аргументи, да рабо ти-
ме за подобар живот на нашите граѓани, 
за просперитетна иднина на нашите 
деца, зашто на крајот на краиштата, ев-
ропските стандарди се нешто што треба 
да го спроведеме самите. Тоа не доаѓа 
како подарок, ниту е нешто што е толку 
далечно и недостижно. Напротив, со 
силна работа, со посветеност, како што 
докажавме сите заедно во Република 
Македонија дека можеме да работиме, 
нема цел која не е остварлива. А тој што 
прашува дали ќе успееме, како што ка-
жав, веројатно има причина и мотив 
штом така прашува. Ним историјата ќе 
им суди".

Ќе им судат и генерациите кои доа-
ѓаат. Ќе им судат и поради тоа што во 
Македонија имаме сè само го немаме 
она што треба да го имаме - стратегија 
за името. И додека расте бројот на ку-
мовите и на поповите кои секојдневно 
нè прекрстуваат, македонските поли ти-
чари сè уште не знаат што би се случило 
доколку и по 9 јули ние не се најдеме во 
НАТО алијансата?

Без да се дадат детали, во штуро 
соопштение од кабинетот на ма ке-
донскиот претседател информираат 
дека на средбата на државно-по ли-
тичкиот врв биле разменети мислења 
пред посетата на медијаторот Нимиц. 
Највисок приоритет на Македонија 
останува зачувувањето на иден ти те-
тот и достоинството на нацијата. Пр-
етседателот Црвенковски и пре мие-
рот Груевски на средбата влегоа со 
спротивставени ставови. 

ПОТРЕБНА Е СТРАТЕГИЈА ЗА ИМЕТО, А НЕ ДИСКУСИЈА ПОТРЕБНА Е СТРАТЕГИЈА ЗА ИМЕТО, А НЕ ДИСКУСИЈА 
ЗА ТОА КОЈ ЈА ОДБЕГНУВА ОДГОВОРНОСТА?ЗА ТОА КОЈ ЈА ОДБЕГНУВА ОДГОВОРНОСТА?


