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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ
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МАКЕДОНСКО   ТО НЕЕДИНСТВО ВО МАКЕДОНСКО 
ПРИЛОГ НА ГР   ЧКАТА ПРОПАГАНДАПРИЛОГ НА ГР 

Последната рунда разговори кај 
Метју Нимиц беше уште една епи-
зода за преповторување на на-

изуст научените реторики од двете ст-
рани. Ништо ново, истите шаблони, ис-
тата контура во која се движеа и до-
сегашните јалови муабети. Но, нешто 
мора да се работи, не смее случајот да 
се остави на мртвата точка. Лер по лож-
бата е најлоша од сите. Од друга страна, 
пак, и американската администрација 
мора да ги исполни зацртаните планови 
да го реши прашањето пред зами нува-
њето на Буш од кормилото во Белата 
куќа. Но, како што стојат работите, теш-
ко дека нешто ќе мрдне од актуелната 
положба. Грците се декларираат дека 
се за компромис, но се прават до него 
да не дојде, чекајќи го исходот од пр-
етседателските избори во Америка. За 
нив изборот на Обама би претставувал 
нова основа за уште посилен притисок 
врз македонската страна, за конечно 
таа да потклекне пред силата и моќта. 
Македонија се однесува по малку ладно 
во збирот на заговорите и мрачните 

Постојано ги слушаме пораките 
и предупредувањата од Грција и 
од европските дипломати дека 
Атина е таа која ја има моќта во 
свои раце, а не Македонија, Грците 
биле тие кои се во предност пред 
Македонците, затоа што нивната 
земја била членка на ЕУ и на НАТО, 
а ние само кандидати за членство. 
Продолжуваат со реториката дека 
тие се основоположници на 
европските демократски вред нос-
ти и цивилизациски норми, а ние 
штотуку испилена земја, која се 
борела да си создаде нов иден-
титет. Е, малку морген, што велат 
Германците. Господата од Брисел 
секојдневно мора да бидат опси-
пувани со поразлични тези од 
оние со кои Грците им го испрале 
мозокот. Вистината и реалноста се 
сосема поинакви од небулозите и 
од утопиите, кои ги шират низ 
нивните медиумски кулоари. Не се 
Македонците тие кои сакаат да 
променат нечиј друг идентитет, 
туку Грците кои, преку прего вара-
чот Василакис во Њујорк, конечно 
ја симнаа маската, барајќи наро-
дот македонски да се префор му ли-
ра во "славомакедонци". Не е Ма-
кедонија таа која сака да промени 
име на туѓа земја, туку Грција. Не е 
нашата земја таа на чија тери тори-
ја се распослани терористичко-фа-
шистички организации, туку нив-
ната. Не е Македонската право-
славна црква таа која повикува на 
уривање на грчкиот терито рија-
лен идентитет, туку грчката, која 
патем е спонзор на новите летоци 
во Егејска Маке донија, со кои по-
викува северните граници на Ела-
да да бидат со Србија, а не со 
"ФИРОМ". 

Та, знаете ли Европејци кој е се-
га вистинскиот иредентист, ас ими-
латор, национал-социјалист и дис-
криминатор. Грција станува бас-
тион на лажната демократија, која 
се обидува преку демагошки рето-
рики да й ја поттурне на Евро па 
истата како вистинита. Цврс ти от 
македонски став, комбиниран со 
вешта и мудра дипломатија, може 
набрзо да ја урне грчката про па-
гандна дејност, насочена против 
нашата земја. 

Сардисани од криминалот и ко-
рупцијата во речиси сите оп штес-
твени полиња, Караманлис и Бако-
јани немаат друг избор ос вен да ја 
македонизираат својата и вна-
треш на и надворешна политика. 
Доколку ги искористиме нивните 
слабости, кои одам на се откриени, 

бумерангот брзо ќе им се 
врати. Пресудно за тоа е - 
македонското единство.

про екти, кои некој ни ги пишува за блис-
ката иднина. Ниту му се радуваме на 
Меккејн, ниту му се плашиме на Обама. 
Ниту копнееме по НАТО, ниту плачеме 
по Европската унија. Со ваквата мо-
ментна надворешна политика можеби 
некој нè смета за наивни, но сепак јасно 
покажува дека Македонија не е обична 
кукавица и дека нејзината иднина и по-
стоење не се заложник на едни обични 
избори, па нека бидат било каде. 

Аматерски се тврдењата и анализите 
дека Македонија без НАТО и без ЕУ не-
ма да опстане. Зарем тие се организации 
за опстанување на државите? Та, нели 
тие сакале рамноправни партнери, а не 
сираци. Нели сакале силни држави, а не 
килави територии кои се борат за оп-
станок. Со ваквите тези НАТО и ЕУ се 
дис кредитираат сами себе. Од една 
страна, велат дека Македонија е ре-
формска земја, партнер во сите светски 
кризни жаришта, а од друга страна, пак, 
ни предвидуваат распаѓање. Маке до-
нија го стори своето. НАТО и ЕУ ли це-
мерно ја свиткаа опашката и ги поддр-
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жаа средновековните ставови на Атина. 
Доколку вредностите на овие две моќ-
ни глобални организации се уништу-
вање на етникумот во смисла на него-
виот идентитет и право на самоо пре-
делување, тогаш нивната идеологија 
нема никакви демократски вредности, 
туку сосема обратно. 

Брисел не смее да биде промотор на 
асимилизам и дискриминаторство. На-

против, тој неодложно и безусловно 
мора да ги дисциплинира сопствените 
членки, кои подолго време се излезени 
од колосек и водат политика различна 
од декларираните цели на Алијансата и 
на Унијата. Македонија во тоа сесрдно 
би му помогнала.

ВО МАКЕДОНИЈА 
НЕМА КОНСЕНЗУС ЗА 

ЗАШТИТА НА 
УСТАВНОТО ИМЕ

Очигледно е дека надворешната по-
литика на Македонија во последниов 
период станува многу поприоритетна 
за владејачките гарнитури, споредено 
со другите сегменти на општественото 
живеење, но тоа, пред сè, се должи на 
наметнатото темпо однадвор и на не-
затворените прашања, кои стојат како 
предизвици, а досега не се решиле. 
Спорот со Грција, од една страна, и ма-
кедонско-косовските односи, од друга 
страна, се двете крупни прашања кои 
неспорно ќе ја заокружат 2008 година. 
Нивното интензивирање во последниов 
период ја стави државата во многу од-
говорна ситуација, бидејќи секој из бр-
зан и непромислен потег може скапо да 
нè чини. Од друга страна, решавањето 
на овие проблеми со соседите во ис-
товреме придонесува за дополнително 
разводнување на македонската дипло-
матија, што може да даде послаби ре-
зултати од очекуваното. 

Но, премрежијата кои ни се намет-
нуваа изминативе дваесеттина години 
беа доволно силни за да нè натераат да 
ја научиме историската лекција на муд-
ро и издржано однесување во пресуд-
ните моменти за нашата иднина. Маке-
донија ретко преземаше егзебицио-
нистички чекори. Авантурите не им се 
својствени на македонскиот народ и на 
останатите граѓани кои живеат во оваа 
земја. Не дека ги немаше, но секако де-
ка не претставуваат доминантен имиџ 
за македонското раководење. Оттука, 
ние, македонските граѓани, очекуваме 
и во овие моменти, македонските др-
жавни раководители да бидат на ни-
вото на своето препознатливо и автен-
тично однесување. Се бара мудрост и 
дипломатска тактика, како од Владата 
на премиерот Груевски, така и од Ка-
бинетот на претседателот Црвенковски. 

Не е време за ново откопување на по-
литичките секири, за ново плукање во 
моментите кога многумина однадвор 
сериозно нè набљудуваат и го чекаат 
секој наш случаен пропуст и гаф, како 
алиби за казнување на нашата кревка 
демократија. 

Како никогаш досега потребно е 
единство и меѓусебно разбирање, кон-
сензус за сите отворени внатрешни и 
надворешни прашања, кои нè танги-
раат. Без тоа, сами чекориме кон безд-
ната, кон беспаќето. Демократијата на-
вистина подразбира различни мислења 

Доколку Македонија сака да 
биде Македонија, ние тоа го при-
знаваме. Доколку Македонија 
реши пред меѓународната за-
едница да го смени своето име и 
ако тоа е со полна поддршка од 
македонската Влада и од ма ке-
донскиот народ, не верувам де-
ка ние нема да се согласиме со 
тоа. Ние сме во потрага по ре-
шение за спорот со името и во 
таа потрага секако ќе бидат вк-
лучени двете страни, и Маке-
донија и Грција. Мора да се реши 
прашањето, бидејќи двете стра-
ни многу напорно работеа на 
тоа. Ние ги охрабруваме за да 
дојдат до резултат. Им ги ста-
вивме на располагање нашите 
претставници, но сепак двете 
страни треба да дојдат до за ед-
ничко решение. Се надеваме де-
ка тоа ќе биде направено по бр-
зо, а не подоцна.

Шон Меккормак, портпарол 
на Стејт департмент

Реториката на премиерот 
Груевски се совпаѓа со онаа која 
во последно време имавме мож-
ност да ја слушаме и од него и од 
министерот Милошоски. Со неа 
се подготвува македонската јав-
ност за правдање на неуспехот 
оваа есен околу претпристапните 
преговори со ЕУ, при што се 
наведува дека единствена при-
чина е спорот за името со Гр-
ција... Доколку се мисли дека 
един ство може да се постигне 
само со поддршка на нечии 
ставови, тогаш се плашам дека 
тоа не е искрено повикување за 
збивање на редовите, туку обид 
да се наметне својата вистина 
како единствена.

Бранко Црвенковски
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и различни проекти, некогаш дури до-
зволува и поделби и јазови меѓу сп ро-
тивставените политички номенклатури, 
но кога се во прашање државните ин-
тереси, тогаш тие се надминуваат. 

Грчкиот шизофреничен притисок 
врз целиот дипломатски свет, со кој се 
негира и се оспорува правото на соп-
ствено име, сопствен идентитет и само-
определување, треба да ни биде поука, 
но истовремено и поттик за неопходно 
сплотување, за обединување на искре-
ните интелектуални слоеви, кои треба 

од индивидуи кои досега многу години 
раководеле, а не направиле ништо. Та-
ков непрофесионализам не ни е по тре-
бен. Македонија има неколку стратешки 
интереси, за кои е неопходно донесу-
вање истороден и заеднички став. Опа-
сен преседан е фактот дека последнава 
година е нарушен консензусот меѓу 
политичките струи во државата, кога 
станува збор за преговорите со Грција 
околу нашето уставно име. 

Многумина кои досега стоеја на 
цврстите позиции дека нема отстапка 
од двојната формула, сега ретерираат. 
Се обидуваат да објаснат дека таа по-
веќе не е применлива, дека е надвор од 
игра, дека времето й поминало. Про-
мената на тој став значи дека досега 
губеле време од неколку години, кога 
велеа дека нема мрднување ниту сан-
тиметар од тие позиции. На таков начин 
и неколку пати се менуваше маке дон-
скиот Устав. Го имавме најдобриот од 
сите поранешни југословенски репуб-
лики, а потоа под притисок на ем бар-
гото од Грција и физичката агресија од 
страна на албанската паравојска, два 
пати го сменивме. Македонија конечно 
треба да престане со политиката на 
лесни и неиздржани отстапки. Доколку 
тоа ни стане практика, тогаш злона мер-
ниците нема да застанат тука. Лесно-
тијата со која ние пристапуваме, давајќи 
ја согласноста од година на година 
постепено да го губиме суверенитетот 
и националниот идентитет, ќе биде 
поттик за иредентистичките соседни 
пропаганди да продолжат со таквата 
стратегија. 

Македонија не е за раздавање. Ма-
кедонија не е бардаче или колаче, кое 
се раздава на Задушница, на секој оној 
кој дошол на гробиштата. 

Со продолжување на таквата поли-
тика од одредени организирани струк-
тури во државата, ќе се претвориме во 
обична и недефинирана аморфна маса, 
за која Европа во иднина нема да има 
ниту причина, ниту потреба многу да се 
интересира. Едноставно, ќе служиме са-
мо како експериментален субјект, ис-
тро шен предмет без елементи на са мо-
битност и различност од другите.

Мислам дека сум добар пријател 
на Македонија и й се восхитувам 
на земјата поради огромните по-
стигнувања досега. Наскоро нив 
ќе ги разгледаме во новата свет-
лина и ќе направиме проценка. 
Но, не мислам дека било кој има 
намера да ја изолира Македонија. 
Тоа би било глупаво од наша ст-
рана, а и Македонија не треба да 
се опишува себеси како изолирана 
земја.

Жан Клод Јункер, премиер на 
Луксембург

и можат да дадат сериозен придонес во 
разврската на многу јазли. Не е време 
за безвредна реторика со која се ома-
ловажува, се потценуваат креди били-
тетот и способноста на оние кои водат. 
Особено е лицемерно кога сè тоа доаѓа 

Македонија сака во ЕУ и во НАТО, 
како што влегоа сите останати 
земји. Во ЕУ и во НАТО е зачувано 
достоинството и интегритетот на 
секоја од нациите, кои се членки на 
овие асоцијации. Под тие услови, 
сите влегоа во овие организации, 
сите слободни држави и од Источна 
и од Западна Европа. Под тие ус-
лови и Македонија ќе влезе во ЕУ и 
во НАТО. Ние сме апсолутно активен 
и конструктивен партнер во пре-
говорите, но од другата страна не-
маме соодветен партнер, односно 
ја имаме Грција, која си има свои 
мали внатрешни проблемчиња и 
која поради некои дневно-по ли-
тички причини прави притисок кој 
се одразува и на друго место.

Ивица Боцевски

МАКЕДОНЦИТЕ ОДАМНА ГО ИМААТ КАЖАНО СВОЕТОМАКЕДОНЦИТЕ ОДАМНА ГО ИМААТ КАЖАНО СВОЕТО


