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Иако повеќе од 120 земји нè признаа под уставното име, во 

сегашнава ситуација тоа воопшто не ни е од корист, бидејќи 
Грција целосно е мобилизирана по ова прашање и добро знае 
што прави. Со овие земји немаме проблем во  билатералната 
комуникација. Проблемот доаѓа кога станува збор за ООН и за 
нашето функционирање таму и во другите организации, кога 
БЈРМ излегува на површина, исто како што излегува и пред 
Самитот на НАТО во Букурешт. Затоа не беше добро што Ма-
кедонија постојано беше пасивна за ова прашање.

Македонскиот став дека спорот со името е билатерално 
прашање не е поволен од проста причина што во моментов 
ние институционално сме ословувани како Бивша Југосло вен-
ска Република Македонија. Тоа алудира дека спорот не е само 
билатерален, со Грција, туку дека бил и сè уште е поддржан од 
најзначајната организација. Поради тоа, разврската лежи ди-
ректно во органите на ООН, и додавајќи го фактот дека по-
веќето земји нè признаа под уставното име, изгледот за раз-
решување во наша корист е огромен, доколку правилно "од-
играме". Зошто да не го искористиме аргументот дека 120 зем ји, 
кои се членки на ООН, нè признале под уставно име, додека во 
истата таа ООН сè уште сме именувани со привремено име. Тоа 
значи дека организацијата, чиј правен субјективитет и воедно 
легитимитет произлегува од земјите-членки, е заложник на 
комплетно апсурдна кампања, со чие поддржување ООН и 
земјите-членки го повредуваат својот "устав", односно По-
велбата на ООН. Ваквиот аргумент треба да се промовира во 
ООН, а не во преговорите. Преземање акција (советодавно 
мислење) во ООН не ја повредува Привремената спогодба со 
Грција, бидејќи таа исклучува иницирање на суштински спор 

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

на една страна против друга (Македонија против Грција), што 
е сосема различно од барање советодавно мислење. Сове-
тодавното мислење ќе има цел да разјасни дали допол ни тел-
ните услови (референцата БЈРМ и продолжувањето на прего-
ворите со Грција), се во согласност со Повелбата на ООН. Нај-
страшно нешто во сè ова е пасивноста и недејствувањето на 
македонските надлежни институции. Дали е доволно некои 
од клучните фигури на државата да одат да посетат двајца, 
тројца дипломати и со тоа да ја презентираат нашата позиција? 
Дали сме целосно мобилизирани по ова прашање? Дали се 
прават сериозни анализи и стратегии? Можеме до бескрај да 
се критикуваме, но мора да се признае дека сега се наоѓаме во 
многу тешка ситуација, особено од фактот што сме уце ну вани, 
и нашето членување во НАТО се условува со решавање на спо-
рот околу името. Мора да покажеме дека знаеме што правиме, 
но тоа убаво да го спакуваме. Зошто нашите не из легоа со про-
тиваргумент за преименувањето на аеродромот? Зошто не 
покажат дека знаат да читаат одредби и знаат кои механизми 
им се достапни за да ги негираат грчките тврдења? Мислам 
дека уште долго време ќе останеме заложник на Грција и на 
уцените на нивните поддржувачи.
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