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Под услов Македонија да го промени името, било како, 
дали ќе се нарекува "шута" или "рогата", ете така, Грција ќе 
стане среќна европска земја, и нема да има "ВЕТО" од неј-
зина страна, за прием на Македонија во НАТО и во ЕУ.

Каков ли тежок товар си натоварува Грција на својот 
грб?!

Таа се намерачила по секоја цена да го менува при-
родниот пат на Сонцето.

Ваков "феноменален" вресок во етерот, го провоцира 
здравиот разум кој реагира на оваа морничава, шпеку ла-
тивна, штура размисла, бидејќи го оддалечува природниот 
процес од вистината и фактите, меѓу појавите и работите 
во овоземскиот свет.

Светот ова го слуша, и со едно обично расудување 
сфаќа дека Грција не е свесна за сопствениот срам на неј-
зиното разголено тело.

Секој паметен се прашува: Зошто на Грција й пречи 
името Македонија?

И, со мала анализа на историјата ќе се заклучи дека на 
Грција й недостасува цел еден век т.е. таа од своето се-
ќавање го избришала ХХ век, меморијата й откажала, и не 
може да се сети дека 63 проценти од територијата на Ма-
кедонија срамно ја заробила токму на почетокот на неј-
зиниот заборавен век, и со таа територија денес Грција се 
прави фактор во Европа.

Јасно е ваквото нејзино денешно оперирање на свет-
ските умови, но таа оперира со апстрактни инструменти, 
апсолутно правејќи се недоветна, површна, несодржајна, 
без сенс за тоа дека каменот здробен или, пак, цел е ка-
мен, дека каменот не е процес туку е појава која егзистира 
милиони години.

Аналогно на ова, самата Грција е процес, а Македонија 
е појава во материја, видлива, привлечна, посакувана, 
содржајна.

Низ вековите се случиле многу и разни револуции, но 
повеќето од нив биле осудени на смрт токму во својот 
триумф.

Денес, дејноста на грчките политичари е несомнен 
фактор, но со условена неопходност на противречности 
во сè што го сметаат за триумф, а триумф кој е базиран на 
противречности е осуден на смрт.

На што се базира оваа нивна небиднина? Тоа е "ДУХОТ" 
од избришаниот им век, кој од нив прави само облик на 
нешто чудно, во чија внатрешност се кријат длабоките 
причини кои ја условуваат Грција за потоа таа да ус ло-
вува.

"Духот" од ХХ век ги тера грчките политичари да бараат 
слобода бидејќи се заробени во лагите кои јавно се из-
несени пред светот, а за слобода треба вистина, а вис ти-
ната е таа неопходност што ги тера да лажат и со шпе-
кулаци да ги живеат дните на својот замислен триумф.

Ете, од вакви недоветни политичари кои бегаат од 
вистината, се раѓаат недоветни историчари, и едните и 
другите за несреќа се современици, на кои "духот" им 
таложи баласт без реална потпора, и историјата станува 
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мистичен покрив за идните генерации.
Македонија, со својата рамнотежа, разумност, логич-

ност, нужност и неопходност, сака да й помогне на Грција 
да престане со својата практика, да не се товари со туѓа 
тежина, и туѓата тежина да ја остави на местото каде со 
милениуми си била.

Грција практикува противречни етапи затоа нејзината 
историја во светот станува излишна, сè се сведува на 
практика во етапи, во дадени епохи, а во нашава денешна 
епоха или почетоков на XXI век, со серијални жонгли-
рања, таа решила на Македонците да им направи умствен 
преврат.

За разлика од Грција, Македонија како земја, како на-
род е конзистентна, постојана, никогаш не го сменила 
својот напреден поглед кон светот, кон општеството, таа 
останала свесна и неподложна, а сè што врз неа минало е 
минато, незадржливо, бидејќи Македонија е појава, а про-
цесите врз неа сами се избришале како неодржливи.

Грција е членка во ЕУ. Нејзе й е дозволено да прави 
смутови и нереди. Во оваа земја не се практикуваат нуж-
ните услови (како правата на малцинствата) за еднаков 
развој на општеството, туку развојот оваа земја го гледа 
во самата статичност на нештата. Оваа земја далеку за-
останува од сознанието дека општеството е незадржливо 
движење кое го наметнува самата природа.

Како ли Грција смета да навлезе во светот со статичен 
метод кој круто оперира со лажни поими и постулати? Таа 
нема ниту светоглед, ниту современ научен поглед, ниту 
може да проѕре, а најмалку да објасни зошто й пречат 
природните појави, како што тоа е името Македонија.

Грчките политичари го тераат својот народ да нема 
рационалистичко умување, и од него бараат да биде кру-
на на нивните глави, гревови, на нивниот фетишизам.

"АПРИОРИ" разумот треба да се стави над материјата 
како најразвиена човечка размисла (мисла), да се фрлат 
во понор отпадоците кои инфицираат и дејствуваат во 
распаѓањето на општествата.

Спорот со името меѓу Грција и Македонија добива спе-
цифичност бидејќи Грците со насилство го дополнуваат 
својот идентитет, поистоветувајќи се со сосема другиот 
т.е. македонскиот, прогласувајќи се себе како единствен 
наследник на тешката македонска историја, но без теста-
мент.

За оваа своја нелогика, Грција го бара клучот за раз-
бирање на проблемот кој сама го измисли, го пласира 
како нивна веќе позната, и многу пати применета логика 
на која самите й придаваат големо значење, така што 
проблемот го креваат до степен на историска наука за 
разврска, која многу ќе й помогне во нејзината заблуда.

Со сигурност, без заблуда, Грците можат да докажат 
дека Демостен е Грк, да се гордеат со нивниот оратор, за 
да бидат ценети и вистински Грци, а вистинска нивна 
заблуда е да го бараат и да го присвојуваат македонскиот 
војсководец Александар Македонски за свој, да се ставаат 
во категоријата на неразвиени идентитети, да се туркаат 
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сами од себе си, да се самоуништуваат со нивната позната 
особеност која вечно ги условува.

Самото спротивставување, борбата и слевањето на овие 
спротивности им го создава немирот, ги тера во ниш-
тожност, и од тука формалната логика-или си Грк, или си 
Македонец, ТРЕТО НЕМА, а кога нешто нема, тоа е ништо.

Човечкиот ум е копија на дејства, оттука и движењето 
на природата, општеството, дури и самото човечко спо зна-
ние, и тоа, едни покрај други, едни со други, но НИКАКО 
едни од други, секој си е идентичен сам на себе, што 
значи, природен ред и логика за историјата да не биде 
мешаница на умни или на глупави идеи.

Нема во светов поголемо злосторство од нанесената 

ПЈРМ (БЈРМ или FYROM) е акроним (грчки збор) со зна-
чење, вештачка кратенка составена од почетните букви 
на повеќе зборови: Поранешна Југословенска Република 
Ма кедонија; или референца (Referenz, германски збор), 
из вес тување или препорака од позната и угледна трговска 
куќа. Податок кој некому може да му послужи како по-
волна или неповолна препорака, ознака за повик наместо 
Република Македонија!?

По првиот (и последен!?) успешен референдум за оса-
мостојување на Република Македонија, на 8 септември 
1991 година беше прогласена независна суверена самос-
тојна македонска држава - Република Македонија.

Но, веднаш, истото деноноќие (ноќта), нашиот јужен 
сосед ја "прекрсти" во ПЈРМ(!?), тоа значи, како акроним, 
ПЈРМ е грчки збор, а како референца, грчка препорака, 
ознака за "повик" наместо Република Македонија!?

За жал, и за срам, препораката на Грција, како што е поз-
нато, официјално беше прифатена при приемот на Ре пуб-
лика Македонија во ООН!? И ако тоа име, според тол-
кувањето на тогашниот претседател на РМ, требаше да 
биде времено, краткорочно за два-три месеци, да се при-
менува (!?), иако и за така мал период на употреба. За едно 
такво прашање од суштинска важност за еден народ, за 
неговата самобитност, требаше и мораше граѓаните на 
таа држава, непосредно на референдум, да одлучат, сепак 
тоа не се случи!?

Но, знаеме што се случи потоа и што денес се случува 
во врска со привременото име ПЈРМ (БЈРМ, FYROM). Но-
вите "квалификации" и условувања, содржани во нај но ви-
от предлог на медијаторот Метју Нимиц, односно новата 
модифицирана двојна или најнова сложена формула за 
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името, комплетно ја подели македонската јавност (пар дон, 
според предлогот на Нимиц, јавноста на РМ!?), експертска, 
партиска, државна...(!?). А ние, македонските граѓани, ос-
тавени на страна (по вечно правило и обичај) и овој пат 
преку нашата стручна јавност која излезе со различни 
спротивни тези за наводни провокации за името на аеро-
дромот, за античките скулптури, за ознаките на регис тар-
ските таблички и со забелешки и контрадикторни тол ку-
вања на сè уште, дефинитивно и комплетно, сосема малку 
познатиот предлог за името, сме доведени во состојба на 
комплетна конфузија. Уште еднаш ни е отворена ширум 
вратата на Кавкиниот свет. А во светот на Кавка "свесниот 
поединец (македонски граѓанин, обичниот човек м.з.) во 
самиот почеток, го здробува некоја неразбирлива фатал-
ност, бидејќи (вечно м.з.) му судат за непознато злос тор-
ство кое не може да се дефинира. Обвинетиот (народот го 
нема, во негово име, македонската експертска, партиска и 
државна јавност, поделена на апологети и противници на 
новиот предлог, м.з.) се обидува во своето незнаење да 
даде некаква смисла на движењето (продолжување на 
преговорите за името...!? м.з.), за кое никој не може да 
рече дали има некаква цел"... (Франц Кафка, "Процес")

Значи, отворен е процес. За процес да се отвори треба 
да постои спор. А за спор се потребни две страни. Спорот 
со името го предизвика една страна. На почетокот другата 
страна не постоеше. Откако Македонија беше прогласена 
за потенцијален "злосторник"... од страна на Грција, беше 
и вовлечена како друга странка во спорот!? Навистина 
"длабоко, вознемирувачки и силно" (Кафка) како, и врз ос-
нова на што, се случи тоа, со која сила и чија асис те нција?

Спорот го наметна Грција, како членка на ЕУ. Прво, го 

неправда. Неправдата е кобна, таинствена сила која уне-
среќува држави, народи, цели нации, поединци. Неправ-
дата е произволност, грда приказна сплетена зад врата, 
безумие. Во случајов тоа го прават грчките политичари, 
кои за историско слободоумие го користат поимот СУБ 
МОДО (под услов) со кој ја условуваат Република Маке-
донија да се откаже или да го промени своето име, туку-
така, а со тоа да ја "одухотвори Грција", а себе си да си го 
одземе животот.

Љупка Ципушева,
Скопје
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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.

одложи меѓународното признавање, и ако нашата земја 
прва, заедно со Словенија, ги исполнуваше сите услови, 
конститутивни критериуми содржани во Уставот, за су-
верена држава (оценка на Бадентеровата комисија) за ме-
ѓународно признавање. Потоа, го пренесе признавањето 
од ОН, во текот на 1991 и 1992 година во надлежност на 
ЕУ. Кон крајот на јуни 1992 г. ја наметна и т.н. Лисабонска 
декларација како документ на ЕУ со која се забранува(ше)  
нашата земја во своето име да го содржи зборот Маке-
донија или било која придавка од тој збор (!?) Овде уште 
ќе го спомнеме фактот дека овој документ и денес е во 
сила и дека ЕУ стриктно го применува. Доказ, интерната 
уредба на Советот на Европа од 2 март 2004 година, со 
која се налага официјалната употреба на референцата 
ПЈРМ и дискретно исфрлање на придавката македонски, 
со додавка словенски за сè што носи предзнак маке дон-
ски: јазик, народ, култура, историја итн. што значи дека 
нашето уставно име и де факто ни е одземено. Така, бри-
танската компанија "Vesajt brokers limitid" од 1999 г. е сопс-
твеник на Интернет-доменот "www.republicofmacedonia.com", 
страница која ја користи грчката, бугарската и албанската 
пропаганда, а ниту една институција на Ма кедонија до 
денес не го промовирала нашето уставно име на Интер-
нет?

По приемот на Република Македонија во ОН на 8 април 
1993 г. во Грција почна дотогаш невидено опасна нацио-
налистичка кампања (и Гебелс би им позавидел!?) за ме-
ѓународна изолација, гарнирана со секаков вид притисок, 
особено економски, врз нашата земја. На почетокот тоа 
беше економска блокада од страна на јужниот сосед, која 
нашата земја ја поднесуваше од февруари 1994 до но-
ември 1995 г. Резултатите кои ги постигнаа Грците, според 
приближно точните проценки, претставуваа(т) штети кои 
ги претрпе РМ во вредност од 2 милијарди и 200 милиони 
долари.

Меѓународното признавање - приемот во ОН на Репуб-
лика Македонија беше условено со обврската да раз го-
вара со Грција за отстранување на разликите: прво, во 
знамето и во Уставот(!?) (што веднаш се направи), а потоа 
за името на нашата земја. Тој став на меѓународната за-
едница за обврска да се преговара за името е наметнат од 
Грција поради спорот за евентуално потенцијално и има-
гинарно злосторство!? Затоа "меѓународната заед ница ќе 
треба да й се извини на Македонија", денес би рекол 
Ковалски.

Но, пред тоа ќе треба и некои други да се извинат!? Да 
видиме кои се тие? Зошто(?) и кој е нивниот придонес и 
асистенција!?

Да одиме хронолошки.
1990 година, 11 ноември - се одржаа првите пове ќе-

партиски избори во СРМ. Но, наместо тоа да бидат избори 
на граѓански партии формирани врз основа на општо 
прифатените демократски принципи, тоа беа партии на 
етнички заедници засновани на принципите на групно-
партиски интереси!?

1991 година, 8 јануари - конституирано е првото пове-
ќепартиско - мултиетничко Собраниена СРМ. На 6 август 
Собранието со акламација распиша референдум за не-
зависност. Иако партиите на етничките Албанци рамно-
правно беа застапени во Собранието, на референдумот 
Албанците организирано не излегоа!? "Но, никој од гра-
ѓаните, ниту од партиите на Албанците не го негираше 
легитимитетот на референдумот", изјавува денес Стојан 
Андов, тогашен претседател на Собранието.

1992 година, на 10 јануари - граѓаните Албанци во Ма-
кедонија одржаа референдум на кој се изјаснија за по-
литичка и територијална автономија на Албанците во Ре-

публика Македонија!? Патем да спомнеме дека можеби 
сосема (не)случајно на 19 ноември 2005 година ДУИ (транс-
мутант на ОНА во "живо" на МТВ го одржа првиот конгрес, 
по тригодишно коалицирање во сите владејачки струк-
тури на државата Македонија, со химната и со знамето на 
Албанија!? За придонесот на албанските партии во оваа 
пригода толку, тие секогаш се коалиционен партнер во сите 
структури на власта и сè уште се преокупирани со реа-
лизацијата на Рамковниот договор, со правичната за ста-
пеност и човековите права!? Се разбира, правична за ста-
пеност без стручност и компетентност... како предуслов(!?)

Но, секако доминантна улога за нерешениот т.н. проб-
лем со името одиграа (и денес ја играат), двете најголеми 
македонски политички партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Во 
меѓусебната борба за власт употребуваат таква реторика 
со која постигнуваат негативни ефекти за Македонија и за 
македонските граѓани, на кои  би им позавидел и големиот 
Демостен со неговите Филипики.

Така се креира политичкиот амбиент на оваа мала 
земја во процес на транзиција.

Но, комплетирањето и глобализацијата на амбиентот 
нашиот јужен сосед го постигна со влегувањето во Маке-
донија, во економијата, како вистински Тројански коњ, 
како најголем "инвеститор" со таканаречени инвестиции. 
Парадигма "ОКТА", "УСЈЕ"... но, за тоа друг пат.

Васил Томовски,
Скопје 


