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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

М А К Е Д О Н С К АТА  И Д Н И Н А  Ј А  У С     Л О В У В А АТ  С О  М А К Е Д О Н С К И О Т  И Д Е Н Т И Т Е Т  М А К Е Д О Н С К АТА  И Д Н И Н А  Ј А  У С   
Никој никому не му 

дал никакво право да 
оспорува нечиј идентитет. 
Такво право немаат ниту 
господата од Брисел, кои 
се дрзнаа да чепкаат не 
само во македонското 
име, туку и во јазикот на 
Македонците. Најновиот 
потег кој го направи 
Брисел, со бришењето на 
македонскиот јазик во 
документите на Европската 
унија, иако продре во 
националните чувства на 
Македонците, сепак ниту 
најмалку не ги изненади, 
затоа што ЕУ континуирано 
во своите документи го 
оспорува идентитетот на 
македонската нација. 

Европската унија не е 
единствената која секој 
наш чекор кон неа го 
условува со решение 
за името. На идентичен 
начин се однесува и 
северноатлантската 

алијанса, па без оглед 
на исполнетите НАТО 
стандарди, без решение 
за долгогодишниот 
грчко-македонски 
спор, Македонија не 
ќе може да биде дел 
од северноатлантското 
семејство. 

Во овие моменти очите на 
меѓународната јавност се 
вперени кон мартовските 
избори. Европа нè условува 
со регуларни избори. 
Навистина, фер избори ни 
се потребни, пред сé, на нас 
самите, за да докажеме дека 
сме демократска земја. Но, 
што доколку Македонија ги 
исполни нивните очекувања, 
односно изборите бидат 
регуларни? Дали тогаш 
Македонија ќе добие датум 
за преговори или, повторно, 
под изговор дека не го 
решила спорот со името, 
овие господа ќе продолжат 
да нè држат во изолација, 
односно РМ и натаму ќе 
тапка во место? 

Големите сили продолжуваат да си 
играат со судбината на Македонија 
и на македонскиот народ. По маке-

дон ското име на ред дојде и маке дон-
скиот јазик. Откако Грција го блокираше 
нашиот прием во северноатлантската 
алијанса, поради спорот со името, евро п-
ските институции, очигледно поведе ни 
и убе дени од грчката политика, по ве-
доа ни за постапки во насока на не-
гација на македонскиот идентитет. Без 
оглед на тоа колку Македонија пока-
жала резул тати во исполнувањето на 
останатите крите риуми за зачлену вање 
во свет ските институции, "голем ците" 
посто јано го наметнуваат името како 
про б лем. Иако тоа е билатерален про б-

лем, тие не го издигнаа на ниво на меѓу-
народен, па сега секој чекор нап ред на 
Македонија е условен од нејзи ното име 
и од нејзиниот идентитет. 

Но, освен името кое овој народ го 
носи со векови наназад, сега ним почна 
да им пречи и јазикот на Македонците. 
Па, во стилот на референцата граѓани 
на "Бивша Југословенска Република Ма-
ке донија", јазикот ни го идентификуваа 
како јазик на БЈРМ. Го спорат и кодот на 
државата, иако во Резолуцијата на ОН 
името на јазикот, на народот и кодот не 
се предмет на преговори со Грција, и 
тие јасно се наведени во документите 
на светската организација. 

Најновиот потег кој го направи Бри-

весник"), кој ги утврдува правилата за 
имињата на земјите и тоа што произ-
легува од нив, кои треба да се примену-
ва ат во документите на европските ин с-
титуции, во графата придавка до ми-
натата година пишуваше "македон ски", 
а од јануари годинава пишува (ја зик, 
народ, црква, валута или слично) "на 
Бившата Југословенска Република Ма-
кедонија". Исто така, во графата држ ав-
јанство пишува "на Бивша Југосло вен-
ска Република Македонија", а за разлика 
од минатата година, наместо МК како 
код на државата стои голем прашалник. 
Придавката (за јазикот и за народот) за 
внатрешна употреба се именува како 
македонски, а во делот за меѓународ-
на употреба на англиски јазик пишува 
"дека треба да биде дефинирана". 

"Тоа не е нешто што се случи пред 
една или две седмици, туку некое вре-
ме е на агендата. Одделот за публикации 

сел, со бришењето на македонскиот ја-
зик во документите на Европската уни-
ја, иако продре во националните чув-
ства на Македонците, сепак ни најмалку 
не ги изненади затоа што ЕУ контину-
ирано во своите документи го спори 
идентитетот на македонската нација. 

РЕВОЛТ
Имено, во Меѓуинституционалниот 

стилски водич на Унијата ("Утрински 

ИМЕТО - ЕДИНСТВЕН ПРОБЛЕМ ИМЕТО - ЕДИНСТВЕН ПРОБЛЕМ 
ЗА НАТО ИНТЕГРАЦИЈАТАЗА НАТО ИНТЕГРАЦИЈАТА

НЕ СМЕАТ ДА НИ СЕ ПОВТОРАТ НИКАКВИ ИНЦИДЕНТИНЕ СМЕАТ ДА НИ СЕ ПОВТОРАТ НИКАКВИ ИНЦИДЕНТИ

ПО ИМЕТ   О, ЕВРОПА УДРИ ПО ИМЕТ  
НА ЈАЗИК   ОТ, НА РЕД СЕ ИЗБОРИТЕ!НА ЈАЗИК  
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"Обидот за бришење на македонскиот јазик во доку мен тите на 
европските институции и воведувањето на апсурд ната фор му-
лација претставува мрачна визија за бришење на идентитетот на 
еден народ, кој со векови опстојува на почвата 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 демокра тските, хуманистичките и цивили за цис-
ките процеси на сов ре  ме ниот свет и на нова Европа".

Друштво на писатели на Македонија

ги воведе овие промени во јуни ми-
натата година и тие индицираа дека 
името на земјата и кодот подоцна ќе 
бидат дефинирани. Важно е да нагла-
симе дека сите именувања во однос на 
бившата југословенска Репу блика Ма-
кедонија, кои се користат во доку-
ментите и во публикациите на ЕК и 
оние за кои таа е одговорна, секогаш 
беа и ќе бидат стриктно во согласност 
со Резолуцијата 817 на Обединетите 
нации", изјави портпаролот на Европ-

ската комисија, Марк Греј, најавувајќи 
дека одлуката донесена во Советот на 
ЕУ, Европската комисија нема да ја 
почитува, односно ЕК ќе продолжи да 
ги користи именувањата од претходно, 
пред да биде направена промената.

Ваквата постапка на господата од 
Брисел ги револтира Македонците, 
кои оправдано коментираат дека никој 
нема право да си игра со нивните чув-
ства, а Друштвото на писателите на Ма-
кедонија со протест реагираше до евро-
амбасадорот Ерван Фуере.

Оце     ну  вајќи го ваквиот потег како 
сра мен и без преседан во поновата ев-
ропска историја, писателите ис так ну-
ваат:

"Обидот за бришење на македон ски-
от јазик во документите на европските 

политика, Хавиер Солана.
Очигледно Брисел игра со нашите 

нерви, ни наметнува нови правила на 
игра, иако во Привремената спогодба, 
но и во Резолуцијата 817 на ОН е по-
сочено дека предмет на спорот е името, 
а не и јазикот, кодот, нацијата. Значи, 
Брисел се обидува преку името да ни го 
оспори и јазикот, па токму затоа не-
миновно е прашањето дали сега Ма-
кедонците, освен за името, ќе треба да 
преговараат и за јазикот?

ИГРА СО НЕРВИ
Меѓутоа, македонската болка не е 

само во Унијата. По Самитот на НАТО во 
Букурешт името стана проблем и за 
нашето интегрирање во северно атлан т-

ЕВРОПА ГИ НАВРЕДУВА ЕВРОПА ГИ НАВРЕДУВА 
ЧУВСТВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕЧУВСТВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ПО ИМЕТ   О, ЕВРОПА УДРИ  О, ЕВРОПА УДРИ 
НА ЈАЗИК   ОТ, НА РЕД СЕ ИЗБОРИТЕ! ОТ, НА РЕД СЕ ИЗБОРИТЕ!

институции и воведувањето на апсур д-
ната формулација претставува мрачна 
визија за бришење на идентитетот на 
еден народ, кој со векови опстојува на 
почвата на Европа. Овој обид на ЕУ по 
административен пат да го избрише ја-
зи кот кој претставува духовна татко ви-
на на секој Македонец е ирационален и 
спротивен на демократските, хумани с-
тич ките и цивилизациските процеси на 
современиот свет и на нова Европа".

Од Советот на Европа, кој беше посо-
чен како одговорен за потегот со бри-
ше њето на македонскиот јазик во доку-
ментите на ЕУ, се повикуваат на При-
времената спогодба, врз чија основа се 
утврдува како да й се обраќа на Маке-
донија.

"Нашата референца во однос на ова 
прашање е Привремената спогодба од 
1995 година, која сè уште е валидна. 
Целосно ја поддржуваме и се надеваме 
на брзо решение на спорот во рамките 
на преговорите кои се водат во ОН", 
изјавуваат од Кабинетот на високиот 
претставник за европска и безбедносна 

ската алијанса. Независно од тоа што 
ние ги исполнивме сите услови кои од 
нас ги бараше НАТО за да станеме дел 
од тоа семејство, Алијансата инсистира 
на решение за името, односно пробле-
мот со името останува единственото 
прашање евидентирано како пречка за 
прием на Македонија во НАТО. Тоа ни 
го порача и командантот на Здружената 
ко манда на Алијансата во Неапол, адми-
рал Марк Фицџералд, на средбата со 
ма ке донскиот претседател Бранко Цр-
вен ковски. 

"Од воена гледна точка немате ника-
ков проблем, ги исполнивте сите цели 
кои пар тнерите од НАТО ви ги поста-
вија. Го поддржуваме наоѓањето на ре-
шение за името под медијаторство на 
ООН", изјави адмиралот Фицџералд.
Тој се заблагодари за огромниот придо-
нес кој, преку учеството на припадни-
ците на АРМ, Македонија го даде во 
мировните мисии на НАТО во кризните 
подрачја. 

Во овие моменти Република Маке-
донија се наоѓа под лупа на меѓуна-
родната јавност, не само поради спорот 
кој Грција го има со нашето македонско 
име, туку нивните погледи се насочени 
и кон претстојните мартовски избори. 
Па, како еден од условите за европска 

иднина се и регуларните претседа-
телски и локални избори, кои ќе се 
одржат следниот месец. Парламен тар-
ното собрание на Советот на Европа 
веќе најави дека ќе испрати своја на-
бљудувачка мисија за време на из бо-
рите, а неговата мониторинг коми сија 
со посебно внимание ќе следи сè што 
се случува пред, за време и по избори-
те. Оттаму очекуваат политича рите, по-
литичките партии и властите, кои се 
одговорни за добриот тек на изборите, 
да направат напори за тие да бидат 
"чисти" и изборната кампања да биде 
"вистински празник". 

Но, што доколку нашава држава ги 
исполни нивните очекувања, односно 
организира фер и регуларни избори? 
Дали Република Македонија ќе добие 
датум за преговори со Унијата или, 
повторно, "големите господа", под пре-
ве зот на нерешениот спор за името, ќе 
продолжат Македонија да ја држат во 
изолација. 

Секако дека изборите се важни, пред 
сè, за нас самите, за да докажеме дека 
сме демократска земја, но натамошниот 
развој на настаните не зависи само од 
нас самите!

Македонците сакаат фер избори, са-
каат да влезат и во Европската унија 
и во НАТО, но не по цена на името и 
идентитетот!


