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ННÈÈ ФИРОМИРААТ,    НÈ ЕВРОПЕИЗИРААТ, ЗА  ФИРОМИРААТ, 
МАКЕДОНИЗИРА   НИ ДА НМАКЕДОНИЗИРА È НАТОИЗИРААТ

Инертноста на македонскиот др-
жавен врв во текот на изминативе 
16 години независност да поведе 

поагресивна политика кон нашиот ју-
жен сосед, е основна причина поради 
која денес сè уште се соочуваме со при-
тисоци и со условувања. За разлика од 
нас Македонците, кои постојано меѓу-
себно се обвинуваме кој е виновен за 
тоа што Грција сè уште нè ословува со 
референцата ПЈРМ, Грците се един стве-
ни во намерата да докажат дека само 
тие имаат право на името Македонија. 
Последиците од тоа што денес ни се 
случува се резултат на чекорите кои ги 
правевме уште во деведесеттите го-
дини на минатиот век. Дали можеби ос-
новата на проблемот треба да се бара 
во 1993 година, кога потклекнавме на 
нивниот притисок и се согласивме во 
ООН да бидеме примени под рефе рен-
цата ФИРОМ. Дали уште тогаш насед-
навме на тоа дека оваа референца ќе 
има само привремен карактер? Се по ка-
жа дека сме се излажале во очеку ва-
њата, бидејќи тоа наше фиромирање 
како вечно да трае. Постојано тапкаме 
во место, а преговорите за името ни-
како да тргнат од мртва точка. Сепак, од 

Изјавата на грчката 
амбасадорка во Скопје, 
Теодора Гросоманиду, дека 
од нас зависи како ќе го 
промовираме и ќе го 
презентираме нашето 
национално наследство, не 
значи дека Грците омекнале 
во нивните ставови за 
македонското прашање. 
Дека е така потврдуваат и 
изјавите на други грчки 
дипломати, кои побрзаа да 
ја "коригираат" изјавата на 
амбасадорката, велејќи 
како таа 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 друго 
прашање. 

гот на македонската Влада за изградба 
на споменик на Александар Македонски 
во Скопје и за поста вува њето на скулп-
турите пред зградата на "Илинденска" 
бб, не значи дека Грците омекнале во 
нивните ставови за маке донското пра-
шање. Веројатно, позади ната на ваквата 
изјава се крие во изне наденоста на 
грчката амбасадорка во Скопје, од по-
јавувањето на македон скиот премиер 
на прославата, која таа ја организираше 
по повод нацио нал ниот ден на Грција. 
Дека е така потвр дуваат и изјавите на 
други грчки дипло мати, кои побрзаа да 
ја "коригираат" нејзината изјава, ве леј-
ќи како таа не значи оти Грција при зна-
ва дека Алек сан дар Македонски е дел 
од маке дон ската историја, туку дека 
Скопје има пра во да прави што сака, а 
дали Атина ќе го прифати тоа или ќе 
протестира е друго прашање. 

ДА НЕ ЛЕТАМЕ ВО 
ОБЛАЦИ

И навистина нè треба многу да се 
"кочопериме" и да летаме во облаци со 
ваквите изјави. Да се потсетиме на ин-
цидентот со картите од античката исто-
рија, кои беа отстранети од Минис тер-
ството за одбрана, само за да не ги ири-

нас самите зависи каква стратегија ќе 
поведеме за да ја извојуваме битката за 
името или, како што ни порача и грч ка-
та амбасадорка во Скопје, Теодора Гро-
соманиду, од нас зависи како ќе го про-
мовираме и ќе го презентираме нашето 
национално наследство. Сепак, ваквата 
изјава, во која немаше критика за по те-

тираме Грците или, пак, на антима ке дон-
ските песни кои ги пееја грчки војници. 
На македонската Влада й требаше по-
долго време за да испрати протестна 
нота до Атина, која подоцна беше от-
фрлена со пораката: "Македонија да не 
се занимава со безначајни работи". 

Да се потсетиме и на грчките реак-

Сенатската одлука за вметнување на 
референцата ФИРОМ, покрај уставното 
име, доби потврда и во претставничкиот 
дом на американскиот Конгрес. Сепак, 
пред Нацрт-законот да отиде на потпис 
кај претседателот Буш, републиканецот 
Марк Судер и демократот Бил Паскрел 
Јуниор му пишаа на Буш дека не смее да 
дозволи промена на уставното име на 
Македонија. По интензивните лобирања 
на Обединетата македонска дијаспора во 
САД, американските конгресмени ба раат 
САД да остане на своите прин ци пи елни 
ставови затоа што Македонија е не за-
висна и суверена земја, а Југославија по-
веќе не постои.

Поддршка за името стигна и од хр ват ски-
те и од босанските заедници во Аме ри ка.

"Република Македонија е силен со јуз-
ник на САД и употребата на ре ференцата 
ФИРОМ може да го наруши ова при ја тел-
ство и да влијае негативно на маке дон-
ските трупи кои служат со нас", се вели во 
писмото на Националната федерација на 
хрватски Американци, до Комисијата за 
надворешна политика на Американскиот 
сенат.

Протести изразија и претставниците 
на босанската заедница во САД, кои сме-
таат дека внесувањето на овој акроним 
претставува навреда за македонската 
Влада и нација, која САД ја призна под 
уставното име во 2004 година.

ДАЛИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО ЌЕ СЕ ДАЛИ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО ЌЕ СЕ 
ПРЕТВОРАТ ВО ПОДДРШКА ЗА НАТОПРЕТВОРАТ ВО ПОДДРШКА ЗА НАТО
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ции за преименувањето на скопскиот 
аеродром во Александар Велики. Зна-
чи, не смееме да подлегнуваме на вак-
вите смирувачки изјави, зашто не знае-
ме што се крие зад нив. Без соодветно 
спротивставување на грчкото лоби, кое 
силно е развиено во светски рамки, по-
стои ризик Македонија да ја изгуби 
позицијата која на планетарно ниво ја 
гради со години. По потегот на Амери-
канците во 2004 година да нè признаат 
под уставното име, работата треба да ја 
земеме во свои раце и да докажеме кол-
ку ни е е важно името зошто ако една 
држава нема име тогаш таа воопшто и 
не може да биде држава. 

Сепак, во отсуство на наша стратегија 
околу името, и "несмасната референца" 
како што таа беше и окфалификувана, 
новите кумови веќе почнаа да типуваат 
за поинакво крсно име на македон ска-
та држава. 

"Поранешната југословенска репуб-
лика Македонија е земја кандидат за ЕУ 
и се надевам дека билатералниот про-
блем меѓу оваа земја и Грција набрзо ќе 
се реши, за да не треба веќе да го ко-
ристиме ова несмасно име", истакна ев-

деновиве се кре на огромен прав кога 
грчкото лоби ус пеа да ја протне ре фе-
ренцата ФИРОМ во најновата резо лу-
ција на Сенатот за поддршка на НАТО 
проширувањето. Имено, по интер вен-
ци јата на грчките лобисти комисијата 
прифатила, покрај името Македонија, во 
резолуцијата во заграда да стои рефе-
ренцата ФИРОМ. Македонските власти 
долго време ко ментираа дека иако во 
резолуцијата се користат две имиња, 
таа е потврда дека одиме по вистин-
скиот пат и дека САД не отстапуваат од 
својата стратегија за поддршка на по -
тенцијалните членки. Подоцна, овој по-
раз премиерот Груев ски го дефинираше 
како последица на активностите на грч-
кото лоби, но по тен цира дека го цени 
фактот што Америка останува на ставот 
да не отстапува од уставното име на 
Македонија. И амери канската амба са-
дорка Џилијан Мило ва новиќ изјави дека 
нема промена во ставот за името. 

"Апсолутно нема промена во пози ци-
јата на САД кон Македонија. Го призна-
ваме вашето уставно име и тоа нема да 
се промени. Резолуцијата на Сенатот е 
нешто за што сите во Македонија треба 

името", изјави Митрева и посочи дека 
во ситуација кога Македонија е соочена 
со синхронизирани напади од дел од 
соседите за нацијата, јазикот и маке дон-
ското малцинство, Владата е недозво ли-
во пасивна. 

Не остана покус ниту Груевски, па ис-
коментира дека СДСМ сака да зара бо ти 
ситни поени на сметка на национал ни-
те интереси.

 "Македонија е во добитна позиција, 

ро комесарот за проширување, Оли Рен. 
Неговиот одговор следуваше по пра-
шањето на еден европарламентарец, 
кој на шега рече дека би можело Ма-
кедонија наместо да се нарекува ПЈРМ 
сега да се именува како "Идна Европска 
Република Македонија". 

Всушност, кога станува збор за име то, 

да бидат среќни, бидејќи во неа се вели 
дека Македонија треба да влезе во 
НАТО, а тоа е позитивна порака", изјави 
Миловановиќ и додаде: "Ако членовите 
на Конгресот и на Сенатот велат дека 
треба да влезете во НАТО, тоа е добро, 
бидејќи токму тие на крај ќе гласаат за 
вашиот прием". 

Сепак, шефот на државата, Бранко 
Црвенковски, повикува на засилено ло-
бирање и придобивање членови на 
Кон гресот за да й се парира на Грција. 

КРИТИКИ
Практиката се повторува. Наместо 

влас та и опозицијата да поведат за ед-
ничка офанзива против грчкото лоби, 
критики веднаш пристигнаа на адреса 
на премиерот.

Според поранешната министерка за 
надворешни работи, Илинка Митрева, 
Груевски го понижил македонското до-
стоинство најавувајќи дека излезот од 
ситуацијата би можел да биде трговија 
со уставното име. 

"Никола Груевски понуди капитула-
ција и на државата и на македонскиот 
народ, затоа што споредувајќи ја Маке-
донија со глушец, притиснат во ќош, 
без излез, тој го понижи македонското 
достоинство и се откажа од битката за 

додека Грција разбира дека ќе ја изгуби 
битката за името. Работиме на сите ст ра-
ни и се надеваме дека како што времето 
ќе минува, така работите ќе одат во 
наша корист. Ние се бориме за една ра-
бота, се чини Грција однапред е свесна 
дека ќе го изгуби тој спор, а ние, пак, од-
напред сме свесни дека нема да го загу-
биме", изјави премиерот на македон ска-
та Влада.

Во таа насока размислува и минис-
терот за надворешни работи, Антонио 
Милошоски, кој тврди дека Македонија 
ја добива битката за името, а тоа се по-
кажува со фактот дека уставното име ни 
го признале 114 земји.

"Прашањето за името не е за дневна 
политика, туку тоа е национално пра ша-
ње. Во Грција тоа е прашање на денот и 
прашање на политичката елита или на 
Владата. Во Македонија тоа е прашање 
на историјата, на вечноста и на нацио-
налниот идентитет. Затоа нека бидат 
спо којни, никој во Македонија нема на-
мера да отстапи од онаа наша позиција, 
а тоа е тоа што го имаме како уставно 
име да го промовираме и на меѓуна-
родно ниво", додаде Милошоски. 

"Знам дека вие имате поинакво име 
за оваа земја, ние ја нарекуваме Ма ке-
донија", изјави портпаролот на Стејт 
департментот, Шон Ме Кормак, обраќај-
ќи им се на грчките новинари. 

Грците освен тоа што не ни ги сакаат 
името на државата и народот, не ни го 
сакаат и македонското млеко. 

По тетовските и штипските про из во-
дители на овчо млеко реагираат за сто-
пираниот извоз за Грција. Битолската 
млекарница во овој регион го намалила 
откупот на овчото млеко, а произ во ди-
телите веќе се соочуваат со вишок. При-
чината е откажана соработка од страна 
на грчки партнер. Од Млекарницата ве-
лат дека лани за Грција се извезло два 
милиона литри млеко, но не им е  јас но 
зошто годинава јужниот сосед не го сака 
млекото.

ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА ГРЧКАТА МИНИСТЕРКА 
ЗА НАДВОРЕШНИ ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ, ДОРА БАКОЈАНИ, РАБОТИ, ДОРА БАКОЈАНИ, 
ВОДИ ОФАНЗИВНА ВОДИ ОФАНЗИВНА 
АНТИМАКЕДОНСКА АНТИМАКЕДОНСКА 
КАМПАЊА ВО САДКАМПАЊА ВО САД


