МАКЕДОНСКА КАУЗА

Д Р Ж А В АТА М О РА Д А Ј А М Е Н У

С

Одамна беше јасно дека
Грците не сакаат никакво
решение за спорот со името.
Одбегнувањето на секоја
иницијатива на Нимиц,
дополнето со крутиот став кој
го практикуваа истурените
играчи на Караманлис, го
доведе процесот во таква
положба од која полза не ќе
може да извлече никој. Сега на
Бакојани не й останува ништо
друго освен да ја чека победата
на Обама на наредните
претседателски избори во САД.
Атина најголема надеж полага
токму во неговата државна
доктрина која, според
нејзините очекувања, треба да
биде пресвртница во
американско-грчките односи.
Црномурестиот кениски
Американец требало да
застане на страната на Грција и
спорот со Македонија да го
реши во полза на јужниот
сосед. Амбисот во кој се најдоа
и двете страни, и грчката и
македонската, покажа и
докажа дека проблемите не се
решаваат со тврдоглавост и
инает.
Затапениот и
општествено надминат
Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

став на грчката дипломатска и
општествена елита, кој одеше и
оди во насока на уништување
на цели нации и малцинства,
само придонесе за зајакнување
на истите целни групи, кои се
најдоа во проектот на
фашизоидната политика за
чистење на теренот околу неа.
Да не беше до толку развиена
иредентистичката идеологија
на Грција во поглед на
македонското прашање, ние
денес можеби ќе бевме само
обични и просечни Македонци,
всушност како што сме биле и
досега.
Но, во овие години, а секако
тоа ќе продолжи и во иднина,
адреналинот во македонскиот
ум и свест се издигнати на
највисок степен. Грција ни
помогна да станеме уште
поголеми Македонци, со уште
поцврсти и неменливи ставови
дека не смееме да попуштиме
пред истрошените грчки
трикови и перверзни
предлози. Ќе издржиме ли
само? Ќе го смениме ли барем
малку умот на Нимиц? Како
одминува времето сè појасно
станува дека Скопје и Атина
никогаш нема да го решат
проблемот со компромис,
затоа што компромис за оваа
работа е тотално невозможен.
14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 746 / 17.10.2008

è поизвесното вето за почетокот
на преговорите на Македонија со
ЕУ од страна на Атина ќе мора да
значи и промена на стратегијата на
државата во надворешната политика.
Доколку двете светски институции,
Европската унија и НАТО, не направат
промена во својата политика на проширување, дозволувајќи им притоа на
некои свои членки да продолжат со
безобразниот однос кон другите, тогаш
ние како држава имаме само две можности. Првата, да го смениме името и
веднаш да станеме дел од тие друштва,
и втората, да ги прекинеме преговорите
за името, со што ќе ги зачуваме националната посебност и идентитет, со истовремено изготвување на нова стратегија односно план Б, како што некои
тоа го нарекуваат.
Како што тргнале работите, сè поочигледно е дека Македонија треба да
се подготвува за втората варијанта, затоа што првата е одамна надмината и
тешко остварлива. По второто вето од
страна на Грција Македонија нема повеќе што да бара од Нимиц. Тогаш преговорите престануваат по автоматизам.
И онака се покажа дека тој не умее да се
справи со проблемот. Уште една втора
шлаканица на нашиот образ ќе биде
премногу за да продолжиме по патот
на преговорите со Грците. Тоа ќе биде
срамно и понижувачки. Грција може
така да игра со нас во недоглед, сè додека не попуштиме, сè додека таа не ја
оствари својата национална стратегија,
а тоа е уништување на македонството
во нас. Доколку ја имаме осуетено таа
игра, тогаш веќе треба и мора да се
одвиваат процесите за промена на улогата на Македонија во меѓународната
заедница. Доколку целта на Атина е
Македонија никогаш да не стане членка
на ЕУ и на НАТО како македонска, тогаш
тој успех й е загарантиран, затоа што
правото на глас и на вето й го дозволуваат тоа. Не знаеме зошто кај нас
дома уште некој не сака тоа да го сфати.
Постојано повикуваат на подвиткување
на опашката и свиткување на "кичмата",
бидејќи реално сме немале повеќе сила
друго да направиме. Силно државничко
однесување, нема што! Иако денес многумина, и дома и од надвор, ни велат
дека Македонија нема план Б или алтернатива, сепак државата мора да биде подготвена за таков развој на состојбите. Тоа воопшто не е потег со кој би
влегле во изолација или би й го свртеле
грбот на меѓународната заедница. Напротив, меѓународната заедница би
била таа која ќе й го сврти грбот на Македонија, со поставување на некои
псевдокритериуми, кои досега не се
забележани во историјата на меѓународната правна област. Очигледно е
дека Унијата и НАТО не нè сакаат вакви
какви што сме. Јасно е дека тие се на
страната на Грција, која надвор од меѓународното право ги тера сите земјичленки, покрај неа и тие да го кршат.

В А С Т РАТ Е Г И Ј АТА

МАКЕДОНИЈА
НЕ Е "ЛЕПА БРЕНА"
ЗА ДА ДОБИЕ УМЕТНИЧКО
ИМЕ ОД СВЕТСКАТА ЕСТРАДА
Зошто ни е тогаш ЕУ или НАТО, ако не
нè прифаќаат вакви какви што сме?
Зошто им пречи она што сме, зошто им
пречи нашиот ген, нашата крв, нашето
минато? Да не се залажуваме, доколку
станеме членка на овие организации
како нација со недефинирано потекло
и идентитет, ние сами ќе се удавиме во
бунарот кој си го копаме. ЕУ не е идеална заедница. Таа има многу повеќе
недостатоци, отколку предности. Таа не
е достојна за да го промениме нашето
вековно постоење и општење. Маке-

СÈ ШТО ДОАЃА ОД
СЕВЕР Е ЛА ДНО
Предлогот на Нимиц е во насока
да се принуди Македонија да прифати некое друго име, надвор од тоа
што самата Македонија и македонскиот народ во државата и надвор
од неа го избрале за свое. Јас овој
предлог не го прифаќам. Пораките
кои пристигнуваат од Европската
унија се обични празни пораки и
зборови, кои никогаш не се спроведуваат во практика. За жал, досега
ништо топло не сум почувствувал
од Брисел. Сè што доаѓа од север е
ладно. Според мене, ако Европа не
се трансформира, ако не притисне
врз владите кои не ги исполнуваат
стандардите, особено оние кои не
ги почитуваат одлуките на Европскиот суд, каква што е Грција, тогаш
ништо од демократска Европа.
Атанас Парисис, член на
"Виножито"

НИМИЦ ГО ДЕГРАДИРА ПОСТОЕЊЕТО НА
МАКЕДОНСКАТА ЗАСЕБНОСТ
донија не е "Лепа Брена" за да може
секој, како Минимакс своевремено, да
ја кити со уметнички имиња, така како
што бара светската естрада. На Македонија не й треба шоу во Европа. На
Македонија й треба чист образ.

СРБИЈА СЕ ИЗБОРИ ЗА
ПОЧИТУВАЊЕ НА
МЕЃУНАРОДНОТО
ПРАВО, А МАКЕДОНИЈА?
По најавеното вето на Грција за Македонија пред Европската унија кон
крајот на годинава треба да следува
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кедонската дипломатија. Прво, повлекување од преговорите за името, затоа
што по тој непријателски гест ќе биде
беспредметно да се продолжи седењето на иста маса со Василакис. Второ,
голема дипломатска турнеја низ светот
по примерот на Србија, која на крај би
требало да резултира со гласање во
Генералното собрание на ОН за отфрлање на референцата ФИРОМ и потврда на нашето уставно име. Иако
досега многумина нè "пишманеа" околу
идејата разврската на спорот за името
да ја истуркаме на тој начин, бидејќи
било неизвесно дали ќе сме успееле да
собереме две третини од гласовите на
земјите-членки, сепак, српскиот пример

МАКЕДОНСКА КАУЗА
Нема дилема дека тие луѓе (Македонците) постојат, дека зборуваат
на свој јазик и дека имаат свои
обичаи. Нема дилема ниту дека она
што им го прави државата е на границата на расизам. Многумина од нив
велат - како може да сме малцинство
кога нашите дедовци овде живееле
уште пред да дојдат Грците. Едни ја
сметаат Македонија како своја втора
татковина, а некои немаат такво чувство. Повеќемина мислат дека се неразделен дел од грчкото општество
во кое се родиле и во кое живеат.
"Елефтеротипија"
Јас би ја обвинил Атина. Од своја
страна Скопје покажа видна флексибилност. Атина досега не покажала
ништо. Од продолжувањето на аргументот добиваат
грчките националисти. Лично јас
мислам дека проблемот е решен. Во
иднина, повеќето
од светот Македонија ќе ја нарекуваат Македонија.
Дојде времето Грција да се оддалечи
со гордост од овој
безвреден
аргумент.
Даниел Сервер, аналитичар
со Резолуцијата за Косово покажа дека
на крај упорноста е исплатлива. Ретко
кој му предвидуваше успех на Белград
во походот пред земјите во светот за
судско преиспитување на самопрогласената косовска независност. Но, на
крај, на изненадување на сите, победи
српската дипломатија. Патешествијата
на шефот на дипломатијата, Вук Јеремиќ, низ земјите од третиот свет, барајќи поддршка од нив за заштита на
меѓународното право беа пресудни во
исходот од гласањето. На ист начин
Македонија денес ја бара правдата во
рамките на меѓународното право. Правото на самоопределување, правото на
идентитет и достоинство, правото на
сопствен и меѓународно признат македонски јазик, правото на македонска
култура. Тоа треба да му го објасниме
на светот - дека сме Македонци не од
вчера, туку со милениуми наназад, дека
зборуваме на македонски јазик исто
толку време, а не да даваме конструктивни изјави од типот дека сме подготвени на компромис со Грците. Знаат
тие дека не сме за компромис. Тоа што
им фрламе прав во очите само за да
видат дека нешто правиме во таа насока може лошо да се одрази врз нас.
На Македонија й се потребни уште најмалку десеттина земји во светот, кои ќе
го признаат нашето уставно име. По
тоа, веднаш, со претходни консултации
со сите држави кои досега го признале
нашето автентично постоење, би се
пристапило кон гласање во Генералното

ВЕЧНИ НЕДОРАЗБИРАЊА
САД силно ги поддржуваат македонските аспирации за полноправно членство во НАТО. Како и
многумина од вас, и ние бевме разочарани минатиот април кога Македонија не беше поканета да се
присоедини кон Алијансата на Самитот на НАТО во Букурешт. Ги охрабруваме Македонија и Грција
итно да пронајдат решение за прашањето со името, што е во најдобар
интерес за двете страни и за регионот. Има само еден пат до членство, а тоа е едногласна согласност од сите членки на Алијансата.
Ситуацијата е комплицирана и затоа треба да работиме во тој
правец, а тоа не важи само за вас, туку и за другите држави.
Роберт Гејтс, американски секретар за одбрана
Колку подолго трае спорот со името, се
зголемува и ризикот да се случат други
нешта. Било каков вид нестабилност или
развој на домашните настани можат да ја
доведат северноатлантската воена алијанса во ситуација да го преразгледа напредокот на Македонија. Затоа, Македонија треба да биде поканета колку што е
можно поскоро, а тоа зависи од решавањето на проблемот со името.
Курт Вокер, амбасадор
на САД во НАТО
собрание за конечно уништување на
иредентистичката политика на Атина
по ова прашање. Се разбира, постои
опасност дел од тие земји да гласаат
воздржано, со што на индиректен начин би застанале на страната на Грција,
но затоа е потребна активност на македонската дипломатска мрежа. Што
велат старите, со седење дома ништо
не се постигнува.

ЌЕ ИМА ЛИ
МАКЕДОНИЈА ПОЛЗА ОД
ПРИЗНАВАЊЕТО НА
КОСОВО?
Дали името на земјава ќе биде поврзано со чинот на признавањето на Косово од македонска страна, рано е да се
предвиди. Но, сепак меѓу редови може
да се прочита дека земјава би извлекла
одреден бенефит во тој домен. Доколку
не успее тоа да го стори, тогаш ќе пукне
уште еден голем резил. Македонија ги
свитка "опашката и 'рбетот" и преку ноќ
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го призна протекторатот. Дали Гејтс им
вети нешто на домашните номенклатури
или само им даде временски ултиматум
тоа да го сторат, е прашање на кое естаблишментите ќе мора да одговорат. Во
спротивно, процентите околу рејтинзите ќе почнат забележително да се менуваат. Сега сме во многу незавидна
положба. Растргнати на повеќе страни
македонските раководни структури ќе
мора да ги издржат апелите и препораките да направат нешто што не е по
нивна волја. Доколку на некого од преку
големата бара му се брза да направи
нешто само заради внатрешно-политичката изборна агенда, запоставувајќи ја
притоа квалитативната димензија на решението за спорот на името, тогаш одречно треба да им се каже НЕ. Македонија ќе мора внимателно да реагира
на секој гест и од нашите сојузници,
бидејќи во денешното светско општење
личниот интерес е над сојузничкиот и
пријателскиот. Изразеното пријателство
е само за пред медиумите и светската
јавност. Зад кулисите се случува нешто
сосема друго.

