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З А  ИМ Е Т О ,  Р АМ К О В Н И О Т  Д О Г О В О Р
И  П Р И В А Т И З А Ц И Ј А Т АИ  П Р И В А Т И З А Ц И Ј А Т А

ФОРУМ

Од осамостојувањето до 
денес, на Македонија й се слу-
чуваат настани полни со про-
тивречности, поврзани со ед-
на неправедна импери ја лис-
тичка политика на соседите, 
поддржана од големите сили 
во континуитет уште од кра-
јот на XIX век.

Плурализмот донесе мно-
гу политички партии на ет-
нич ка основа, со различни 
платформи и програми, но 
без заедничка (никаква) стра-
тегија (!?). Така, политичките 
елити веќе 15 години, без соп-
ствена, македонска, по ли тич-
ка концепција, уште помалку, 
сопствена стратегија ја при-
фатија (свесно или несвесно, 
сакајќи или не сакајќи!?), по-
литиката и стратегијата од 
над    вор, заснована на ата виз-
мот на соседните држави кон 
Македонија, крунисан со Бу-
курешкиот договор.

Политиката не може да се 
поврзе со вистината - може 
само со стратегијата, а ни ко-
гаш со принципите.

Значи, настаните кои се слу -
чуваа и денес се случуваат се 
спротивни на природното 
пра  во на македонскиот на-
род. Затоа, неговиот вис тин-
ски претставник, обичниот 
човек, го крева својот глас во 
име на природното право за 
реално правно приклу чува-
ње во историското наста ну-
вање "на духот на народите", 
во борбата на спротив нос ти-
те и нивното дијалектичко 
единство.

"Тие спротивности, меѓу-
состојби и поими бараат да 
бидат разрешени со поши-
рок и поконкретен поим, кој 
ги укинува и ги надминува 
спро  тивностите, но и ги чува 
во себе - како моменти на 
своето формирање (Хегел).

На пример, врската на 
спротивностите меѓу госпо-
дарот и робот, која е карак-
теристична за античкото вре-
ме (но, веројатно уште по ве-
ќе за денешното македонско 
општество!?), врска во која 
гос  подарот (владејачката кла  -

са), имал право на животот и 
на смртта на робот (народот), 
теза или прв момент - триумф 
на материјалната сила, го от-
стапила местото на една ду -
ховна религија во која робот 
триумфирал над господарот 
на тој начин што го опто ва-
рил со нечиста совест - триумф 
на духот како вредност, втор 
момент или антитеза. Таа спро  -
тивност наоѓа свое решение 
во помирувањето на духот и 
силата, во реално човечко 
дејствување - синтеза.

За жал, судир на духот и 
силата во македонското опш-
тество не се случи и не може 
да се случи, затоа што не пос-
тои реално човечко деј ству-
вање. Тука настанува дија лек-
тички прекин. Според над-
ворешни видувања, главна 
причина за тоа е недостаток 
на разбирање... или "за ам-
путиран ум нема протеза"... 
"дрвото не може да го воз-
врати ударот"...

Оваа Хегелова поставка 
тројство или тријада е про-
извод на дијалектиката на 
битието и небитието, кои што 
заемно се негираат и поми-
руваат во настану ва њето, ка-
ко генеза на ло гичката ка те-
горија на мис лата, како гене-
за на при родните сили и на 
крај, ка ко генеза на големите 
ду ховни функции на човеш-
твото (свеста, општеството, 
ис торијата, уметноста, ре ли-
гијата, филозофијата...).

Развој на македонското 
опш тество. Следејќи ја ана-
лизата на различните ис то-
риски облици на судир и по-
мирување што ја дава фено-
менологијата на духот, со ана-
лизата на феномените во Ма-
кедонија: за името, Рам ков-
 ниот договор и за при ва ти за-
цијата во транзициониот пе-
риод, од осамостојувањето 
до денес, а доаѓа до следната 
тријада:

Од правото на вла де јач ка-
та класа над животот (и смрт-
та) на народот произлегува 
тезата: "турни го тој што па-
ѓа". Оваа теза е извадена од 

контекст на филозофијата на 
Фридрих Ниче, парафра зи ра-
на во филозофијата на на циз-
мот, сега кај нас на дадаизмот 
и надреализмот. Тоа е нај со-
од ветна реакција на над во-
реш ниот фактор; теза, еднос-
тавно изнудена со поли ти ка-
та на владејачката класа на 
македонското општество. Тоа 
е првиот момент, триумф на 
материјалната сила. Таа го от-
стапува местото на една ду-
ховна величина на народот - 
антитеза: "Помогни му на тој 
што станува" (Ф.М. Дос тоев-
ски). Помирувањето на духот 
и силата ќе настапи во ре ал-
но човечко дејствување - син-
теза: "Во големата татковина 
Европа, диктатурата на глу-
поста и дребнавоста треба 
да го отстапи своето место 
на диктатурата на духот, ра-
зумот и големите цели". (То-
мас Ман на почетокот на пе-
десеттите години од ХХ век. 
Во импозантниот говор за 
заедничка духовна сора бот-
ка во Париз, пред еден сјаен 
аудиториум во Институтот 
на друштвото на народите, 
Volker-bund-Institut, прет ход-
ница на ЕУ).

Во досегашната практика 
ударот на антитезата, на вис-
тината, ударот на духот како 
вредност по материјалната 
сила, не само што се иг нори-
раше и не се возвраќаше, туку 
со разни уценувачки и квази-
заштитничко донатор ски ак-
тивности и постапки, осо бе-
но за името - БЈРМ (те ри то-
ријални претензии!?), Рам-
ков  ниот договор (заштита на 
човекови права!?) и при ва ти-
зацијата (криминална), толку 
многу се зголеми дистанцата 
за политиката никако да не 
може да го прими ударот на 
вистината.

За да се совлада така соз-
дадената огромна поли тич ко 
економско-социјална и клас-
на дистанца на бо га ти те и на 
сиромашните, на политиката 
и на вистината, неопходно е 
сеопшто ко му никациско ин-
терме дици нар но посре дува-

ње на си те медиуми за да 
може ду хот како вредност да 
ја оп товари со нечиста со-
вест ма  теријалната сила, за... 
глу  поста... да го отстапи мес-
тото на ... разумот.

Која и каква е генезата на 
проблемите - феномени?

Прво, името. Истиот ден 
1991 година, кога прв пат (по 
АСНОМ), беше прогласена са-
мостојна независна суверена 
Република Македонија, уште 
ноќта јужниот сосед ја пре-
крсти во FYROM (БЈРМ) (!?), за 
потоа и официјално, две го-
дини подоцна (8 април 1993), 
при приемот во ООН да биде 
прифатена таа референца 
(пре порака!?) "Ан глобал", од 
севкупната меѓународна за-
едница со некои билатерални 
исклучоци. Но, уште тогаш, 
двете најголеми и најстари 
цивилизации, Русија и Кина, 
постојани членки на Советот 
за безбедност на ОН, поз на-
вајќи ја ексклузивната маке-
донска цивилизација, ло гич-
но не можеле да наседнат на 
таа ординирана глупост - ја 
прифатија Република Ма ке-
донија под нејзиното уставно 
и природно име. Тоа  беше ја-
сен сигнал кој потоа го при-
фатија повеќе од 100 членки 
и им се придружија на Русија 
и на Кина во признавањето 
на Република Македонија.

Во 2001 година, прво МКГ, 
најмоќен "невладин меѓу на-
роден фактор", повикувајќи 
се на "историски аргументи", 
со официјална поддршка на 
САД, го направи првиот че-
кор за отфрлање на глупоста, 
направена пред десетина го-
дини, со името. Потоа сле ду-
ваа и денес се сè побројни ба-
рањата на повеќе европски 
парламентарци во ЕУ за от-
фр лање на "неодржливата" 
ре ференца FYROM. Тоа е вис-
тински знак дека товарот и 
срамот на нечиста совест, се-
пак материјалната сила го чув-
ствува (ЕУ, ООН, ОБСЕ, НА ТО...). 
(Особено "за идиотското име 
FYROM и идиотски термини 
славомакедонци".) Wolf Os-
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chlies, иако со доцнење од по-
веќе од десетина години, на 
Русија и на Кина од 2004 го-
дина им се придружи и нај-
големата светска сила (по но-
ва цивилизација), САД, така 
што денес во Советот за без-
бедност на ОН уште само две 
членки, стари европски ци-
вилизации, Велика Британија 
и Франција не го сториле 
тоа. Веројатно, чекаат некоја 
поволна прилика да го нап-
рават тоа што го пропуштиле 
во изминатиот период, се раз-
бира почитувајќи го ставот 
на нашиот јужен сосед Грција 
по тоа прашање, како членка 
на ЕУ и со хипотекарно пра-
во над Македонија, добиено 
од нив (!?).

Но, во меѓународната за-
едница, како и во пар ла мен-
тите на европските држави, 
така и во јавноста, има пое-
динци-интелектуалци, кои ве-
ќе се афирмирале како вис-
тински следбеници на Дос то-
 евски и на Томас Ман по ум и 
совест.

Сепак, инспиративен е де-
сетгодишниот труд на првиот 
германски амбасадор во Ре-
публика Македонија, Hans Lo-
thar Stephan, книгата "Ма ке-
донскиот јазол", сублимат на 
историските вистини за Ма-
кедонија, исцрпени од бога-
тиот архивски материјал, кои 
претставуваат вистинска сли-
ка на "Мацедонише цуш тен-
де" од сите апсекти од Бер-
линскиот конгрес до Првата 
светска војна, а богами и де-
нес, речиси ништо не е про-
менета во политиката на го-
лемите европски земји кон 
Македонија, но се разбира, 
во синергија со нашата "ква-
зи" политика (!?). Пос ледо ва-
телно за сметка на ново фор-
мираните балкански крал-
ства, Македонија беше игно-
рирана, а со Букурешкиот до-
говор кралствата станаа др-
жа ви и Македонија ја до би-
ваа како воен плен" (хипо-
тека, м.з.).

Во однос на името, ци ти-
рам: "Грција треба да при ло-
жи некаков доказ за своите 
барања. Според моите дол-
гогодишни истражувања, про  -
излегува дека станува збор 
за идеолошки видувања и 
барања, а не за историски и 
материјални докази", под вле-
кува Штефан.

Оваа формулација - по ви-

кување на докази за "спо-
рење" со името, е предизвик 
за да се потсетиме на еден 
голем предок на нашиот ју-
жен сосед од третиот век 
пред н.е. ЕУКЛИД, кој ве ро-
јатно некои тогашни слу чу-
вања слични на денешниве, 
го натерале да каже: "Сè што 
се тврди без доказ, без доказ 
може и да се негира". Тоа ед-
ноставно правило, кое важи 
за паметни луѓе, очигледно 
не можело да се примени 
тогаш во ОН. "Аргументите" 
дадени од јужниот сосед 
(обид за присвојување... те-
риторијални претензии!?), за 
непризнавање на уставното 
име Република Македонија, 
беа прифатени, априори од 
мнозинството членки на 
ООН. Но, тестот на времето, 
од 10-12 години ниеден од 
тие "аргументи" не го из др-
жа, ниту една теза не доби ве-
рификација. Дали може тоа 
правило да се примени де-
нес, сега никогаш не е доцна 
- за паметните луѓе!

За Рамковниот договор и 
приватизацијата многу е ка-
жано и напишано. Затоа, во 
оваа пригода, не е потребна 
поширока елаборација. Како 
феномени меѓусебно се тес-
но поврзани и се вклопени во 
политичката матрица на то та-
литарна политика спро ве ду-
вана од автархични вла ди.

Рамковниот договор со си-
те контроверзи "успешно" се 
спроведува, и обичниот чо-
век нема страв од него, ту ку 
од неговото лошо прет ста ву-
вање и анахроно сфаќање: 
прво политичко вра бо ту ва-
ње, а потоа создавање еко-
номски услови (!?), односно 
"правична застапеност" вед-
наш (одеднаш), а "ком пе тен-
тност и интегритет" (знаење, 
умеење, способност, струч-
ност, одговорност, итн.), кој 
знае кога!? Меѓутоа, сепак со 
досегашните вработувања, ка -
ко своевиден феномен, ги ре-
ши човековите права на 
"убиј  ците и разбојниците" на 
Робертсон, трансмутирани во 
борци за човекови права и 
тоа на десетици илјади од 
нив (!?) другите, уште неколку 
илјади, треба да бидат вра-
ботени наскоро, со што ќе 
треба целосно да заврши им-
плементацијата на Рам ков-
ниот договор!?

Приватизацијата, пак, е 

уникатен феномен. Нема 
врска ниту со првобитната 
акумулација на капиталот. Не-
мавме капиталисти, а "нап ра-
вивме" (според из ја вата на 
тогашниот држав ник). Но, ка-
питалот пок ло нет (или граб-
нат!?), во ра цете на ново пе-
чените ка пи талисти нема ни-
каква вред ност, и според тоа, 
нема "абер" за оплодување, 
но има лична профитерска 
вред  ност. Сепак, "зацр та ни-
те" ефекти се постигнаа и уш-
те малку треба да се "до крај-
чат", на пример, со при ва ти-
зацијата на ЕСМ (!?): ќе се 
"комплетира" кла сата "госпо-
дари" и класата "робови" (Хе-
гел), се раз би ра, од сите ет-
никуми оста нува да ви ди ме 
како "ро бот ќе го опто вари 
гос по дарот со нечиста со-
вест", односно како "глупоста 
ќе му го отстапи своето мес то 
на разумот"(!?). Или, како по-
литиката радикално ќе ги 
промени досегашните сте ре о-
типи и ќе се приб лижи до 
историската вис тина.

За промена на политиката 
во насока на вистината од го-
лемите европски земји и ЕУ, 
Македонија веќе доби вид-
ливи сигнали и инспиративни 
пораки. Значи, македонскиот 
народ не само што има под-
дршка, туку и придружба во 
неговото станување за да се 
исправи и да застане прос-
тум. Вистински осведочен 
придружник е македонистот 
Wolf Oschlies, проф. д-р по фи-
лозофија, експерт за по ли-
тич   ката состојба на Бал ка-
ните "останува уште само" 
тоталитарната политика на 
на  шата автархична Влада "ов-
де и сега" да го отстапи мес-
тото на вистината - еко но-
мијата, правото и демо кра-
тијата. Како? Ако тоа не го 
направи навремено тогаш 
пре  ку референдуми (рефе-
рендумот бил авантура!?), се-
га треба (квази) политичко-
експертските тимови да ги 
замени со мулти дисципли-
нарни тимови.

Мултидисциплинарни ти-
мови, за разлика од екс перт-

ските (кои се ограничени мо-
нодисциплинарни и строго 
профитерски), ги дефинираат 
програмите и го водат и го 
насочуваат управувањето со 
активностите за реализација 
кон целите. Работат врз ос-
нова на интердис ципли нар-
ната наука - операциони ис-
тражувања и квантитативни 
методи. Прв пат се појавија 
за време на Втората светска 
војна во Велика Британија, а 
потоа ги прифатија во сите 
развиени земји. Во бившите 
југословенски простори стар-
туваа во состав на мар ке тин-
гот. Маркетинг-концептот, по 
распаѓањето на феде раци-
јата, само Словенија го за др-
жа. И благодарение на мул-
тидисциплинарните тимови 
(ги раководеше и денес ги 
координира Кучан), Сло ве-
нија брзо ги достигна речиси 
во сите области ЕУ-стан дар-
дите, а во некои сегменти, ги 
надмина и некои од пос та-
рите членки на Унијата.

Мултидисциплинарните 
ти  мови во својот состав има-
ат задолжително и обични лу-
ѓе, кои обезбедуваат "реално 
човечко дејствување" и еден 
до двајца политичари, но са-
мо како носачи и чувари на 
спротивностите кои треба да 
бидат надминати.

Меѓународната заед ни ца 
своите претставници, транс-
национални и уни вер зални 
по литички експерти, "бри сел-
ските клонирани... марио нет-
ски и европски службеници... 
регрутирани само... ! за Бал-
канот"(!?) (Де Вилпен), во тие 
тимови ќе треба да ги замени 
со на ционални експерти, до-
ка жани на соодветни места 
во своите матични држави. 
Овој би бил единствениот 
пристап, единствената оп-
ција за излез од глобалната 
криза и разврска на "Ма ке-
донскиот јазол", врз ос нова на 
феноменологијата на ду хот.

дипл. инг. Васил Томовски,
Скопје

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на ша-
та отво  реност кон јавноста. Овде автен тично об  ја ву-
ваме и текстови кои не се во со гласност со нашата 
уредувачка политика.


