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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

А Т И Н А  С È  П О В Е Ќ Е  Г О  Н Е Р В И Р      А  В А Ш И Н Г Т О НА Т И Н А  С È  П О В Е Ќ Е  Г О  Н Е Р В И Р   

ФАТАМ   ОРГАНА НА ГРЧКАТАФАТАМ  
НАДВО   РЕШНА ПОЛИТИКАНАДВО 

Грците почнаа да халуцинираат. 
Веќе сè им пречи. Во секого гле-
даат непријател доколку тој им го 

спомне името Македонија и нацијата 
македонска. Нема да биде чудно ако 
наскоро не појдат и на Гренланд за да 
ги убедуваат Ескимите дека и од нив им 
е потребна поддршка во спорот за име-
то, за да ги уверат во грчкиот карактер 
на "нивната" Македонија. Работата кај 
нив е дотолку дојдена. Штом Кара ман-
лис за тоа разговарал со државниците 
на Бахамските острови не треба многу 
да се чудиме зошто грчката надворешна 
политика вака се однесува и во хо ри-
зонтот проблемот го доживува како фа-
таморгана. 

Тие се опседнати со нас Македонците. 
Тие во нас гледаат крвен непријател. 
Ста нуваме ноќен кошмар за атињаните. 
Зошто се плашат од една мала држава 
како нашата, кога сме на работ на ег-
зистенцијата, кога сме поделени и раз-
делени по сите рабови на социјалните, 
економските и етничките параметри, сè 
уште не ми е јасно. Грција се плаши од 
Македонците на нивната територија, но 

Станува сè појасно дека 
најголемиот македонски 
непријател во XXI век ќе биде 
Грција. Агресивната и 
фашизоидна пропаганда, која 
ја применува на секој чекор и 
во секоја земја, не само што не 
спласнува, туку се 
интензивира. Опиени од 
резултатот кој Караманлис и 
Бакојани го постигнаа на 
Самитот на НАТО во Букурешт, 
сега трчаат по нови авантури. 
Влегоа во внатрешниот 
американски систем на 
владеење, па наместо Буш сега 
тие се обидуваат да изберат кој 
ќе биде иден амбасадор на САД 
во Македонија. Досега ова го 
немаат забележано како 
практика ниту најискусните 
ветерани во меѓународната 
дипломатија. Чепкајќи му во 
окото на Вашингтон, Атина 
ризикува да се претвори во 
политички систем кој урива 
други системи и се меша во 
внатрешните работи на 
најмоќните земји во светот. 

Ноншалантноста во 
пристапот на водење на 
надворешната политика Грција 

може да ја одведе во 
ќорсокак. Секако, тоа би 
било исклучително добро 

за нас. Последниве три месеци, 
од Букурешт па наваму, се 
забележува сосема различна 
позиционираност на 
стратегиите на Скопје и на 
Атина. Додека Грците со сите 
силите се распукале наваму-
натаму, македонските власти 
молчат и одвреме-навреме со 
по реченица или две ќе ја 
изнервираат Грција што, пак, 
претставува дополнителен 
поттик да продолжат со својата 
негаторска стратегија. Тоа е 
знак за огромна паника кај 
нашиот јужен сосед. Тие повеќе 
не знаат која мерка да ја 
преземат за да успеат во 
намерата да нè обезвреднат, 
понижат, да нè исмеат пред 
светот. 

Се вмешаа во американскиот 
политички систем, трошат 
енергија на држави од 
калибарот на Бахамите и на 
ним сличните за да им го 
објаснуваат грчкиот карактер 
на "нивната" Македонија и да 
бараат помош и разбирање за 
тоа. Нема да биде чудно 
доколку наскоро Грците почнат 
да халуцинираат и Македонија 
да им се прикажува како 
фатаморгана во нивната свест 
и потсвест.

не од грчките Македонци кои вештачки 
се прокламираат како наследници на 
древниот народ, туку од нашите, од из-
ворните и автентични Македонци. Тука 
лежи зајакот. 

Затоа и збеснаа минатата седмица 
кога премиерот Груевски пред Нимиц 
наметна огромно прашање кое може да 
ја засрами Грција и да ја урне нејзината 
догма. Кога веќе наметнаа такво темпо 
на играта, тогаш аргументите и фактите 
се на наша страна. Редно е мечката да 
заигра и во нивниот двор. Конечно пр-
етстои период кога светот ќе ја осознае 
вистината за Македонија и за маке дон-
ското прашање. Постојано проблемот 
се туркаше под тепих, се ставаше во ар-
хивите полни со пајажини. На Грците сè 
тоа им се враќа како бумеранг. Со пар-
тнерите од Бахамите тешко дека ќе 
успеат да ги урнат вистинските вистини, 
кои со децении наназад ги прикриваа 
од светот. Грчката демократија и циви-
лизација наеднаш можат да потонат ка-
ко древната Атлантида. 

Нивната кампања нема да запре, тоа 
е сосема јасно. Но, на нивната агре сив-

И покрај противењето на Грција и нејзиното мешање во 
внатрешните работи на САД, Филип Рикер, сепак ќе биде но-
виот американски амбасадор во Македонија. До неодамна тој 
вршеше служба во американската Амбасада во Багдад. Важи 
за добар познавач на балканските прилики, особено на ал-
банското прашање. Имено, Рикер учествуваше во преговорите 
меѓу Белград и Пр-
иштина, кои на по-
четокот на 1999 го-
дина се одржуваа во 
Рамбује. Заедно со 
Кристофер Хил, Ри-
кер беше дел и од тај-
ните разговори меѓу 
а м е р и к а н с к а т а 
администрација со 
албанските па равое-
ни сили на Косово а, 
исто така, даде при-
донес и во прег о-
ворите со маке дон-
ските власти за време на косовската криза, кога во Македонија 
влегоа стотици илјади албански бегалци.
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ност и офанзивност не може да й се воз-
врати со пасивност и дефанзивно од-
несување. Шлаканиците во нивното бе-
срамно лице помагаат за да се освестат, 
да се отрезнат барем за малку и ко неч-
но да сфатат дека нивното членство во 
НАТО и во ЕУ не носи само привилегии, 
туку и обврски.

МАКЕДОНИЈА 
ПОВЕЌЕ НЕМА ШТО 

ДА РАЗДАВА
"Луѓето сакаат да се разговара за тие 

работи (за Егејците), бидејќи сметаат 
дека се поврзани со проблемот за име-
то. Ако сакаат и за тоа да зборуваме, то-
гаш и тоа е дел од мојата мисија", вака 
гласеа зборовите на посредникот Метју 
Нимиц, запрашан од новинарите како 
го коментира барањето на премиерот 
Никола Груевски егејското прашање да 
се вклучи како точка во преговорите со 
Атина. 

Ова е голем напредок за маке дон-
ската позиција околу името, но и за ма-

Грција се исплаши од отворањето на егејското 
прашање. Уште повеќе збесна кога слушна дека и 
Нимиц сака да води разговори на таа тема. По 
тешкиот молк од неколку дена се огласи Кумуцакос 
со веќе изветвениот став дека не постои ма ке-
донско малцинство во Грција и дека тој проблем е 
вештачки измислен. Грција ќе мора да вложи ог-
ромни напори за да може да го докаже тоа што не 

се докажува. Народната вели "на лагата й  се крат-
ки нозете", па сега е моментот да се открие ком-
плетната позадина на грчката параноично-шизо-
френична игра околу наводното име на Ма ке до-
нија. 

Од ден на ден се зголемува бројот на Ма ке до-
нците од Егејска Македонија, кои поднесуваат ба-
рања за враќање и за обештетување на нивниот 
имот од страна на грчките власти. Атакот на Атина 
ги сплоти Македонците, сега тие се како едно. Сега 
некој почна да има разбирање за маката, за тра-
гедијата, за егзодусот... 

Се насмевнуваат поинакви времиња кои ќе 
треба да ги исправат грешките од минатото. Грција 
мора да престане да халуцинира. За нејзино доб-
ро. Обидите за духовен геноцид врз Македонците 
не поминуваат по втор пат. Тоа го знаат и соседите, 
но ете посакаа да пробаат уште еднаш. Наидоа на 
тврдиот орев, кој не напукнува на нивните удари. 
Желбата да бидат најчистата раса и нација на Бал-
канот тешко ќе ја исполнат во услови и во оп кру-
жување на милиони Македонци, Албанци и Турци. 
Нејзината идеолошка политика ќе пукне како ме-
ур од сапуница, па во неповрат ќе замине целата 
нивна надувана и т.н. славна историја.

ГРЦИТЕ БЕГААТ ОД ЕГЕЈЦИТЕ КАКО ЃАВОЛ ОД КРСТ
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ке донското прашање во целина. Из ми-
наа децении полни со солзи и но стал-
гија за својот роден крај на илјадниците 
деца бегалци од Егејска Македонија. 
Изминаа времиња без да се проговори 
македонската реч слободно низ Лерин, 
Кукуш, Воден, Солун... без да се слушне 
детскиот џагор на македонски, народ-
ната песна на македонски, маке дон-
ското оро на рисјански. Но, како што 
вели народната, по дождот доаѓа сонце. 
Па, веројатно ќе ги огрее и нив, Егејците, 
а покрај нив и нас како дел од еден ист 
народ, разделен на парчиња низ со-
седните земји. На таков начин, Маке до-
нија е единствената земја во светот која 
граничи сама со себе, а Македонците 
единствениот народ кој живее како мал-
цинство во својата етничка држава под 
туѓа власт. Очигледно соседите нè тур-
каат во беспаќе, кое доколку не го раз-

Им благодариме на бугарско-српско-
грчките пропаганди што овозможија 
македонското прашање да се интерна-
ционализира до степен кој ги тангира 
сите светски институции и организации. 
За Македонија и за Македонците се збо-
рува во Обединетите нации, во НАТО, 
во Европската унија, во Советот на Ев-
ропа... 

Нивните лаги се безмилосни, нив-
ните иредентистички пројави се без 
преседан, но наше е сега како тоа ќе го 

"Нашите пријатели од сите мери ди ја-
ни изразија загриженост за апсурдноста 
на односите меѓу Грција и Македонија и 
еден угледен професор од Хонг Конг, 
експерт за таоизам ме праша: "Што  е 
всушност проблемот меѓу вас и Грција?" 
Фасциниран од зборот мулти, јас му од-
говорив кратко и јасно: "Македонија е 
мулти, Грција е моно. Македонија има 
мулти-меморија, Македонија ги чува пи-
шуваните споменици на сите етнички 
ми грации, политички катаклизми во 
свои те богати музејски збирки од ан тич-
киот, римскиот, византискиот и ото ман-
скиот период. Грција има моно-мемо-
рија во чија рестриктивност го памети 
само она што й одговара, а другото го 
брише. Македонија е мултиетничка. Гр-
ција е моноетничка. Македонија е мул-
тирелигиозна. Грција е монорелигиозна, 
во неа има само една религија, или си 
православен или не постоиш. Маке до-
нија е мултијазична. Грција е моно ја зич-
на. Меѓу мулти и моно легислативата, за разлика од Грција, во 
Македонија меѓународното право важи на нејзината територија".

Јордан Плевнеш

МАКЕДОНИЈА Е МУЛТИ, ГРЦИЈА Е МОНО

"Наша проценка е дека доколку 
се оди по принципот на Грција, 
секогаш да отвора нови прашања, 
тогаш добро е да бидат затворени 
и сите можни прашања кои во ид-
нина би предизвикувале какви 
било недоразбирања. Тука е вк лу-
чено и она за враќање на имотите 
на децата бегалци, кои се држа-
вјани на Република Македонија, а 
имаат основ да добијат и држав-
јанство на Република Грција би-
дејќи таму се родени".

Антонио Милошоски

Грците се најдискриминаторска 
нација во Европа во однос на сите 
видови малцинства (етнички, 
расни, религиозни). Ова стои во 
истражувањето на Евробаро ме-
тар. Високи 76 проценти од ан-
кетираните Грци имаат дискри-
минаторски однос кон етничките 
малцинства, што ја става земјата 
на врвот меѓу европските држави 
кои не признаваат други етнички 
групи на својата територија.

береме и не се спротивставиме на тоа, 
ќе завршиме во бездната. 

Но, среќа во несреќа е тоа што 
нивната хегемонистичка политика, која 
континуирано ја спроведуваат против 
македонската држава, нација и јазик, 
придонесува за јакнење на маке дон-
скиот дух и самобитност, а не за негово 
слабеење и уништување. Сами увидоа 
дека македонизмот е нескротлив, не-
поразлив, го корнеш како пирејот, но 
тој повторно жилаво се коти. 

ЕГЕЈСКАТА МЕЧКА ЗАИГРУВА ВО ГРЧКИОТ ДВОРЕГЕЈСКАТА МЕЧКА ЗАИГРУВА ВО ГРЧКИОТ ДВОР
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преобратиме во наша полза. Одамна 
помина времето кога Македонија тре-
баше да ја отвори страницата на по-
блиската и на подалечната историја за 
нејзините маки, крвја и ќорсокаци. На 
светот му беше прикажувана идеологија 
која го негира македонизмот, која по-
кажуваше дека тој не постои или е про-
извод на Титовата ера од ХХ век. Ретко 
кој во светот знаеше дека и пред Тито 
да се роди, Македонците се бореа за 
своето национално достоинство, за 
својата држава и за својата иднина. 

За да можеме и ние да ја креираме 
нашата иднина онака како што сакаме и 
онака како што заслужуваме, неизбеж-
но мораме да ја натераме светската 
историографија да направи историска 
ревизија на македонското прашање од 
антиката па сè до денешни времиња. 
Повиците да се откачиме од историс-
ките основи и конечно да се свртиме 
кон иднината е само обид некој да нè 
дефокусира од она што задолжително 
треба да го направиме. 

Таканаречените сејачи на магла се 
плашат од македонската историја, се 
плашат од древното битие на нашите 
предци, се плашат од вистинските од-
говори за Александар, за Самуил, за Ми-
сирков, за Миладиновци, за Ченто... Е, 
не смеат тие и таквите да се остават без 
одговорот кој го заслужуваат. Секој Ма-
кедонец по еден изустен збор, по еден 
напишан збор за Македонија и за себе, 
ќе направи дело кое ќе се вклопи во 
мозаикот од зборови кој, пак, ќе ја со-
стави македонската целина. Јас, ти, тој, 
овие, оние... сите Македонци по малку, 
овде во Македонија, таму во Австралија, 
Канада, Америка или западна Европа... 

Бунт против молкот. Молчењето не 
носи ништо добро. Само ќе нè дотолчи, 
ќе нè докрајчи, ќе нè врати на рас крс-
ниците од вековите зад нас. Да не ги 
повторуваме грешките од минатото. 
Македонија повеќе нема што да дава и 
да раздава. Одамна е раздадена и раз-
грабена. Ние и нашите идни поколенија 

треба да го вратиме она што природно 
й припаѓа, она за што сонуваа нашите 
великани од славната историја. 

Сејачите на магла по кој знае кој пат 
ќе ви речат дека сте националисти, де-
ка ја изолирате Македонија со таквата 
политика, дека ја оддалечувате од Ев-
ропа и од нејзините демократии... До-
колку тоа е нивната идеологија, тие 
знаат само да отстапуваат, само да раз-
даваат како на задушница. Нивната по-
стојана политика на "тртење" пред 
европското жиголо стана погубна. 
Честа и достоинството се лицето на 
еден народ, на една цивилизација. Сè 
друго е однесено со виорот.

"Проблемот со името ги про-
блематизира добрососедските 
односи и стабилноста на Бал-
канот. Тоа не е конфликт од пси-
холошки или сентиментален ка-
рактер, туку проблем со изра зе-
ни политички димензии. Гр ци ја 
во повеќе наврати јасно ис такна 
дека целта е да се пронајде за-
едничко и трајно решение. Ста-
нува збор за решение кое ќе го 
носи печатот на Советот за без-
бедност на ОН и кое треба да би-
де запишано во Уставот на пора-
нешната југословенска репуб-
лика Македонија, за да излеземе 
од статус кво состојбата. Се на-
деваме дека раководството во 
Скопје ќе излезе во пресрет на 
нашиот искрен повик за ком-
промис".

Каролос Папуљас, претсе да-
тел на Грција

"Прашањето за Егејците не е 
прашање кое треба да си го по-
стават само премиерот и вла с-
тите, туку и секој граѓанин на Ре-
публика Македонија. Маке дон-
ците од Егејскиот дел на Ма ке-
донија оставиле не големи имоти, 
туку ги оставиле своите родни 
огништа, за што Европа едно-
ставно не може да ги затвори 
очите, во смисла на тоа што се 
случувало од 1946 до 1949 го ди-
на. Ваквите разумни и држав-
нички потези кои сега се прават, 
треба да имаат континуитет, би-
дејќи само со потпишувањето на 
една декларација не може да се 
реши проблемот. Стратегијата 
која ја има Здружението на Ма-
кедонците од Егејскиот дел на 
Ма кедонија е иста со онаа на 
премиерот и на Владата".

Ставре Џиков

ЗАРЕМ ОВИЕ ЛУЃЕ СЕ ИЗМИСЛЕНИ И НЕ ЗАРЕМ ОВИЕ ЛУЃЕ СЕ ИЗМИСЛЕНИ И НЕ 
ПОСТОЈАТ ЗА ГРЦИЈА?ПОСТОЈАТ ЗА ГРЦИЈА?


