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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Р А С Т Р Г Н А Т И  М Е Ѓ У  Д О С Т О И Н С      Т В О Т О  И  Г Р У Б И Т Е  Д И П Л О М А Т И ИР А С Т Р Г Н А Т И  М Е Ѓ У  Д О С Т О И Н С   

МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА 
ЌЕ ГО ЗАГ УБИ ЌЕ ГО ЗАГ УБИ 

СПОРОТ ЗА ИМЕТО СПОРОТ ЗА ИМЕТО 
АКО СЕ ОТКАЖЕ АКО СЕ ОТКАЖЕ 

ОД ДВОЈНАТА ОД ДВОЈНАТА 
ФОРМУЛА ФОРМУЛА 

Македонија и Грција се исправени 
пред уште еден предизвик. На-
порите на американската ад-

министрација за ставање крај на дол-
гогодишниот проблем меѓу соседните 
земји се сконцентрирани на тоа да се 
искористат последните месеци од вла-
деењето на Џорџ Буш во Белата куќа и 
пред неговото заминување овој спор 
да стане минато. 

Претстои и Годишното собрание на 
Обединетите нации. Овој настан Ма ке-
донија го очекува со позитивен елан, 
додека Грција се плаши од масовниот 
собир на земјите, бидејќи најголемиот 
дел од нив нè имаат признато под ус-
тавното име. Трката со нерви штотуку 
почнува. Многумина велат дека прет-
стои жестока септемвриска битка, која 
може да помести многу нешта од мрт-
вата точка. Додека македонските поли-
тички кругови по малку ладнокрвно се 
однесуваат во натамошните контакти 
со Нимиц и со грчките власти, Грците се 
доведени во една ситуација во која ќе 
мораат да даваат нови отчети и об јас-
нувања. 

Имено, непопуларните најави за но-
во вето во ЕУ, колку и да се реално ос-
тварливи, толку ќе бидат и тежок товар 
врз плеќите на Грција, пред сè, заради 
фактот што Атина континуирано се пр-
етставува како деструктивен фактор пр-
ед своите европски сојузници. 

Цврстиот став на Македонија дека 
не прифаќа диктати и уцени јасно ја на-
веде Европа да размисли дека Скопје 
се откажува и од НАТО и од ЕУ, доколку 
името е проблем за влез, а не кри териу-
мите кои како стандарди се бараат од 

Грција продолжува со својата 
национал-социјалистичка и 
шовинистичка политика кон 
Македонија и Македонците. Не се 
избира ниту време, ниту место за 
да се спроведе грчката доктрина 
за уништување на корените на 
македонизмот. Обидите на 
грчките дипломати по секоја цена 
да го запрат етаблирањето на 
Македонија како државен субјект 
во влијателните светски 
институции, почна сериозно не 
само да ги иритира, туку и да ги 
понижува земјите кои воопшто 
немаат проблем со нашето 
уставно име. 

Еден од последните примери е 
протестот на Атина до 
Источноевропската група на 
земји, кои во своите официјални 
документи и односи со нас го 
користат името Република 
Македонија. Обидот на Грците тоа 
да се спречи придонесе оваа 
регионална група да заземе цврст 
став по тоа прашање и да им даде 
до знаење на шовинистите дека 
повеќе не можат така. Одговорот 
на претставникот на групата земји 
од Југоисточна Европа, кој инаку е 
од Белорусија, гласеше дека 

ниедна од членките на 
групата нема проблем со 
нашето име. По овој 
категоричен став, грчките 

дипломатски претставници ги 
повлекоа сите усни и писмени 
протести. 

Во овој контекст може да се 
извлече една многу интересна 
теза, која треба да се користи како 
аргумент во иднина при 
македонските настапи во светот. 
Имено, белорускиот претставник 
во Источноевропската група на 
земји вели дека ниту една земја-
членка нема никаков проблем со 
името Македонија, па оттука 
Грција не треба да се меша во 
внатрешните работи на 
асоцијацијата, бидејќи таа не е 
член. Тоа е она што Македонија 
упорно со години се обидува да му 
го покаже и да му го докаже на 
дипломатскиот свет, а тоа е дека 
проблем со македонското име има 
само Грција. Затоа двојната 
формула е практично решение за 
спорот. Уставно име за цел свет, а 
модифицирано за односите со 
Грција. Зошто би го менувале 
името за светот кога државите 
немаат никаков проблем со него, а 
и самиот факт што досега 125 
земји нè признале под името 
Македонија, јасно говори дека 
треба да се изнајде само ново име 
за билатералните односи со 
Грција. Во спротивно, во вода би 
паднале сите досегашни напори и 
резултати, кои овозможија речиси 
две третини од државите во ООН 
да нè прифатат како Македонија и 
како Македонци. 



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ   741 / 12.9.2008

Р А С Т Р Г Н А Т И  М Е Ѓ У  Д О С Т О И Н С      Т В О Т О  И  Г Р У Б И Т Е  Д И П Л О М А Т И И Т В О Т О  И  Г Р У Б И Т Е  Д И П Л О М А Т И И

земјата апликант. Уште колку долго ЕУ 
ќе мора да се солидаризира со Атина, 
кршејќи ги со тоа сите меѓународни 
правила и норми на слободното чо ве-
ково изразување и идентификување? 

Брисел веќе стана заложник на тес-
ноградите грчки националистички ин-
тереси. На тој начин, европската демо-
кратија покажува дека поддржува не-
издржани националистичко-шовинис-
тички идеологии, само затоа што една 
земја е нејзина членка. Ниту еднаш 
досега, ниту еден влијателен европски 
државник не го покрена прашањето за 
состојбата со човековите права и сло-
боди на земјите, кои се дел од таа по-
литичко-економска заедница. Зарем за 
нив не важат истите правила како за 
нас? Зарем тие се привилегирани? Зош-
то една мала земја, која се бори за до-
стигнување на цивилизациските вред-
ности, не смее да проговори за авто-
кратските режими на самонаречените 
демократии? Зошто европските земји 
не го преиспитаат членството на одре-
дени земји, кои не се однесуваат во 
рамките на европските стандарди и 
правила? Доколку се направи ревизија 
на демократските правила и доколку 
постои клазула, според која земја-чл ен-
ка може да биде исфрлена од друштвото 
на развиените ако таа не се придржува 
на правилата, тогаш досега неколку др-
жави ќе беа надвор од редовите на 
европското обединување. Грција и Бу-
гарија секако ќе ја предводеа колоната 
на отфрлениците. Тоа е нешто слично 
како и во спортот. Најбитни се квали-

МАКЕДОНИЈА НЕ ТРЕБА ДА Й ПОПУШТА 
НА ГРЦИЈА

Тотална срамота е што грчкиот 
премиер Костас Караманлис из ја-
вува дека во Грција не живее ма-
кедонско малцинство. Тоа е кр-
шење на основните човекови пра-
ва. Се прашувам како одговорниот 
комесар за човекови права не му 
посочи дека тоа е погрешна по-
стапка. Јас досега им пишав и на 
генералниот секретар на НАТО, 
Шефер, и на други дипломати, но 
никогаш не добив одговор. Како и 
секогаш, тие остануваат на ставот 
да бидат солидарни со Грција. Не 
можам да проценам точно до ко-
га, но знам дека Грција ќе се оби-
дува да го блокира членството на 
Македонија во НАТО и во Ев роп-
ската унија, колку што е можно 
подолго. Исто така, сметам дека е 
многу правилно што македонската 
Влада отвори директна корес понденција со грчкиот премиер. 
Знам дека сите македонски влади досега се обидуваа да го решат 
проблемот со името. Не мислам дека податоците од мојата книга 
"Македонски јазол" треба да ги користат за да го решат тоа пра-
шање. Мојата идеја со книгата беше да пишувам за основата на 
проблемите кои ги имате денес. Зашто, кој сака да ги разбере 
денешните состојби, мора да види назад во историјата. 

Ханс Лотар Штепан, поранешен германски 
амбасадор во Македонија

НИМИЦ ОД СИТЕ СТРАНИ САРДИСАН НИМИЦ ОД СИТЕ СТРАНИ САРДИСАН 
ОД МАКЕДОНСКИТЕ ВИСТИНИОД МАКЕДОНСКИТЕ ВИСТИНИ
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фикациите. Доколку не се исполнат 
нормите, тогаш и светскиот шампион 
може да остане надвор од следниот 
мундијал. Всушност, на стара слава не 
се живее. Не знаеме зошто во поли-
тиката и во дипломатијата тоа би било 
исклучок. Едноставно, за лажните де-
мократии треба да се преиспита нив-
ното понатамошно учество во меѓуна-
родните организации. Истовремено, 
тре ба да им се одземе и правото за гло-
бално одлучување. Доколку може Иран 
и Северна Кореја да бидат изолирани 
од глобалните текови заради нивната 
нуклеарна програма, тогаш има и други 
земји, кои со своите цивилизациски де-
вијации во контекст на човековите пра-
ва го нарушуваат развојот на прав до-
љубивиот свет, па како такви треба да 
бидат маргинализирани. Со ова, Грција 
ги заслужува санкциите, а не Маке до-
нија. 

ДВОЈНАТА ФОРМУЛА Е 
КОНТРАПРОДУКТИВНА

Враќањето на двојната формула во игра во една ваква де-
ликатна и поодмината фаза на преговори е контрапродуктивно 
и пр етставува порака за блокирање на преговарачкиот процес. 
И тоа не е порака до Атина, туку до Нимиц, до Вашингтон, до 
Брисел. Со тоа й даваме силен аргумент на Грција и, како што 
гледаме, таа тоа умешно го користи, дека Република Македонија 
е страната која не сака решение, го блокира и го опструира про-
цесот. Тоа не нè става во поповолна ситуација во самите пре-
говори, туку сосема сп ро тивно, го зголемува притисокот кон нас 
и ни го отежнува ко ри гирањето на дадените предлози во наша 
полза. Барањето на Груевски и на неговите инсталации упатено 
до мене јас да дадам предлог за решавање на спорот е еле мен-
тарно непознавање на технологијата на преговорите. Ова не е 
внатрешно-политичко прашање, туку процес во кој постои и дру-
га страна - Грција и посредништво на ОН.

Бранко Црвенковски

Вината за создавањето и за 
досега нерешениот спор за името 
со Грција не лежи во Македонија. 
Грција инсистира нам да ни биде 
ускратено правото за национално-
јазично определување во графата 
националност во Обединетите на-
ции. Немаме мандат да му го ог-
раничиме или да му го ускратиме 
правото на национално и на ја-
зично самоопределување на било 
кој народ, а во овој случај на на-
шиот македонски народ, зашто 
тоа е содржината која се крие зад 
оспорувањето на уставното име на 
Република Македонија.

Антонио Милошоски

Ние никогаш не сме имале 
проблем со нашето национално 
име, тоа е наметнат спор од ст-
рана на Грција. Жално е што др-
жавното раководство ги ставаше 
проблемите во однос на името 
како или-или ситуација. Маке-
донија и досега постоеше без 
НАТО и без ЕУ и ќе постои во 
иднина. Референдум за пра ша-
њето за името не треба да се 
одржува, зашто со него лесно 
може да се манипулира, за под 
притисок да се добие поса ку-
ваниот резултат. Упатуваме апел 
до државниот врв да покаже 
единство за сите национални 
прашања во државата и да ги прекине преговорите за името со 
Грција. 

Обединети Македонци - Канада

АМАН, ДОСТА ПРАВИТЕ 
ЧЕРГАРСКИ РАБОТИ!
Спорот меѓу Скопје и Атина одамна 

ескалира во отворена криза меѓу двете 
страни, без изгледни шанси тоа да се 
надмине во брзо време. Препуку ва ња-
та кои последните неколку месеци ја 
отсликуваат реалноста во заемните ре-
лации, покажуваат дека двете соседни 
земји се во длабока студена војна. Ме-
диумските анализи кои се прават во 
Грција одат во насока дека нашава зем-
ја почнува со воведување ригорозни 
пречки за грчките граѓани, чин кој би 
предизвикал истороден ефект од нивна 
страна. Непријателските дејства, како 
што тие опишуваат одредени настани, 
биле продолжение на веќе потврдената 
иредентистичка платформа, која ја во-
дел премиерот Груевски. Имено, од 
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овој месец македонските гранични 
власти почнале на грчките возачи и 
превозници да им бараат осигурување 
издадено од осигурителни компании, 
врз основа на веќе донесен закон. 
Понатаму, грчките медиуми пишуваат 
за високи сообраќајни казни за грчките 

возачи, и за сосема мало преминување 
на дозволената брзина на патиштата. 
Наводно, тоа резултирало и со одзе-
мање на патните исправи. Ова се само 
дел од мерките кои Македонија поч-
нала да ги презема против грчките гра-
ѓани, само затоа што биле Грци. Се раз-
бира,  досега ова никој не го реги стри-
рал, ниту потврдил. 

Кога би направиле своевидна ком-
парација меѓу она што грчката држава 
го спроведуваше и го практикуваше 
против македонските граѓани и она 
што обичните Грци им го правеа на Ма-
кедонците кои влегуваа или излегуваа 
од нивната земја, тогаш јасно ќе се види 
дека Атина прави само проѕирна и лаж-
на пропаганда, која не држи вода. Ба-
којани отворено и јавно зборуваше де-
ка Македонија лаже кога ги обвинуваше 
Грците кои ги стопираа македонските 

камионџии, за да им ја изгребат кра-
тенката МКД на нивните возила. Истата 
таа шефица на дипломатијата велеше 
дека не биле точни тврдењата на Ма-
кедонците, кои со метли в раце прво 
мораа да подзачистат на нивните вал-
кани гранични премини, да ги ислушаат 
грчките пцости за македонизмот, па ду-
ри потоа да бидат пуштени да се вратат 
дома. А, за сè тоа постоеја веродостојни 
изјави и материјални факти. Но, ние и 
за тоа сме биле лажговците. Ја знаеме 
грчката пропагандна машинерија. По 
урнекот на руралните чергарски мари-
фети, тие денес прават потези за кои им 
се смее цел свет. 

Уште кога би можеле нашето един-
ство да го издигнеме на високиот пие-
дестал, тогаш борбата против абнор-
малната дипломатија на јужниот сосед 
ќе го даде посакуваниот резултат. 

Што се однесува до Ма-
кедонија, не очекувам про-
мени во надворешната 
политика на САД. Ге не рал-
но, тие тешко ги менуваат 
стратешките партнертва. 
Македонија и САД имаат 
стратешко партнерство и 
од досегашното, би рекол 
- историско искуство, гле-
дајќи ги надворешните 
политики на САД, очи глед-
но е дека тие не ги ме ну-
ваат преку ноќ, не ги ру-
шат изградените ниту, пак, 
лесно ги градат оние кои не се изградени. Можеби ќе има некоја 
разлика во нијанси. Меѓутоа, сите кои досега сум ги сретнал од 
Стејт департментот и од партиите во САД, велат дека не би требало 
да се очекува некоја крупна и сериозна промена. Но, останува да 
видиме. Ние континуирано се залагаме да се најде некое решение 
за надминување на проблемот со името. Како што се залагавме во 
минатото, ќе се залагаме и во септември, а и потоа. Тоа за нас е 
крупно и историско прашање и важно е да заврши на начин кој за 
нас ќе биде прифатлив, а не поради тоа што во тој месец се 
одржува Годишното собрание на ОН.

Никола Груевски 

Се надевам дека Македонија 
би можела да добие датум за 
преговори со ЕУ до крајот на 
годината. Сметам дека Грција ќе 
биде доволно умна да не стави 
вето и врз преговорите, затоа 
што со соседите треба да се биде 
внимателен. Верувам и дека 
посредникот во преговорите 
Метју Нимиц многу брзо ќе успее 
да го најде каменот на мудроста, 
за да се излезе од долгогодишниот 
спор меѓу Скопје и Атина, во кој 
ЕУ не може да помогне.

Дорис Пак

Ние не можеме да ја дефинираме 
нашата култура, традиција, ре ли-
гија како нешто друго, освен како 
македонска. Во таа смисла, самото 
име Македонија е од суштинско 
значење за самите Македонци и за 
македонскиот идентитет како та-
ков. Всушност, етницитет не е неш-

то што треба да се прифати во 
денешниот цивилизиран свет, не е 
нешто што можете да го негирате. 
Тоа е таму и тоа постои. Сè што мо-
жете да направите е да го при-
знаете и да го почитувате како 
такво. Ова е и самата суштина на 
македонскиот идентитет како та-
ков. Постои важечки меѓународен 
договор меѓу Македонија и Грција, 
а тоа е Привремената спогодба. Во 
Букурешт целосно се прекрши овој 
договор. Привремената спогодба 
јасно дефинира дека другите на-
ции, Грција во случајот, нема да го 
блокираат влезот на нашата земја 
во било која организација. Вашата 
земја во целост го прекрши овој 
договор.

Ивица Боцевски за Athens news

Што и да стори власта, која и 
да е, мора да сфати дека про-
мената на државното име, кое 
се состои само од еден един-
ствен збор Македонија, прет-
ставува велепредавство, кое ни-
когаш нема да биде прифатено 
од граѓаните и од народот. Тие 
што ќе го сторат тоа, еден ден ќе 
одговараат. И затоа, велепре-
давници, не заборавајте зошто 
Македонците сè уште ги слават 
гемиџиите. 

Светски македонски конгрес


