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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Н С Д П  В О  М И Р О Т В О Р Н А  О Б Е Д И     Н У В А Ч К А  М И С И Ј АН С Д П  В О  М И Р О Т В О Р Н А  О Б Е Д И   

НА ПЕТКОВСКИ НА ПЕТКОВСКИ 
"МУ СЕ СТЕМНИ" "МУ СЕ СТЕМНИ" 

ОД ПРОДАЖБАТА ОД ПРОДАЖБАТА 
НА ИМЕТО НА НА ИМЕТО НА 
РЕПУБЛИКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА
Во момент кога преговорите меѓу 

Република Македонија и Грција во 
Њујорк се одвиваат во услови на 

тотален регионален и светски политички 
притисок, а при тоа не можат релевантно 
да се измерат последиците врз нашата 
земја, НСДП достави свој предлог за 
донесување резолуција за решавање на 
спорот со името до Собранието на РМ. 
Тоа значи дека предлогот на оваа пар-
тија претставува шлаг на тортата, без да 
се направи сериозна анализа за целта 
на резолуцијата, начинот на доставата 
или времето во кое тој политички до ку-
мент се предлага за решавање на прио-
ритетниот проблем. 

Имено, доколку бегло се анализираат 
сите услови околу проблемот со Грција, 
тогаш со сигурност може да се кон ста-
тира дека резолуцијата пристигна многу 
доцна, бидејќи таа мораше да се под-
готви пред да бидеме примени во ООН, 
затоа што сегашните последици ќе беа 
минимални или осуетени. Сега кога во-
зот е на заминување лесно е да се игра 
со политичките противници или да се 
бара некаква сламка за продолжување 
на животот на субјектот во македонската 
политика. Вака, тој документ, набрзина 
подготвен или срочен врз грбот на др-
жавата претставува чиста хипокризија, 
бидејќи прашањето за судбината на име-
то на Република Македонија, како и за 

Тоа што Тито Петковски цени 
дека државните и 
националните интереси се 
доведени во прашање не значи 
дека тој може да влијае врз 
процесот на донесување 
стратешки документи. 

Напротив, Петковски се 
јавува во улога на боксерски 
судија, кој во рингот им суди на 
најодговорните политичари во 
земјава, а тоа се Црвенковски и 
Груевски. Затоа содржината на 
Предлог-резолуцијата е во 
сенка на политичките 
случувања во државава.

Прашањето за судбината на 
името на Република 
Македонија, како и за иднината 
на македонскиот народ и за 
севкупното опстојување на 
Македонците во регионот и 
пошироко не може да служи за 
лични политички афинитети, а 
уште повеќе стратегија не се 
носи за ден, два или седмица. 
Стратегија се обмислува, при 
што се ангажираат 
интелектуалци, професори, 
стручњаци по меѓународно 
право итн.  

иднината на македонскиот народ и за 
севкупното опстојување на Македонците 
во регионот и пошироко не може да 
служи за лични политички афинитети, а 
уште повеќе стратегија не се носи за 
ден, два или седмица. Стратегија се об-
мислува, при што се ангажираат инте-
лектуалци, професори, стручњаци по ме-
ѓународно право итн.  

ДИРЕКТНО ВКЛУЧУВАЊЕ 
Како задоцнет политички потег Пр ед-

лог-резолуцијата на НСДП нема те жина, 
нема политичка поткрепа, иако идејата 
за наводната заштита на ма ке донските 
национални и државни ин те реси држи 
вода, бидејќи концепцискиот дуел меѓу 
претседателот Бранко Црвен ковски и 
премиерот Никола Груевски, кој во по-
следно време уште повеќе се вжештува, 
директно се одразува на по ложбата на 

Македонија во преговорите. 
Тоа што Тито Петковски цени дека др-

жавните и националните интереси се 
доведени во прашање, не значи дека тој 
може да влијае врз процесот на до не-
сување стратешки документи. Напротив, 
Петковски се јавува во улога на бок сер-
ски судија, кој во рингот им суди на нај-
одговорните политичари во земјава, а 
тоа се Црвенковски и Груевски. Затоа 
содржината на Предлог-резолуцијата е 
во сенка на политичките случувања во 
државава.

"Поаѓајќи од консензуалната опре-
делба на граѓаните и на сите политички 
субјекти дека решавањето на спорот со 
Република Грција за името на Република 
Македонија е прашање од највисок др-
жавен и национален интерес.

Изразувајќи го недвосмислено цврс-
тиот став дека одбраната од негирање 
на идентитетот на македонскиот народ, 
јазик, историја, култура и заштита на 

ЛИДЕРОТ НА НСДП, ГО ФАЌА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ ЛИДЕРОТ НА НСДП, ГО ФАЌА ПОСЛЕДНИОТ ВОЗ 
ОД ПОЛИТИЧКАТА БИТКА ЗА ОПСТОЈУВАЊЕ НА ОД ПОЛИТИЧКАТА БИТКА ЗА ОПСТОЈУВАЊЕ НА 
ДОМАШНАТА СЦЕНАДОМАШНАТА СЦЕНА
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македонското национално малцинство 
претставува императив во политичкото 
дејствување на Република Македонија,

Свесни за фактот дека врз оствару-
вањето на стратешките цели на РМ за 
интегрирање во ЕУ и во НАТО, покрај ис-
полнувањето на политичките крите риу-
ми, влијае и решавањето на спорот за 
името на нашата држава, што се потврди 
на Самитот на НАТО во Букурешт, на кој 
Република Македонија не доби покана 
за пристапување во НАТО, и е присутно 
во изјавите на евродипломатите за до-
бивање датум за преговори со Ев роп-
ската унија,

Соочени со агресивната дипломатска 
офанзива на нашиот сосед против ус-
тавното име на Република Македонија, 
со што се попречува нејзиното инте гри-
рање во европските и во евро ат лант-
ските структури, имајќи ги предвид те-
мелните документи на ООН и одредбите 
на Привремената согласност меѓу Ре-
публика Македонија и Република Грција 
од 1995 година, кои се однесуваат на 
членството во меѓународните, мултила-
тералните и регионалните институции, 

Ценејќи дека единствениот став на 
сите политички субјекти директно вк-
лучени во преговорите на Република 
Македонија со Република Грција за ре-
шавање на спорот за името, е од ис-
клучително значење за засилување на 
преговарачката позиција на Република 
Македонија,

Имајќи ги предвид јасните пораки на 
поддршка од меѓународната заедница, 
особено од Брисел и од Вашингтон за 
итно надминување на отворените пра-
шања во спорот, како шанса за при ста-
пување во НАТО до затворањето на 
процесот за ратификација на Спогодбата 
за пристапување на Хрватска и на Ал-
банија во НАТО, во националните пар-
ламенти на земјите-членки,

Собранието на Република Македонија 
како претставнички орган на граѓаните 
во кој граѓаните преку демократски из-
браните претставници ја остваруваат 
власта, укажува дека е потребно:

1. Во најкус можен рок да се утврди 
државна стратегија за решавање на спо-
рот со Република Грција во врска со име-
то на Република Македонија, во која јас-
но и недвомислено ќе бидат вградени 
единствени ставови на политичките 
субјекти, директно вклучени во прего-
варачкиот процес.

Со државната стратегија, неопходно 
е да се заштитат највисоките државни и 
национални интереси и да се зачува 
идентитетот на македонскиот народ, ја-

зик, историја, култура и постоењето на 
македонското национално малцинство 
и да се афирмира позицијата на Репуб-
лика Македонија како суверена и са-
мостојна држава.

2. При утврдувањето на стратегијата 
задолжително да се имаат предвид ста-
вовите, предлозите и мислењата на по-
литичките партии застапени во Собра-
нието на Република Македонија.

3. Во изготвувањето на државната 
стратегија да се консултираат експерт-
ската јавност и невладините орга низа-
ции кои се занимаваат со меѓународна 
политика.

4. Да се засилат дипломатските ак-
тивности на надлежните политички суб-
јекти во земјата и во странство, при тоа 
да се афирмираат виталните интереси и 
стратешките цели на Република Маке-
донија и да се укажува на потребата од 
почитување на темелните документи на 
ООН и на меѓународното право.

Дипломатската активност особено да 
се интензивира кон државите кои ја 
поддржуваат Република Македонија во 
процесите на интегрирање во европ-
ските и во евроатлантските структури.

5. Да се обезбеди континуирано, на-
времено и објективно информирање на 
граѓаните на Република Македонија за 
елементите и имплементацијата на др-
жавната стратегија за решавање на спо-
рот со Република Грција за името на Ре-
публика Македонија.

6. Оваа резолуција да се достави до 
претседателот на Република Македонија 
и до Владата на Република Македонија.

7. Оваа резолуција ќе се објави во 
'Службен весник на Република Маке-
донија'", се истакнува во текстот на Пред-
лог-резолуцијата.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Во образложението на иницијативата 

на НСДП се истакнува дека интегри ра-
њето на РМ во европските и во ев ро-
атлантските структури претставува ст-
ратешка цел и приоритет на нашето по-
литичко дејствување, како предуслов 
за безбедна, стабилна и просперитетна 
држава. Во изминатите години се пре-
земаа активности за исполнување на 
политичките и на другите критериуми за 
остварување на овие цели. Но, и покрај 
исполнувањето на бараните услови и 
поддршката на меѓународната заедница 
на овој план, Р Македонија на Самитот 
на НАТО во Букурешт не доби покана за 
пристапување кон Алијансата. Причина 
за тоа е противењето на  Грција заради 

нерешениот спор за името. Сведоци сме 
дека решавањето на ова прашање не-
гативно влијае и врз добивањето датум 
за отпочнување преговори за членство 
со ЕУ. Досегашниот начин на водење на 
преговорите со Р Грција за спорот за 
името, несомнено укажува на дисонант-
ните ставови на политичките субјекти, 
кои директно се вклучени во пре го во-
рите. Тоа ја слабее преговарачката по-
ложба на Р Македонија и оди во прилог 
на агресивната и тврда политика на 
Грција. Цениме дека решавањето на спо-
рот за името, претставува прашање од 
највисок државен и национален инте-
рес, пред сè, заради одбрана од неги-
рањето на идентитетот на македонскиот 
народ, јазик, култура, историја и за за-
штита на македонското национално мал-
цинство. Оттука, како императив се на-
метнува утврдување на државна стра-
тегија за решавање на спорот за името, 
во која ќе бидат изразени единствени и 
недвосмислени ставови на сите поли-
тички субјекти директно вклучени во 
преговарачкиот процес. Ова, дотолку по-
веќе што решавањето на спорот пред 
завршувањето на процесот на рати фи-
кација на спогодбата за пристапување 
на Хрватска и на Албанија кон НАТО, во 
националните парламенти на земјите-
членки, дава последна шанса Р Маке до-
нија да се приклучи кон НАТО. Исто така, 
тоа позитивно ќе влијае врз добивањето 
датум за почеток на преговорите со ЕУ. 
Од тие причини предлагаме Собранието 
да донесе Резолуција за решавање на 
спорот за името на Република Маке до-
нија. При утврдувањето на стратегијата, 
задолжително да се имаат предвид ста-
вовите, предлозите и мислењата на по-
литичките партии застапени во Собра-
нието на РМ. Во Предлогот се укажува на 
потребата од засилување на нашите ди-
пломатски активности во земјата и во 
странство, од консултирање на експерт-
ската јавност и невладините органи за-
ции, во конципирањето на стратегијата.

"Вистинско место е Собранието 
на РМ. Не е, да ми прости премиерот, 
партиска журка и од таму да се со-
општи желба за стратегија, сметаме 
дека не е соодветно. Очекуваме де-
ка ќе имаат слух и премиерот и пр-
етседателот, особено претседателот 
на Собранието, оти ќе дојдат на 
закажана седница и тогаш да ги 
изложат своите ставови, позицијата 
и опозицијата, и потоа заедно да ја 
утврдиме стратегијата", изјави Тито 
Петковски, претседател на НСДП.


