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исмата се начин на ко-
муницирање, кој нај-
ве ројатно никогаш нема 
да исчезне. Нив ната ро-
мантичност, значење, 
историски контекст... 

се само дел од карактеристиките кои ги 
прават сè уште неодоливи.

За жал, кога говориме за политиката и 
за примената на писмата во неа, тие ја губат 
својата романтичност. Наместо неа доби-
ваат на драматичност. Бројни се примерите 
низ историјата преку кои може да се по-
тенцира силата на писмото како вид на из-
разување. За мене најмаркантен и непри-
косновен во тој сегмент е легендарниот 
претседател на САД, Абрахам Линколн. Тој 
секогаш успевал своите одлични оратор ски 
способности да ги преточи во писма кои, 
како што коментираат критичарите на не-
говото дело, "знаеле да поместат пла нини".

Но, бидејќи ораторите како Линколн 
одам   на не постојат, за поместувањето на 
планините се измислени багери, а ние на 
југ се граничиме со последниот фашис тич-
ки режим во Европа, па ниту писмата веќе 
не се писма.

Всушност, не само писмата. Кога е во 
прашање нашиот однос со "јужњаците", сите 
меѓународни правила и здравиот разум се 
негираат и се побиваат. Секако, писмата се 
најсвежи, но само прашање на време е 
кога Грците ќе успеат да се надминат се-
беси во примитивизмот кој секојдневно го 
манифестираат.

Да се побара од некого да осуди воено 
прогонство и геноцид, според мене, е и 
повеќе од џентлменски гест, од причина 
што во нормални околности тоа не треба 
да се бара од злосторникот, туку сосема е 
нормално тој сам да се сети тоа да го на-
прави. Тоа го направиле многу влади, пре-
миери и претседатели. Можеби го напра-
виле против волјата на своите граѓани, но 
сепак го направиле како гест на добра 
волја, како историска одлука за градење 
доверба и добри односи. Тоа го направија 

држави како Германија, Јапонија, САД... 
го направи и Република Србија, пример 
кој можеби ни е најблизок и нај опип лив. 

А што прават Грците? Тие ни даваат 
метла, нè стројат како првоодделенци и 
потоа ни велат дека нивните емоции се 
повредени. Ова неизбежно ме потсетува 
на неколку скечови на К-15 во кои Тошо 
(ја глуми Македонија) е дисциплиниран 
папучар, кој постојано се труди и посто-
јано го караат, а штом ќе му завртат грб, 
почнува да се сили. Ќе си дадам за право 
да констатирам дека, за жал, во изми нативе 
речиси 20 години, ние сме исти како него, 
да нè гледа човек и да ни се смее.

Но, до кога ќе биде така? До кога ние 

ќе бидеме жртви на една заложничка и 
уценувачка политика која Грците ја водат 
цели 20 години?

Дали писмото кое премиерот го испра-
ти до својот јужен колега е почеток на во-
дење на една посмела и решителна по-
литика за градење и за одбрана на своите 
интереси, без притоа да дозволиме од 
сите страни некој да ни удира "заушки"?

Искрено би сакал да верувам дека е 
така. Предуслови постојат. Премиерот е 
на почетокот од својот мандат, со силно 
мнозинство во Собранието, со јасна пред-
изборна порака за одбрана на иден ти те-
тот и на националните интереси во спо-
рот со Грција. Според мене, би прет ста-
вувало политичко самоубиство, во окол-
ности кога премиерот ужива најсилна 
поддршка меѓу граѓаните, која во својот 
најголем дел се базира на националната 
политика, да се одлучи да потклекне под 
притисокот и да прифати било каква от-
стапка од сегашната состојба. 

Тој како свој последен одбранбен меха-
низам го најавува референдумот. Според 
многумина, референдумот е непри фат-
лив. Негативниот став кон евентуалниот 
референдум, според мене, е последица 
на недостаток на политичка култура, де-
мократска незрелост и потценување на 
својот народ. Доколку согледаме дека 
постои огромен меѓународен притисок 
за решавање на спорот во кус временски 
рок, што значи огромен притисок врз 
нашата држава, многу веројатно е да се 
дојде до ситуација во која единствена 
опција ќе биде решение кое крајно не-
гативно ќе се одрази на нас и ќе завлезе 
длабоко во нашиот идентитет. Во тој слу-
чај единствен начин да се издржи тој при-
тисок е преку референдум да се покаже 
целосна сплотеност и решеност да не се 
прифати таквото решение. Во ова сум убе-
ден затоа што досегашната историска 
прак тика покажала дека без оглед на 
силната позиција која ја има некој лидер 
(во нашиот случај премиерот), многу по-
лесно може да се влијае на него и да се 
принуди да го промени својот став, от кол-
ку тоа да се направи на еден цел народ.

Не заради нешто друго, туку многу 
писма ќе треба да напишат.

"Неговото писмо беше 
како шок предизвикан од 
ладен туш".

             Даф Грин
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