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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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НИКАКВИ Ц  РНИ СЦЕНАРИЈА НИКАКВИ Ц 
"Доколку Грците имаат 

храброст нека одговорат на 
прашањето има ли некој 
цар, император кој ја 
нападнал и ја покорил 
својата земја. Филип ја 
покорил Теба и ја уништил 
Херонеја, па тогаш како 
може да уништува нешто 
што било негова земја. Во 
тоа е есенцијалното и 
најбитното прашање", вели 
Мирослав Стојановски.

Неделникот "Македонско сонце" 
веќе 14  години објективно ја ин-
формира јавноста во Република 

Македонија, како и пошироко во светот, 
секаде каде има Македонци на пла не-
тата Земја. Господинот Мирослав Сто-
јановски е еден од нашите редовни чи-
татели, но и личност која воодушевува 
со своите размислувања за Македонија 
и за македонскиот народ. Му пречат по-
тезите кои ги прават нашите поли ти-
чари во однос на името на државата 
Република Македонија.

"Преговорите со Грција се шаховска 
игра, во која еден погрешно повлечен 
пион од наша страна може да пред из-
вика катастрофа. Нашите политичари 
или не знаат или, пак, немаат време на 
луѓето да им ја кажат македонската вис-
тина. Па, ако не ја знаат, тогаш постојат 
многу книги, дури и од грчки автори во 
кои се зборува за македонската вис-
тина. Добро е што конечно книгата на 
поранешниот германски амбасадор во 
Република Македонија, Ханс Лотар Ште-
пан, ќе биде преведена на англиски 
јазик и доставена до сите релевантни 
светски институции. Во книгата е ка-
жана вистината за Македонија. Тој како 
амбасадор имал можност да влезе и да 
ги разгледа документите во архивите 
на Германија, Франција, на Англија, 
всуш ност секаде. Непобитно ги доку-
ментирал фактите", вели Стојановски.

ГРЧКИ ПРОБЛЕМ
Во разговорот тој коментира и дека 

ние Македонците немаме никаков проб-
лем со името, кое со векови наназад го 
носеле нашите предци. Таков проблем 
имаат Грците.

Во однос на нивното присвојување 
на македонските антички великани, Фи-
лип и Александар Македонски, Стоја-
новски посочува: 

"Доколку Грците имаат храброст, то-

гаш нека одговорат на прашањето пос-
тои ли некој цар, император во светот 
кој ја нападнал и ја покорил својата 
земја. Имено, Филип ја покорил Теба и 
ја уништил Херонеја, па како е можно 
тој да ја уништува својата земја. Во тоа 
всушност е есенцијалното и најбитното 
прашање. Но, нашите политичари не 
умеат да го постават ова прашање. Не 
прочитале доволно, немаат искуство, а 
Грците очигледно играат на непишаното 
правило дека сто пати кажаната невис-
тина полека станува вистина. 

Од луѓето кои се занимаваат со проб-
лематиката на јазикот дознав дека грч-
ките зборови немаат корен. Според 
тоа, погрешна е нивната теорија за чис-
та нација. Јас сум македонист, дедо ми 
бил илинденец и во срцето на сите не-
гови наследници се пренесува Маке-

донија. По моите стапки оди и мојот 
син. Тој и братучед му го основаа теа-
тарот 'Скрб и утеха' и го 'отворија' патот 
за Македонците во Албанија, Бугарија, 
Србија, Грција...".

Во текот на својот работен век Сто-
јановски, како вработен во пора неш-
ната фирма "Агро снабдител", потоа во 
"Словенија промет" (се занимавал ис-
клучително со механизација во тутун-
ската индустрија, како работник бил 
познат во цела поранешна Југославија), 
контактирал со грчки фирми.

Од тие контакти сфатил дека биз-
нисмените од Грција не се задоени со 
политиката која ја водат грчките по-
литичари. Тој им објаснувал дека Ма-
кедонците, без разлика дали се во Пи-
ринска, Егејска Македонија или во Ал-
банија, се мирољубив народ. Маке дон-
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ците не знаат никому да му направат 
штета. 

"Доколку - дополнува тој - преку суд-
ски процес се реши прашањето за имо-
тот на протераните Македонци од Егеј-
скиот дел на Македонија, тогаш по ана-
логија на еден предмет ќе се решат и 
другите случаи, и тогаш грчката теорија 
за негација на Македонците во Грција 
паѓа во вода. Треба да се прекинат пре-
говорите за името и Македонија да 
поднесе тужба до Меѓународниот суд. 
Има делегати кои се подготвени да би-
дат на наша страна. Досега веќе 120-
130 држави нè признаа под уставното 
име. Тие ќе бидат на наша македонска 
страна".

НОВИ УСЛОВИ
Во однос на двојната политика на 

Европа кон македонското малцинство, 

Стојановски вели: 
"Истото што се случуваше во 1913 

година, се случува и денес. Европа пос-
тојано ни наметнува некакви услови 
кои треба да ги исполниме за да бидеме 
нејзина членка. Ние ги исполнивме ус-
ловите за влез во НАТО, но апсурдно е 
тоа што нашето влегување во Али јан-
сата, поради грчкото вето, е одложено, 
а од друга страна, пак, американски ге-
нерал им доделува признанија на на-
шите војници за нивното учество во 
мировните мисии. И како услов за влез 
во Европската унија ни се наметнува 
името. Но, тие постојано ќе наметнуваат 
нови и нови услови, само за нешто да 
биде матно и да се пролонгира нашето 
интегрирање во овие институции".

Во однос на црните сценарија дека во 
случај Македонија ако не влезе во овие 
институции ќе остане изолирана држава 
на Балканот, Стојановски комен тира:

"Не треба да им подлегнуваме на так-

вите мрачни сценарија, односно дека 
ако не влеземе во ЕУ и во НАТО ќе 
пропаднеме. Напротив, ние сме издр-
жале и порано, ќе издржиме и сега. 
Македонија има поволна клима во која 
успеваат многу земјоделски култури. 
Македонија може во една година да 
има три реколти, само таа треба да се 
поврзе со Израел, Холандија, Јапонија. 
Па, кај нас има и од 'пиле млеко'. Со 
земјоделските производи кои ќе немаат 
пестициди ќе можеме да купиме сè. 
Доколку сите кои ја ограбија Маке до-
нија ги вратат парите, тогаш нам нема 
да ни биде потребен Меѓународниот 
монетарен фонд. Доколку младите се 
вработат ќе нема потреба од закон за 
забрана на пијалаци. Но, и попусто се 
носат закони ако не се почитуваат".

Стојановски контактира со Ма ке дон-
ците во соседството, при што заклучува 
дека спасот за Македонија е во един-
ството на македонскиот народ.


