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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

О Д Б Р А Н А ТА  Н А  М А К Е Д О Н С Т В О      Т О  Н Е М А  Ц Е Н АО Д Б Р А Н А ТА  Н А  М А К Е Д О Н С Т В О  

Откако Македонија поднесе тужба 
против Грција пред Меѓуна род-
ниот кривичен суд во Хаг, пре го-

ворите за името станаа апсурдни и ста-
вени во втор план. Повеќе ќе ја нема 
онаа иницијатива од двете страни да се 
седне на преговарачката маса, да се 
разговара и да се вкрстат копјата, кои 
секогаш знаеја да го кренат нацио нал-
ниот адреналин кај двете нации. Сплас-
нува и желбата на Метју Нимиц да на-
прави нешто повеќе од она што досега 
неуспешно го работеше. Нештата ста-
наа драстично видоизменети. Македо-
нија ги заплетка грчките планови кои 
имаа европско покритие. Европските 
дипломати не веруваа дека мала земја 
како Македонија може да се реши да 
преземе таков ризичен чекор, со кој се 
развлекува нејзиното интегрирање во 
влијателните институции. Мислеа ќе 
потклекне, ќе се откаже, ќе падне на 
тестот за кондиција по темпото кое 
Грција го наметна од позиција на сила. 

Но, Македонија уште еднаш покажа 
и докажа дека националниот идентитет, 
автентичност и правото да бидеш она 
што си, е многу побитна работа од ед-
ноставната и веќе непопуларна парти-
ципација во НАТО или во ЕУ. 

Одбраната на каузата е 
најсветата работа за еден 
народ, за една земја. Тоа е долг 
кон генерациите зад нас, кои 
многу повеќе работеле од нас 
денес, за да ги зачуваат името 
и идентитетот. Благодарение на 
нив ние денес сè уште сме  
Македонци. Нивните лузни, 
рани од куршуми, скршеници, 
трауми и солзи низ кои 
поминале, неколкукратно се 
поголеми и позначајни од 
денешното седење и дремење 
по кафулињата и трач-
локациите на бројни и бројни 
Македонци, во кои и сами не 
знаат што прават освен што 
ликуваат и критикуваат. Да, 
секогаш мислата им е да фатат 
"џенем" по белосветските 
патишта, зашто таму ќе биле 
господа, а овде само клошари. 
Со два збора кажано, кренале 
раце од македонштината. 

Размислата за вадење 
бугарски пасош веќе не е 
срамен и предавнички чин 
ниту, пак, тоа е одењето на 
летување и на зимување во 
Грција. За нив не е срамно кога 
иредентистите од истокот и од 
југот во документите, кои ќе им 
ги поттурат, ќе ги натераат да 
напишат дека се Бугари, 
плукајќи врз коските на 
прадедо им, ниту ако од Солун 
се вратат со пребојадисани 
регистарски таблички, со 
добиени национални навреди 
и искинати церади на возилата. 

Иако, за среќа, таа бројка е 
мала, сепак е доволно голема 
за да можат соседните 
пропагандисти да удрат врз 
националното постоење на 
македонскиот народ и неговата 
засебност и различност од 
другите. 

Од друга страна, пак, и 
Македонија како држава 
неопходно мора да изгради 
сопствена стратегија за 
одвраќање на поединците и на 
малите групи Македонци од 
проклетите сценарија во кои 
учествуваат. Тие и таквите се 
недоволно силни да ја издржат 

македонската борба за 
сопственост, психички се 

неподготвени да го преземат 
ризикот да й  помогнат на 
државата, тогаш кога й  е 
најпотребно. Тоа не ја 
оправдува нивната лекоумна 
постапка да го прегазат своето, 
да плукнат на својата крв. 

Точно, нема суд кој може тоа 
да го казни. Но, има други 
чекори кои ќе ги вразумат и 
духовно ќе ги ресоцијализира ат. 
Столбот на срамот е секогаш 
место на кое образите 
црвенеат, очите темнеат, косата 
белее, на кое своите те 
откажуваат од свој. 

Само така се брани каузата, 
само така се бранат народот и 
државата. Се накотиле бројни 
одродници и велепредавници. 
Доколку не може некој да ги 
спречи во мисијата со која 
тргнале, барем може да им го 
покаже местото каде повеќе не 
можат да бидат.

СРАМ    НИ АНТИМАКЕДОНСКИ СРАМ  
ДОКТ    РИНИ И ЗАГОВОРИДОКТ  
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Како одминува времето, сè повеќе 
народи од земјите апликанти оценуваат 
дека тоа се континентални заедници, 
во кои не цветаат рози, кои се соочуваат 
со бројни финансиски и админи стра-
тивни проблеми и дека заедништвото 
со нив не носи гаранции за општеството, 
онака како што тоа се претставува во 
јавноста. 

Приказните дека Македонија не мо-
же да опстои и да постои како држава 
доколку таа не стане членка на овие 
воено-економски алијанси, се одамна 
излитени и потрошени фрази, кои слу-
жат за потребите на опозиционите фак-
тори, како дома, така и на меѓународен 
план. Еве, како држава сме надвор од 

речиси сите влијателни структури кои 
се под закрила на Европа и на Обе ди-
нетите нации, а во оние каде што, пак, 
сме членки, не ни ги почитуваат зага-
рантираните права во согласност со 
статутите кои ги имаат донесено. 

Како пример ги посочуваме деструк-
тивните процеси кои против маке дон-
ството се водеа и се водат во Советот на 
Европа, во Европскиот парламент и во 
слични институционални конституции. 
Народот, јазикот и македонската циви-
лизација воопшто секогаш се пречка за 
модерните национал-социјалисти и за 
шовинистите од нашето регионално 
опкружување, но и подалеку. 

Но, ете повторно сме тука и покрај 
неоправданото отфрлање на маке дон-
ската партиципација во крупните ев-
ропски и трансатлантски сојузи. Маке-
донија повеќе не е кревката земја од 
почетокот на деведесеттите години на 

минатиот век, која мораше да прави 
антидемократски отстапки за да се од-
брани од ембаргото на Грција или од 
притисокот на половина Европа. Во 
текот на изминативе години успешно 
му докажавме на светот кој е про во ка-
тор, дестабилизитор и антидемократ, а 
кој е стабилизатор, амортизер на кон-
фликти и предводник на демократски и 
на општествени реформи. Адутите по-
веќе не се на страната на јужниот сосед. 
Европа е свесна за девијациите кои Гр-
ција ги продуцира, за опструкционата 
улога која подолго време ја игра на 
сметка на заедницата. Треба цврсто да 
се опстои на курсот по кој Македонија 
се движи, бранејќи ги своите нацио нал-
ни, историски и цивилизациски при до-
бивки.

ЗАГОВОР ИЛИ 
УТОПИЈА?

Деновиве во јавноста нашироко се 
зборува за тезите на добро познатиот 
Сем Вакнин кој, покрај своите еко ном-
ски погледи за сегашноста и за идни-
ната на земјава, протури и информација 
според која Американците планирале 
да испратат агенти за смена на режимот 
во Македонија. И нормално, повторно 
се разбудија страстите, се крена косата 
на главата. Што е, пак, сега проблемот, 
многумина го поставија ова прашање. 
Кому и зошто воопшто некому Маке-
донија му пречи? 

Не станува збор за обичен про во ка-
тор, кој има цел да го подигне рејтингот 
на некој медиум, туку изјавите доаѓаат 
од американски аналитичар во Маке-
донија, кој во текот на изминатиот пе-
риод толкуваше и предлагаше ре фор-
ми спроведени од македонски гар ни-
тури. Во целата работа може да се за-
бележи одреден заговор против акту ел-
ната македонска Влада и Македонија ка-
ко држава воопшто. Перверзноста оди 
дотаму што како шеф на деструктивната 

СРАМ    НИ АНТИМАКЕДОНСКИ  НИ АНТИМАКЕДОНСКИ 
ДОКТ    РИНИ И ЗАГОВОРИ РИНИ И ЗАГОВОРИ

ЏОЗЕФ И ВАКНИН СО УТОПИСКИ ЗАГОВОР ЏОЗЕФ И ВАКНИН СО УТОПИСКИ ЗАГОВОР 
ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА!?ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА!?

Грција сериозно го прекрши 
член 11 од договорот кој го пот-
пиша под чадорот на ОН и со тоа й 
нанесе огромна штета на Ре публика 
Македонија. Најавено е уште едно 
прекршување при на шиот ев ен ту-
ален влез во ЕУ и тоа е дваесеттина 
пати повто ре но од страна на грч-
ките авто ри тети. Ние мораме да се 
справиме со тоа прашање на на-
чините кои ги имаме на распо ла-
гање. Би дејќи досега шансите тоа 
да се реши само со разговори се по-
кажаа недоволни, оценивме и по 
судски пат да се обидеме да ја до-
кажеме нашата правда. Се разбира, 
ќе ги продолжиме и преговорите.

Никола Груевски

Мора да сфатиме дека Ма ке-
донци постојат и надвор од Гр-
ција. Грчките Македонци ќе сфа-
тат дека кон крајот на XIX век се 
оформи нова нација, нов ентитет 
во земјата позната како Маке-
донија, а тој едно ставно не е грч-
ки ентитет. Ве рувам дека Маке-
донците без никаков друг атри-
бут со текот на времето ќе бидат 
сфатени, но грчките Македонци 
кои сме таат дека се Грци треба 
да направат напор, како и ме ѓу-
народните фактори. Мислам де-
ка многу други народи и многу 
малцинства треба да формираат 
сојуз и да ги нау чат Грците што 
значи да се би де малцинство и 
колкаво бо гатство е соживотот 
со мал цинствата.

Григорис Валијанатос, пора не-
шен советник на лидерот на 
ПАСОК, Јоргос Папандреу
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мисија, која големата сила би ја испра-
тила во земјава, би бил определен кон-
троверзниот Едвард Џозеф, поранешен 
директор на Меѓународната кризна гру-
па и човек кој прогнозира дека Маке-
донија нема да постои за 10 години до-
колку во блиска иднина не стане членка 
на НАТО. Лажни патки за замајување на 
јавноста или веродостојни податоци, 
кои треба да се земат  предвид? Тезите 
дека информациите на Вакнин произ-
легле директно од Белата куќа вне сува-
ат уште поголема забуна кај јавноста. 

Почнувањето на операциите на новата 
американска администрација и на воз-
обновениот тим на Меѓународната 
криз  на група наскоро би стартувало, а 
сè тоа би било во функција на собо ру-
вање на власта во Македонија, која во 
изминатиот период се покажа непо-
пустлива во одбраната на македонското 
име и на македонскиот идентитет. 

Изминативе години македонско-грч-
киот спор околу името ја стави Бушо-
вата администрација во многу непри-
јатна состојба, особено за време на Са-
митот на НАТО во Букурешт, а за тоа 
Македонија беше најмалку виновна. 
Глав ните провокации, уцени и ултима-
туми пристигнуваа од страна на Атина, 
па токму администрацијата на Кара ман-
лис беше таа која ги стави во незавид-
на положба  Американците во Романија. 
По ваквиот развој на состојбите ќе бе-
ше многу поверојатно Белата куќа да 
правеше планови за разбивање и за со-
борување на грчката Влада, а не на ма-
кедонската. Значи, Вакнин или прене-
сува нешто што само наслушнал, а се-
која будала тоа може да го истресе од 
ракав или, пак, се обидува да продуцира 
антиамериканско расположение во Ма-
кедонија, што во овој момент би й оде-
ло во прилог на Грција. 

Па, доколку и хипотетички, како ве-
родостојна ја земеме тезата на Сем де-
ка Едвард Џозеф ќе го руши Груевски и 

неговата гарнитура, би го поставиле 
прашањето, а кој тоа ќе го замени Гру-
евски во блиска иднина? Дали тоа ќе 
бидат партиите кои имаат по 2, 3, 5 или 
9 проценти расположение кај електо-
ратот, наспроти 30 отсто кои й се накло-
нети на власта? 

Смешни се и аматерски предви ду-
вањата и наводните планови на само-
наречените стратези од западните зем-
ји. Во моментов Македонија има една 
од најстабилните влади во регионот. Не 
навлегуваме во доменот на позитивно 
или негативно работење на домашната 
власт, но објективно таа има стабилни 
контури. Опозицијата тука има само 
улога на набљудувач на процесите, без 
реална сила нешто да смени во прак-
тиката, бидејќи е целосно раслоена и 
дезорганизирана. По распаѓањето на 
коалицијата "Сонце", веројатно ќе треба 
да поминат уште најмалку два пар ла-
ментарни или локални изборни ци к-
луса за да се освестат од шокот кој ги 
тресе речиси три години. Оттука, инфор-
ма ции те на Вакнин, кои личат на уре ду-
вачката политика на "радио Милева" и 
обидот на Џозеф повторно да заигра на 
овие простори, однапред се осудени на 
неуспех, бидејќи плодното тло за ви-
реење на нови заговори и деструктивни 
планови одамна е контаминирано со 
македонската сплотеност во одбраната 
на македонштината.

Сè се сведува на вас и до нивото 
до кое ќе одите со компромисот. 
Треба да се концентрирате на тоа 
што е важно за вас, она што ви 
овозможува да го зачувате иден-
титетот. А, идентитетот е она како 
се чувствуваш, кој си и што си, а 
не она што е ставено на хартија, 
во документите на ОН. Која било 
одлука и да донесете ќе бидете 
истата личност и ќе зборувате на 
истиот јазик. Ништо не е толку 
тешко, како што изгледа на по-
четок. Треба храброст за ком про-
мис. Верувам дека вие и Грција 
може да најдете решение и да ста-
нете вистински сојузници. Веќе 
наредниот ден ќе зборувате на 
ист јазик.

Филип Рикер

Не можеме да прего вараме за 
идентитетот. Тоа не е нешто за кое 
се преговара и разговара. Доколку 
го направиме тоа, би било исто ка-
ко да му ја земеме душата на ма-
кедонскиот народ. Со тужбата про-
тив Грција во Судот во Хаг, Маке-
донија се обидува да ја врати вис-
тинската дискусија за името во 
рам ките на Привремената спо год-
ба. Целта е преговорите за името 

да се вратат во ОН, а не за идентитетот. Со тоа на Грција би й се 
оневозможило да ја спречува земјава во евроатлантските ин-
теграции.

Силвана Бонева

Се надеваме дека прашањето 
за името ќе се реши. Постојано ве-
лиме дека е потребно брзо ре ше-
ние, но очигледно е дека тоа не-
ма да се случи набрзо. Но, нај важ-
но е дека и двете страни при з -
наваат оти што и да се случува 
околу прашањето за името, прие-
мот на Македонија во НАТО ќе 
биде во корист и на Алијансата, и 
на Македонија, и на Грција, и на 
Балканот. Даниел Фрид во сора-
ботка со посредникот Нимиц се 
обидуваат да се најде компромис 
и САД ќе продолжат да работат 
на изнаоѓање решение.

Кондолиза Рајс

УШТЕ КОЛКУ ЦРВЕНИ КИЛИМИ УШТЕ КОЛКУ ЦРВЕНИ КИЛИМИ 
ЗА БЕЛОСВЕТСКИТЕ ХАЗАРДИ?ЗА БЕЛОСВЕТСКИТЕ ХАЗАРДИ?


