МАКЕДОНСКА КАУЗА

П О Ч Е ТО К Н А К РА Ј О Т Н А Е Д Е Н

РАМНОПРАВНО СООЧУВА
МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО
"Само неуките и неразумни
луѓе можат да сметаат дека
минатото е мртво и со
непреоден ѕид засекогаш
одвоено од сегашноста". Оваа
мисла пред триесеттина
години ја има искажано
големиот Иво Андриќ. Таа е
толку полна со мудрост, со
мисловна тежина, таа е толку
актуелна, колку што е стара.
Едноставно, таа е врзно ткиво
меѓу историјата и секојдневието, меѓу она што некогаш било
и она што денес го живееме. Ја
напишав оваа размисла од
Андриќ затоа што ме потсети
на она што секојдневно Грците
го бараат од нас.
Да заборавиме на нашето
минато, да заборавиме на
мачната и крвава историја,
затоа што со неа не се градела
иднината.
Според логиката на Андриќ,
очигледно е дека Бакојани е
неука, дека Караманлис е неразумен, дека мртвилото кое ги
обзело нашите јужни соседи
едноставно ги заѕида во средновековните асимилаторски
доктрини, од кои тешко можат
да избегаат.
Сегашноста никогаш не е одвоена од минатото. Таа е само
негово продолжение. Денот кој
денес го живееме утре веќе е
минато. Секоја секунда зад нас
е минато. Секоја минута која
поминала е историја. За годините, децениите и вековите
да не зборуваме. Колку ги има
повеќе, толку се потешки,
повредни и позначајни.
Македонија не може и не
смее да се срами од
минатото. Имаме
историја за углед, за
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гордост и за достоинство.
Имаме историја со која можеме
да го поразиме и нашиот
најголем непријател во
денешнината, најголемиот
крвник на утрешнината. Е, токму затоа грчките иредентисти
нè повикуваат нас да се тргнеме од она што е наше минато,
наша некогашност. Тоа најмногу ги боли, знаат дека тука се
најтенки и тука ќе им се скине.
Но, ние не сме виновниците
што тоа е така. Ние никого не го
испровоциравме, ние никого
не го обезвреднивме, не го
потценивме, уште помалку не
го асимилиравме. Напротив,
другите тоа го правеа со нас.
Затоа бегаат од минатото. Се
плашат дека Европа и светот ќе
ја разберат и ќе ја осознаат
нивната антидемократска
стратегија, која длабоко се
вкоренила во нивното
политичко и дипломатско
општење.
И денес, откако разбра дека
ќе се најде на обвинителната
клупа во Хаг, Грција се
исплаши. Иако инаетливо не
сакаа да признаат дека тоа е
така, сепак образите на
Кумуцакос се вцрвија, а
Бакојани почна да пелтечи.
Малку кој од нив веруваше
дека малата Македонија е
подготвена на таков луксуз,
како што некој проценуваше.
Но, нам не ни преостанува
ништо друго освен цврсто да се
држиме за меѓународните
правни начела. Клучот на
вистинскиот успех е во
трпението, во упорноста и во
истрајноста. Брзите решенија
не носат резултати, иако во
државава имаше и има
заговорници и на таа идеја.
Нејсе. Нив мувлата и влагата
веќе ги изела.
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П

обедата на Барак Обама на претседателските избори во Америка
внесе голем ентузијазам и расположение во редовите на грчката политичка фела. За време на кампањата
која траеше неколку месеци, Атина свесно и намерно ја одолговлекуваше серијата преговори-разговори со Македонија околу името, чекајќи времето
побрзо да помине за да си нема повеќе
работа со администрацијата на Џорџ
Буш. Грчката дипломатија процени дека
новиот состав на Белата куќа може да ја
сврти плочата на грамофонот и да
почне да ја свири играта која повеќе би
й одговарала на Бакојани, отколку на
Груевски. Но, тоновите кои почнаа да
пристигнуваат од вторите и од третите
ешалони на американските политички
и аналитички кругови, покажаа дека
нештата нема да бидат такви какви што
се понадеваа иредентистите од нашиот
јужен сосед. За нив сега е доволно тоа
што Америка го нема Балканот на списокот на приоритети што, пак, би значело дека Вашингтон повеќе нема да
врши активен притисок врз Грција за да
попушти во поглед на името, а со тоа и
за откажување од ветото за наш прием
во НАТО и во ЕУ.
Поднесувањето на тужбата на Македонија против Грција пред Меѓународниот кривичен суд во Хаг внесе
дополнителна турбуленција кај Грците,
што сериозно ги разниша и така лабавите ногарки на кои се крепеа нивните тези. Сега нештата стануваат поинакви. Не е како што беше до пред
неколку месеци. Сега во Белата куќа ќе
седат демократите на чело со Обама, а
паралелно со тоа Македонија ќе води

Не е едноставно да се најде
правна основа да се обвини Грција, бидејќи во коминикето од
Самитот на НАТО во Букурешт

ИЗВЕТВЕН ИРЕДЕНТИЗАМ

ЊЕ ВРЗ ТЕМЕЛИТЕ НА

НИКОЛА
НИ
КОЛА ГРУЕВСКИ
судски процес против Грција за прекршувањето на Привремената спогодба.
Овие два момента го исфрлаат Метју
Нимиц од играта. Тој повеќе нема да
биде клучниот фактор во односите меѓу двете земји. Со текот на времето неговата мисија ќе бледее. Во која насока
ќе се движат целата ситуација и релациите, рано е да се предвиди. Она што
моментно може да се оцени како своевидно расположение во двете земји е
дека Македонија форсира, а Грција се
плаши. На што мириса сè ова? Почеток
од нула или почеток на крајот?

не се спомнува вето, со што Грција на некој начин се заштитила. Затоа домашните и странските експерти кои ја советуваат
Владата треба да размислат
добро за издвојување на меѓународното право што им е на
располагање на судиите, а тоа е
чувството на правичност. Тоа е
легитимен извор на судиите,
флексибилна основа врз која
може да се бара одговорноста
на Грција.
Васил Тупурковски

ДОРА БАКОЈАНИ

ГРЧКИОТ УГЛЕД ПРЕД
ДЕБАКЛ
Веќе е сосема јасно дека спогодбата
меѓу Македонија и Грција, која ги одредуваше насоките на нивните заемни
односи, не само што не дава резултат,
туку е и надвор од сила. Медијаторот
Нимиц почна ништо да не разбира што
се случува, па преповторувајќи одредени излитени фрази од неговиот дипломатски речник, безуспешно се обидува да остане во игра и да продолжи
со својата пропадната стратегија, која
одамна доживеа фијаско.
На Атина не й останува ништо друго
освен да го избира начинот на својата
одбранбена стратегија, со која ќе се
претстави пред Судот. Во оваа нова ситуација многумина не гледаат никаков
излез за решавање на спорот со името,
а во таквите размислувања најгласни се
грчките аналитичари. Нивните проценки се дека дипломатијата на Владата во
Атина доживува потреси, кои сериозно
можат да се одразат на грчкиот углед и
имиџ во светот, но и врз идните мултилатерални односи.
Потегот на македонската Влада во
овој момент да побара меѓународна
правда за спорот со Грција е увертира
во новата фаза за поразување на фашистичката идеологија на оние кои
стотина години наназад уништуваат сè
што е туѓо. Процесот кој треба да отпочне во Хаг треба да го лоцира изво13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 752 / 28.11.2008

рот на иредентистичките пројави, да ги
покаже со прст индивидуите и групите,
кои постојано во име на европските
демократски и цивилизациски вредности шират лаги и демагогии, асимилаторски политики и нечовечки постапки. Судот ќе треба да го каже она што
многумина го мислеа, а не можеа или
не сакаа да го кажат.
Не можеме и не мораме повеќе да ги
слушаме солидаризирачките изјави на
Солана и на Шефер со прогрчки карактер. За мене нивното објаснување
дека Грција ја води играта не само што
не држи, туку е и неприфатливо за одржување и продолжување на вистинската европска идеја.
Да, има и скептици кога е во прашање новата македонска стратегија или
тактика, како што милува да ја нарече
Бакојани. Нивните песимистички прогнози се дека Македонија, со самиот чекор да поведе судска постапка пред
Трибуналот во Хаг, свесно се откажала
од членството во НАТО, барем во наредните три години.
За да се задоволат нивните политички суети и стратешки доктрини, веројатно за пет минути би го решиле

Барањето правен лек во решавањето на билатералните спорови е легитимно право на секоја држава, но треба да се има
предвид дека тоа е долготраен
процес. За Грција спорот со името е политичко, а за Македонија
национално прашање. Станува

збор за две различни работи.
Потребна е заедничка волја за
решавање на спорот. Вие сте соседни држави. Едната е во ЕУ, а
другата сака да биде член и се
бори за остварување на стандардите. Интересот мора да биде и
на Грција, Македонија да го оствари правото за влез во Унијата
што побрзо.
Стипе Месиќ

МАКЕДОНСКА КАУЗА
Овој потег на Владата, да поднесе тужба против Грција во Хаг, е
насочен кон тоа да се стави до
знаење дека Македонија сака да
преговара и ќе преговара, меѓутоа
не под притисок на правото на
посилниот, туку со целосно почитување на меѓународното право.
Мислам дека во таа смисла тужбата во Хаг треба да си ја одигра и
ќе си ја одигра таа функција и нема
сигурно од процесот во Хаг да за-

ТУЖБАТА ПРОТИВ ГРЦИЈА ГО ИСФРЛА НИМИЦ ОД КОЛОСЕК

виси и времетраењето на преговорите, туку од политичката волја
на двете страни. Ние знаеме, или
барем веруваме, дека правдата е
на наша страна. Тоа е една работа.
Другата работа е сега да ги вовлечеме сите земји-членки на ОН,
преку една таква резолуција во
овој наш спор. Земјите-членки на
ОН практично се имаат изјаснето,
сите оние кои нè признале под
уставното име имаат став, други
кои имаат поинакви позиции, исто
така, имаат став. Според мене,
најдоброто решение е проблемот
со Грција да го решаваме на маса.
Срѓан Керим
проблемот со името, прекрстувајќи нè
сите нас онака како што тие мислат, за
утре да ни покажат колку се вредни, со
тоа што експресно й овозможиле на
државава да стане полноправна членка
на Алијансата. За нив и за таквите како
нив ниту името, ниту достоинството не
се на врвот на сопствената политичка

Грција треба да сфати дека разликите околу името не треба да
го доведуваат во прашање членството на Македонија во НАТО.
Тоа треба да се случи колку што е можно поскоро. Сметам дека е
важно и за добрите партнери од Алијансата - Грците, да сфатат
дека повеќе вреди да ја имаме Македонија во НАТО, отколку да се
грижиме за малите лингвистички и семантички проблеми. Македонија е Македонија. Може да биде одличен сојузник и колку
побрзо, толку подобро.
Роберт Хантер, поранешен американски амбасадор во НАТО
агенда. Нивната политика е само механичка игра, која треба да обезбеди каков било прием на земјата во евроатлантските структури. Краткорочниот и
кратковидиот поглед на нештата го занемаруваат, сметајќи дека откако ќе бидеме дел од европските елитни друштва, полесно ќе сме се избореле за своите права како народ и како држава. Каков нон-сенс, каков апсурд, каква лесноумност.

СУДОТ ВОЗДРЖАН И
БЕЗ ЈАСНА ОДЛУКА!?
И покрај многуте позитивни сигнали
кои пристигнаа откако Македонија ја
поднесе тужбата против Грција во Хаг,
сепак има и такви аналитичари кои сметаат дека чекорот на македонската Влада е контрапродуктивен од повеќе аспекти. Прво, постои сомневање дека
Меѓународниот суд на правдата во Хаг
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ќе ја прифати тужбата. Песимистичките
проценки велат дека е можно Судот да
остане воздржан за спорот, бидејќи станува збор за билатерално прашање. Од
друга страна, пак, ако Судот сепак преземе обврска да постапува по предметот, во тој случај ќе се отвори спор околу толкувањето на Договорот од 1995
година, при што и двете страни ќе ги изнесат своите тужби. Грците веќе најавија и своја тужба против Македонија,
сметајќи дека и таа прекршила одредени одредби од Спогодбата.
Најголем проблем би настанал доколку на крајот од процесот Судот не донесе јасна одлука за барањето на Македонија. Тоа ќе значи продолжување
на пат позицијата и бесконечноста на
грчкото инаетење. Проекцијата е дека
најмалку од 3 до 5 години, Македонија
и Грција ќе ја играат истата игра за продолжување на статус кво состојбата. Кој
ќе изгуби, а кој ќе добие во тој временски период тешко е да се претпостави.

