"Македонија ги почитува
добрососедските односи и
не предизвикала ниту еден
безбедносен, сигурносен
или каков било друг
инцидент или криза во
односите со кој било сосед и
во тој контекст Македонија
ќе продолжи и во текот на
оваа година", посочува
вицепремиерот за
евроинтеграции Ивица
Боцевски, коментирајќи ги
европските препораки дека
нашето евроинтегрирање е
условено од
добрососедските односи.

АНТИЧКИТЕ ВЕЛИКАНИ НЕ СЕ ПР
МАКЕ ДОНСКОТО БИТИС УВАЊЕ

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

В

о исчекување на продолжувањето
на преговорите меѓу Грција и Македонија во однос на спорот со
името, Брисел ни испрати порака дека е
загрижен заради повторното користење
на античката историја од страна на македонската Влада. Имено, одлуката на
Владата за именување на Коридорот 10
како Александар Македонски (одлуката
се појави во Службен весник во декември минатата година) и на Градскиот стадион во Скопје како Филип Втори Македонски, за Брисел е уште една провокација насочена кон јужниот сосед.
"Комисијата внимателно го следи развојот на настаните, и во овој момент
можам да се повикам на сличен пример
од минатото, кога аеродромот беше именуван по Александар Велики, и тогаш
Комисијата во својот извештај за напредокот за 2007 година наведе, цитирам:
'Преименувањето на скопскиот аеродром
во 'Александар Македонски' во Грција
беше примено како провокација, и покрај времениот договор", изјави Кристина Наѓ, портпарол на Оли Рен.
За разлика од ставот на дипломатите
кои ова преименување го толкуваат како
иритирање на соседите, македонскиот
вицепремиер за евроинтеграции, Ивица
Боцевски, застана во одбрана на македонскиот идентитет.
"Со Универзалната декларација за човекови слободи и права, со Европската
конвенција за човекови права, идентитетот на секоја индивидуа и на секоја
група е загарантиран. Повторувам, загарантиран. И во таа смисла, никој нема
право да го спори идентитетот на било
која група и на било кое население".
И додека ние си ги браниме историјата и идентитетот, господата од Европската комисија ни сугерираат да се
придржуваме до нивните препораки содржани во извештајот за напредокот на
Македонија, а се однесуваат на добро-

НИКОЈ НЕМА ПРА
ИДЕНТИТЕТОТ НА
И НА БИЛО КО
соседските односи.
"Треба да се избегнуваат потези кои
имаат негативно влијание на добрососедските односи", велат оттаму и додаваат:
"Да се интензивираат напорите и да се
најде договорено и заедничко прифатливо решение под медијаторство на ОН".

ДОБРОСОСЕДСТВО
Зошто на соседите им пречи нашата
историја и до кога органите на ЕУ ќе
применуваат двојни стандарди за одредени држави кои претендираат да станат нивни членки? Нашето европско интегрирање го условуваат со добрососедските односи, но повторно го поставуваме прашањето - зошто вината за нефункционирањето на односите меѓу Македонија и Грција секогаш се бара само
во нас Македонците? Па, Македонија со
ниту еден потег нè придонела за нарушување на добрососедството. Напротив,
Грција е таа која постојано нè притиска,
а Македонија во интерес на добрососедството секогаш правела отстапки.
Факт е дека местото на Македонија и
е во Европската унија и во северноатлантската алијанса, но овој народ не
24 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 759 / 16.1.2009

смее да ја заборави својата историја, а
уште помалку својот идентитет. Македонија, како што рече и Боцевски, не е
страната која провоцира и не е страната
која, поаѓајќи од свои лични и темелни
интереси, негира, елиминира или оневозможува идентитет на некоја друга
страна.
Преименувањето на аеродромот, автопатот, плоштадите тој го објаснува со
Универзалната декларација за човекови
слободи и права.
"Што е провокација? Дали е провокација кога се појавува извештај во кој
МПЦ се нарекува Православна црква на
поранешна југословенска република Македонија или кога македонскиот јазик е
јазик на поранешна југословенска република Македонија. Тоа не е провокација, туку газење на фундаменталните
човекови права и слободи. Тоа е контекстот во кој живее Македонија, а овој
контекст е неодржлив, неодговорен и
мора час поскоро да престане. Македонија ги почитува добрососедските односи и не предизвикала ниту еден безбедносен, сигурносен или каков било
друг инцидент или криза во односите со
кој било сосед и во тој контекст Македонија ќе продолжи и во текот на оваа
година", посочува Боцевски.

О В О К А Ц И Ј А , Т У К У С Е ОД РА З Н А
За потсетување, осумте антички оригинални скулптури беа поставени пред
зградата на Владата, пред околу две години. Статуите потекнуваат од македонските археолошки локалитети Хераклеа
и Стоби. Стари се повеќе од 2.000 години.
Нашиот државен врв се сети на античките историски личности, кои го одразуваат нашиот идентитет, а со користењето на нивните имиња им оддаде
должна почит.
Сепак, преку своите лобисти, во меѓународните институции, на секој можен
начин соседите се обидуваат да нè натераат по секоја цена да ги смениме
името и идентитетот. Досега пристигнаа
многу препораки во насока на тоа да се
откажеме од македонската античка историја.
Во една прилика и Метју Нимиц, посредникот за спорот за името, констатира дека одлуката на македонската Влада да го преименува аеродромот во
Александар Велики нема позитивно да
влијае врз спорот за името.
Портпаролот на Министерството за

јанса не се судира со Времената спогодба, факт поради кој нашава држава ја
тужи Грција пред Меѓународниот суд за
правда во Хаг!
И европарламентарецот Ерик Мејер
ни порача:
"Да престанеме да ги користиме симболите кои Грција ги гледа како дел од
својата историја, особено имињата Александар Македонски и Филип Втори и да
ги тргне нивните статуи во Скопје, Прилеп и во Битола".
Но, ексклузивно право на овие великани имаат само Македонците, а соседите се тие кои посегнуваат по нашата
историја!
"Има споменици и статуи насекаде во
регионот, надвор и внатре во зградите.
Од вас зависи како ќе го промовирате и
презентирате вашето национално наследство", изјави поранешната грчка амбасадорка во Македонија, Теодора Гросоманиду, во однос на прашањето за
изградба на споменик на Александар
Македонски во Скопје.
Дополнително, грчките дипломати објаснија дека изјавата на амбасадорката

ВО ДА ГО СПОРИ
БИЛО КОЈА ГРУПА
Е НАСЕЛЕНИЕ
АНТИЧКОТО НАСЛЕДСТВО
"На Македонија никој не може да й го одземе правото да го користи
античкото наследство. Нон сенс е само Македонија да не може да
поставува споменици на Александар и на Филип, и да ги користи
нивните имиња кога тоа го прават дваесеттина земји од цел свет.
Треба дебело објаснување зошто тие би имале ексклузивно право на
сите термини, на сè што е извлечено од античко наследство на една
таква империја каква што била
Македонската империја, бидејќи
таа по својот карактер е космополитска. Таа е интернационална
и сè што е извлечено од тоа, не
може никако поинаку, освен како
интернационален поим", вели проф.
Драган Митревски, еден од водечките археолози во регионот.
надворешни работи, Јоргос Кумуцакос,
изјави:
"Преименувањето на аеродромот се
судира со Времената спогодба".
А дали ветото за влез на Република
Македонија во северноатлантската али-

не значи оти Грција признава дека Александар Македонски е дел од македонската историја, туку дека Скопје има право да прави што сака, а дали Атина ќе го
прифати тоа или ќе протестира, е сосема
друго прашање.
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Гросоманиду беше повлечена од земјава откако за весникот "Фајненшл тајмс"
изјави дека Грција треба ја прифати реалноста за признавањето на уставното име
на Република Македонија.

НЕШТО НЕВИДЕНО
И додека посредникот во преговорите Метју Нимиц се токми во февруари
да свика средба со преговорачите на двете земји, Зоран Јолевски и Адамантиос
Василакис, грчката Влада доживеа реконструкција. Во групата нови министри
е и министерот за култура Андонис Самарас, познат како тврд националист
во однос на македонското прашање. Македонија не очекува промени во процесот и во активностите на Грција. Иако
претпоставките се дека со новиот министер за култура може да биде полошо за
Македонија, македонскиот вицепремиер
Боцевски вели дека не постои ништо полошо од она што ни го направи Грција во
Букурешт.
"Во овој контекст - додава вицепремиерот - во кој живеат Грција и Македонија - тоа што го направија во Букурешт е нешто невидено".
Боцевски потенцира и дека логично
би било реконструираната грчка Влада
да биде во интерес на тоа да имаме
стабилна и просперитетна Македонија.
Но, очигледно грчките приоритети одат
во други насоки.
Грчкиот весник "Катимерини" објави
дека Нимиц ќе свика средба со преговарачите до крајот на јануари, но и дека
поради локалните избори закажани во
март во Македонија, не се очекува суштествен напредок во преговорите. Според весникот, тие се забавени и поради
тужбата која Македонија ја поднесе против
Грција пред Меѓународниот суд во Хаг.
Засега не се знае ниту форматот на
преговорите, дали Нимиц ќе има само
одвоена или и заедничка средба со двајцата преговарачи ниту, пак, дали Јолевски на разговорите ќе биде сам или
придружуван од некого од македонското
МНР или од кабинетот на премиерот
Никола Груевски. Но, ниту Скопје, ниту
Атина не очекуваат суштински промени
во преговорите.
Освен добрососедските односи, кои
се условени од решавањето на спорот
со името, како услов за нашата европска
иднина, да не заборавиме и на мартовските избори. Сепак, како што се одвиваат работите, очигледно е дека Грција
повторно ќе ни ги заплетка конците.
Оваа година таа ќе биде претседавач со
ОБСЕ, а грчката шефица на дипломатијата, Дора Бакојани, нема да пропушти
ниту една можност да реагира и на најмали пропусти за време на изборите во
нашата држава. Иако Македонија е полноправна членка на оваа меѓународна
организација за соработка и безбедност,
информациите говорат дека нејзиното
име ќе се избегнува да се спомнува во
официјалните документи.

