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МАКЕДОНСКА КАУЗАМАКЕДОНСКА КАУЗА

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

КАКО Г  

општење. Грција нема тука да 
запре. Тоа е неспорно. Но, во 
изминатиот период нејзината 
игра е доволно јасно 
прочитана, за да може и 
одговорот од македонска 
страна да биде доволно 
аргументиран, силен и 
категоричен на секоја нивна 
лага, дрскост и безобразие. 
Грција доби еднакво силен 
противник на меѓународно 
рамниште. Македонија не е 
држава која коленичи за грст 
евра пред корозираните грчки 
или европски капии, 
Македонците не се дотолку 
страдни својот пат да го 
поплочуваат со мизерната 
согласност на Атина. На ваков 
или на онаков начин 
Македонија ќе ги постигне 

А Т И Н А  Г И  П О Р А З И  Д Е М О К Р А Т С      К И Т Е  В Р Е Д Н О С Т ИА Т И Н А  Г И  П О Р А З И  Д Е М О К Р А Т С   

своите интереси и цели. На 
крај, повторно срамот ќе биде 
нивен, како и многу пати 
досега. Честа и достоинството 
на македонството лесно и брзо 
ќе го поразат грчкото бунило.

ти, групи и индивидуи е подеднакво 
да ги развиваат процесите, кои ќе им 
донесат благодет на нацијата и на др-
жавата. Што треба да значи и како да се 
сфати пораката на сè уште актуелниот 
претседател на земјава дека со при-
тисоци однадвор треба да се натера 
македонската власт да ја смени по-
литиката? Тоа е директен повик до 
релевантните, но и до деструктивните 
меѓународни фактори со сомнително 
минато и сегашност, да работат против 
волјата на мнозинството македонски 
граѓани кое, според актуелното распо-
ложение кое го има, јасно и недво-
смислено застанува на страната на 
промакедонските струи. Според логи-
ката или можеби идната стратегија на 
Црвенковски, ако и странскиот фактор 
не ја одигра својата улога во "припи-
томувањето" на денешната македонска 
власт, тогаш ќе се пристапело кон мену-
вање на власта. Во секоја нормална, 
демократска и цивилизирана држава 
власта се менува на избори, претсе-
дателски, собраниски или локални, се-
едно. Тогаш се мерат силите, се соо    -
чуваат платформите, мислите, идеолош   -
ките матрици. Секој поинаков на чин 
на менување на власта, значи неј зино 
насилно соборување, значи при мена 

ЕВРО  ПСК АТА УНИЈА ЕВРО 

За излез од ваквата состојба, прво, 
потребно е власта сама да ги 
осознае грешките и самоиници-

јативно да ги менува работите во по-
зитивен правец, што е малку веројатно. 
Второ, со притисоци однадвор да се 
натера да ја смени политиката или, пак, 
аргументирано, упорно и храбро да се 
дебатира и на отворена сцена да се 
изнесат критики. А ако и сè ова не даде 
резултат, тогаш се оди кон менување на 
власта". Овие предупредувања во об-
лик на ултиматуми и закани, пред не-
колку дена ги упати шефот на маке-
донската држава, Бранко Црвенковски, 
на една од серијалот трибини пос-ве-
тени на демократизацијата на Маке-
донија. Разбирливо е секоја држава да 
чекори кон посилна и постабилна де-
мократија, кон подобрување на опш-
тествените прилики за развој. Тоа е 
задача, пред сè, на власта, но и на опо-
зицијата. Улогата на партиските суб јек-

Грчките дипломати почнаа 
да се изненадуваат и да се 
разочаруваат од речиси сите 
потези и реторики на 
македонските политички 
претставници. Не можеле да ги 
разберат, се прашуваат како 
можеле и понатаму на тој 
начин да се однесуваат кон 
моќната ролја на Грција. 
Мислеа дека по наметнатиот 
пораз на Самитот на НАТО во 
Букурешт ќе попуштиме, ќе им 
се потчиниме и ќе почнеме да 
играме уште по првите тактови 
на грчкото сиртаки. Арно ама, 
се излажаа, нè потценија, а 
сами се преценија. Не ја 
познаваат доволно 
македонската суштина, 
македонскиот инает, гордоста 
и достоинството на овој мал, но 
тврд народ. Ние сме биле 
малку, а тие повеќе, ние сме 
биле послаби, а тие посилни, 
ние сме биле надвор од НАТО и 
од ЕУ, а тие дел од 
евроатлантските структури. 
Според нивните согледувања и 
проценки, овие атрибути биле 
доволни за поразување на 
македонскиот бит. Дрскоста на 
Бакојани отиде дотаму што ги 
стопира европските пари 
наменети за развој на 
македонската патна 
инфраструктура, само затоа 
што автопатот сме го 
преименувале во Александар 
Македонски. А, тоа што тие се 
решиле да му градат споменик 
на големиот Македонец во 
Ирак, никому ништо! Ова не 
само што е перверзен апсурд, 
туку е и уште една епизода од 
европската антидемократска 
идеологија, која само ги штити 
интересите на самонаречените 
ариевски национално-
политички раси, а другите ги 
занемарува и ги уништува. 
Македонија не е и нема да биде 
безгласна во целото ова 
соочување. Нејзината немост 
одамна е заменета со бунт 
против молкот, со автентичен 
глас, кој по својата јачина и 
тежина го отсликува крикот на 
обесправените и 

нерамноправните народи 
во навидум 
рамноправното светско 
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РЦИЈА ЈА УНИШТУВА  
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донците мора да го задржат својот 
идентитет, да зборуваат на македонски 
и дека од тоа нема отстапување. Како 
тогаш шефот на државата мисли да 
станеме дел од НАТО и од ЕУ, ако не ја 
свиткаме "кичмата" и не им се потчи-
ниме на грчките барања? Македонската 
левица сè уште не е свесна дека целта 
на Грција не е името на државата, туку 

Срамота е за Европа и за сите други 
земји да го толерираат недоличното 
однесување на Грција. На сите нас ни е 
јасно дека Грција всушност сака Ма-
кедонците да го променат својот иден -
титет, а ние тоа не можеме да го на-
правиме. Големата грешка на на ша та 
дипломатија е дека ние од почеток 
прифативме да преговараме за работи 
за кои не се преговара, со што ос та-
вивме впечаток дека евентуално ќе на-
правиме компромис и сега сите тоа и го 
очекуваат од нас. Решение за овој проб-
лем е сите политички партии да заземат 

цврст став и јасно да им се каже дека името и националниот иден-
титет не можат да бидат предмет на преговори. Потребна е државна 
стратегија за македонските национални и стратешки ин тереси, по-
влекување од секакви преговори и јасно да й се стави до знаење на 
меѓународната заедница дека Македонија не може да преговара за 
својот идентитет.

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски

Сè понагласеното истакну-
вање на античкиот период е 
резултат на тоа што во мина-
тото немавме можност да учи-
ме за личности и за теми од 
античкото минато, освен шту-
рите информации дека Алек-
сандар Македонски е Грк. Тоа 
се правеше со цел тогашна 
Југославија да не ги влошува 
односите со Грција. Ако сите 
историски факти говорат дека 
Александар Македонски е дел 
од нашето минато, не гледам 
ништо лошо во афирмацијата 
на античкото минато. Против 
сум тоа да се злоупотребува 
во политички цели и за време 
на изборна кампања, затоа 
што Филип и Александар, исто 
така, се дел од светското кул-
турно наследство. 

Милан Бошковски, историчар

на недемократски мерки, својс твени 
само за оние државни субјекти кои ги 
уназадиле сопствените проце си. Ме-
нувањето на една власт се пос тигнува 
со нудење на подобри и по јасни кон-
цепти од ние кои ги спро ведува гар-
нитурата која управува. Де нес маке-
донската опозиција не може да се по-
фали со вакви концепти и раз војни 
планови, бидејќи таа доживува регрес 
на сите полиња. Нејзината плат форма, 
која упорно ја турка во јавноста, пове-
ќе й одговара на грчката идео лош ка 
поставеност во моментов, отколку на 
македонските национални и др жавни 
интереси, па колку таа и да е искрена и 
добронамерна. Дали се пресметани 
ризиците од сервилното однесување 
на овие интелектуални и политички 

кругови, кои денес збору ва ат за не как-
ва мека или полудеспотија во Маке-
донија? Знаат ли всушност што значи 
таа квалификација за сопствената земја, 
која не прави ништо друго освен за да 
се заштитат од неофашизмот на сосед-
ните државни пропаганди? Тре се њето 
зе лени од ракав ги доведе так вите и на 
ним сличните во аутсајдерска пози ци ја 
и на маргините на веро дос тојниот ин-
телектуализам.

ЗГРАДАТА НА ШУМАН МОЖЕ 
ДА СЕ УРНЕ!?

Повторно минатата седмица на три-
бина го слушам Црвенковски, не знам 
веќе и каде беше одржана, дека Маке-

македонските белези на Македонците 
(нацијата, јазикот, црквата...). Дека тоа е 
така досега се покажа многу пати, от-
како Атина се спротивстави на сите оби-
ди на одредени земји да нè оквали-
фикуваат како Македонци. Асимила-
торската политика на Грција, кон која 

ЕВРО  ПСК АТА УНИЈА ПСК АТА УНИЈА 

ДОКАЗ ЗА ДОКАЗ ЗА 
ЕВРОПСКАТА ЕВРОПСКАТА 
"ДЕМОКРАТИЈА""ДЕМОКРАТИЈА"
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гледаме дека се стреми и Европа, ги 
урна темелите на минималното демо-
кратско однесување на меѓународната 
заедница. Анархијата која веќе неколку 
години владее во бриселските ходници, 
почна сериозно да се одразува на ви-
талните елементи на Унијата. Грчката 
деструктивна политика во европското 

Срамно и без преседан во поновата европска историја. Обидот 
на ЕУ, со новите правила кои треба да се применуваат од јануари 
годинава, да го избрише македонскиот јазик во документите на 
европските институции е без преседан со својата визија за бри-
шење на идентитетот на еден народ, кој со векови опстојува на 
територијата на Европа. Овој обид на ЕУ по административен пат 
да го избрише јазикот кој претставува духовна татковина на секој 
Македонец е ирационален и спротивен на демократските, хума-
нистичките и цивилизациските процеси на современиот свет и на 
нова Европа.

дел од обраќањето на Друштвото на писателите на Маке-
донија до Ерван Фуере

политичко општење ги неутрализира и 
ги елиминира прогресивните сили, кои 
почнаа да сметаат дека Европа повеќе 
не е заедница кон која треба да се 
стремиме и за која треба да рабо тиме. 
Таа сè уште е нашата прва и дол го-
рочна цел, но хазардните проекти кои 
ги спроведува по нарачка на на цио-
налистичката власт во Атина, не прет-
ставуваат ништо друго освен губе ње 
на угледот и уривање на постулати те 
на цивилизациските норми. Грција ја 
уништува Европската унија. Тоа е факт. 
Заканите со вето на земјите-член ки за 
земјите кандидати почнаа да зе маат 
замав, со тоа што сеевропските ин-
тереси станаа споредна работа, а на 
нивно место дојдоа личните. Со ваквиот 
начин на однесување Европа се ближи 
кон крајот на заедништвото. Таа повеќе 
не е стабилна конфигурација, таа не е 
здрава конституција. Нејзините темели 
се нишаат и на најмал политички по-
трес, подготвен и реализиран од страна 
на постојаните деструктивци. Брисел 
нема механизми за припитомување на 
проблематичните. Тоа е голем недос-
таток во обемната европска докумен-
тација. Неопходна е ревизија на конти-
ненталната заедница. Стегната во обра-

Причина за грчката блокада на Хрватска во ЕУ е тоа што Ма-
кедонија се вика Македонија, а тоа й пречи на Грција затоа што 
смета дека тоа претставува претензија кон нејзината територија. 
Освен тоа, Грција на своја територија не го признава ниту пос-
тоењето на словенското малцинство, кое всушност го сочинуваат 
Македонци.

Слободна Далмација

е една истрошена зграда, на која не й  
помага само бојадисувањето на фаса-
дата. Нејзината статика е алармантна. 
За некоја година објектот на Роберт 
Шуман, таткото на модерна Европа, 
може да се урне, затоа што неговите 
наследници не се погрижија доволно 
да опстои на здравите темели, кои сега 
се однесени од загадените води, кои ги 
испуштаат земјите-членки. Удирањето 
в гради на некои земји дека тие се 
основоположници на темелите на за-

едничкото европско живеење е само 
оправдување за огромната катастро фа, 
која истите тие й ја нанесуваат на Ев-
ропа во денешново живеење. Денес 
Грција се соочува со граѓански крвави 
немири надвор од рамките на сите 
демократии, денес Грција е пред бан-
 крот, барем така најавија светските еко-

чот меѓу Америка, од една страна, и 
Русија, од друга страна, таа повеќе не 
може да дише како што треба. Рето-
риката на Хавиер Солана не е пре-
познатлива, таа воопшто не е европска. 
Настапите на Шефер се во функција на 
регресот, а не на прогресот. Веројатно 
тие знаат дека европската конституција 

номски експерти. А, Грција е членка и 
на НАТО и на ЕУ. Па, како тоа е можно? 
Македонија не е дел од овие значајни 
светски институции, кои наводно гаран-
тирале стабилност и безбедност. Но, 
денес Македонија е постабилна, по без-
бедна и попросперитетна од јужниот 
сосед. Кај нас владеат демократски 
норми, а кај нив средновековни. Време 
е Европа да размисли кој може да й го 
осветли образот, а кој да ја уништи во 
неповрат.

Бришењето на македонски-
от код и замената на македон-
скиот јазик, македонското др-
жавјанство, македонската Црк-
ва и македонскиот народ со 
"јазик, државјанство, црква и 
народ на ПЈРМ", во Меѓуинсти  -
туционалниот стилски водич 
на ЕУ под притисок на Грција, 
претставува најостра форма 
на расна дискриминација и 
културен геноцид врз маке-
донскиот народ и државата 
Македонија и Македонците од 
сите делови на Македонија во 
цел свет тоа со индигнација го 
отфрлаат. Македонците ја от-
фрлаат европската солидар-
ност со расизмот и со антима-
кедонизмот на Атина и грчки-
от геноцид врз македонскиот 
народ, бидејќи се во спротив-
ност со основните европски 
вредности.

Светски македонски конгрес


