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Тој е на исти фреквенции со гласот на европската кул-
турно-духовна елита, има совршена синхронизација и за-
глушувачка резонанца. Македонија: желбата да се биде во 
последно време пред Самитот на НАТО во Букурешт и денес 
по Самитот, многу се интензивирани (да не речеме ептен), 
преговорите со Грција за спорот со името(!?) со посредство 
на медијаторот Метју Нимиц, кои се почнати пред 12-13 
години. Секојдневно сме "бомбардирани" со наплив на де-
бати и јавни размисли, колумни, ставови, анализи, пред-
лози, на професори, академици, аналитичари, новинари, 
политичари и дипломати (поранешни и сегашни) и кој знае 
кој уште не, се разбира, само без нас обичните граѓани - на-
родот, и затоа сме доведени во состојба на општа конфузија, 
гледајќи ја длабоката поделеност со спротивставени ста-
вови за името, а никогаш и никаде го нема нашиот став, 
ставот на народот. Вие господа сте многу (5-10 отсто), со 
многу посебни и поединечни ставови, цели и интереси, а 
народот е еден (остатокот од 100 проценти) со само една 
цел - општиот, национален интерес. Еве го нашиот став: 
името е Македонија!!!

Анамнезата на грчката параноја за името Македонија 
почна со историскиот геноцид и егзодус, а произлегува 
од генезата на духовната културолошка историска вис-
тина за Македонија и за Македонците и нивниот - на-
шиот идентитет. Ете, токму само тоа им пречи и од тоа 
се плашат Грците. Зошто? Ова прашање со одговор, во 
име на македонскиот народ, сакав да му го поставам на 
францускиот амбасадор во една телевизиска емисија, 
но и таму гласот на народот е нечуен, (но, не успеав) во 
изворна интерпретација и формулација на француски 
историчари и публицисти:

Прашањето со одговор без превод е дадено, би-
дејќи беше наменето за францускиот амбасадор во 
Македонија.

Имаше уште едно прашање за амбасадорот: дали ја ви-
дел постојаната изложба во приземјето на пирамидалниот 
дел на "Лувр" и релјефот на Alexandre le grand conguerant 
de Grece, се разбира, ако можел да даде одговор со негов 
коментар.

Ќе ја искористам оваа прилика прашањето со одговорот 
на француски јазик да ги упатам и до господата Бернар 
Кушнер и Никола Саркози. Кушнер експлицитно ја поддржа 
својата грчка колешка Дора Бакојани во нејзиниот став за 
името, а Саркози, потпирајќи се на податокот од грчката 
книга за неговиот дедо, еврејски трговец од Солун од пред 
цел еден век, се определи целосно на грчката страна по 
прашањето за името (!?). И двајцата би ги замолиле да го 
слушнат гласот на народот и на француските публицисти и 
историчари, па во тој контекст да ги поврзат своите ставови 
со принципите на меѓународното право и стандардите на 
Алијансата.

ЗА  ИМЕ ТО  СИНОНИМ  ЗА  ЗА  ИМЕ ТО  СИНОНИМ  ЗА  
ИДЕН ТИ Т Е ТО Т  -  СЛУШНЕ Т Е  Г О  И  ИДЕН ТИ Т Е ТО Т  -  СЛУШНЕ Т Е  Г О  И  
НЕЧУ ЈНИОТ  ГЛАС  НА  НАРОДОТ !НЕЧУ ЈНИОТ  ГЛАС  НА  НАРОДОТ ! ??

А, за нашите политичари, експерти, новинари ова е 
преводот:

ЗОШТО ГРЦИЈА СЕ ПЛАШИ ОД МАКЕДОНИЈА

Од Кристоф Шикле

"Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту 
по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните вла-
детели немале ништо хеленско. Нивната историја била 
слична со онаа на илирското, трачкото и пеонското на се-
ление, со кои се граничеле, но не со историјата на хе-
ленските градови", пишуваше Артур д Гобино (Arthur de Co-
bineau) во својата книга "Историја на Персијците", објавена 
во 1870 година. Оваа неистражена тема е причината која 
многу ги лути поголемиот број Грци. Всушност, од декември 
1991 година, Грција и Република Македонија имаат серио-
зен спор, кој ја доведе Атина пред Европскиот суд за правда 
во Луксембург во 1994-95 година.

На 14 април 1994 година Комисијата од Брисел ја обвини 
Грција за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од 
Мастрихт, во кои е наведено дека земја на Унијата не може, 
без претходна консултација со Дванаесеттемина, да ги 
затвори своите граници со трета земја... Таквиот потег може 
да биде оправдан само во случај на тешки внатрешни не-
мири кои го нарушуваат јавниот ред и мир, во случај на 
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војна или силни меѓународни тензии, кои претставуваат 
закана од војна.

Овој сублимат за потеклото на стравот на Грците од Ма-
кедонија, виден низ призмата на француски историчари и 
публицисти на француски и на македонски јазик, во еден 
поширок интегрален текст под наслов "Видувања пот кре-
пени со историски факти", "Фалсификаторот треба да се 
иритира кога се зборува за минатото...", беше објавен во 
"Македонско сонце" (656) на 26.1. 2007 година!

Мене не ме чуди тоа што до денес тој текст останува 
незабележан од политичката елита, од експертите од 
сите области на јавниот живот, од новинарите и кој 
уште не, кои како одбрани гости секојдневно, повеќе 
пати, дебатираат во медиумите (се разбира, без ни-
какво влијание на и од обичните луѓе), со свои ставови, 
како на грамофонска плоча повторувани, излитени ста-
вови за некаков неминовен компромис за името (!?), 
како предуслов за прием во НАТО, пред и по Самитот во 
Букурешт. Со тоа се потврдува практиката која се (спро-
ведува) применува 17-18 години, дека во нашето опш-
тество, обичниот човек транзициски е дибидус марги-
нализиран и никој за ништо не го есапи, а му се сервира 
дека ако нема компромис, некаква алтернатива, со "не-
разбирлива фаталност што зборува"(!?) (Кафка).

Но, зачудува, загрижува и фрапира фактот дека насловот 
на книгата "La republique de Macedoine", Nouvelle venue 
dans le concert europeen, editions L'harmattan, 1998 година и 
предговорот

"МАКЕДОНИЈА: Желбата да се биде" од Кристоф Шикле 
(Christoph Chiclet) и Бернар Лори (Bernard Lory), многу им-
пресивен и индикативен за појавата на Македонија на ев-
ропската сцена, која стана независна држава од есента 1991 г. 
со желбата да се биде "во концертот европски"(*"во усо-
гласувањата, (спогодувањата) европски"), кај никого од од-
говорните, како и кај сите други медиумски ѕвезди кои 
дефилираат на македонската сцена и дебатираат со едно 
монструозно перење мозоци, не допрел овој ласерски ис-
трел на Шикле и Лори за Македонија!?

Доколку во Берлин (1878), во Букурешт (1913) и во Версај 
(1919) "За Македонцките работи", за судбината на Маке до-
нија и на Македонците, расправаа и й ја скроија судбината 
на Македонија токму Европа и соседите, без нас Маке дон-
ците, и ако при тоа на Македонија и на Македонците им се 
нанесени најголемите и најсуровите историски неправди 
за идентитетот и интегритетот ("Македонците за своите 
правдини, се бореа, се борат и ќе се борат"...), ситуацијата 
во Брисел во 1994 година е фундаментално изменета. Ма-
кедонија е присутна како кандидат претендент за при-
клучување во евроатлантските структури. Затоа ние обич-
ните луѓе, Македонци, го поставуваме, го упатуваме пра-
шањето на нашите избрани претставници: каде сте, и каде 
бевте на 14 април 1994 година, кога Комисијата од Брисел ја 
обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од До-

говорот од Мастрихт. "Шчо напрајвте"? Нишчо! "Шчо тре-
баше да напрајте"? Ние, народот ќе ви каже!

Гласот на народот во придружба на европската 
духовна и културна елита

Нашите евро-НАТО претставници, амбасадори, по 12 го-
дини транзиција ги согледаа и ги сфатија реалните состојби 
на македонската држава во приближувањето кон евро-
атлантските структури, па оценија дека на македонската 
јавност й е потребна едукација во таа насока(!?)

Така, на МТВ, пред пет шест години, во неколку про-
долженија, беше емитувана програма: Евро-НАТО азбука 
или буквар. Во врска со тоа, како коментар, еве го реа-
гирањето на едно првоодделенче, дете со завршено прво 
одделение:

"Сакам да бидам НАТО или ЕУ амбасадор! Таму повеќе 
години ја учат азбуката, а овде по една година ни ја дадоа 
читанката". 

Всушност, нашиот народ - обичните луѓе одамна ја имаат 
читанката в раце, па се прашуваа за кого е наменет овој 
евро НАТО буквар, односно азбука.

Денес е сосема јасно: тоа било наменето за сите наши 
политичари, амбасадори, експерти итн. кои што сè уште не 
преминале на читанка, и се разбира, не дошле и до "чи-
танката" на Шикле и Лори, кои напишале "нешто"(!? за Ма-
кедонија (!?).

Затоа господо водачи, владетели и мислители на оваа 
држава, земете ја и прочитајте ја "читанката", која ви ја нуди 
народот. И уште нешто ќе "прочитате".

"Мудроста и моќта на владетелот зависи од бројот и од 
доблеста на оние кои го опкружуваат". (Тацит)

Оваа теза на Тацит е прифатена, потврдена и верифи-
кувана низ практиката во секоја нормална држава.

Нашите владетели кои пермутираат во власта 17-18 го-
дини ја прифаќаат само моќта, основна и единствена мо-
тивација за освојување и поседување на власта, а таа за-
виси само од бројот на истомислениците со кои се оп-
кружени. Мудроста им е препуштена на сите(!?) Затоа имаме 
многу странски и уште повеќе домашни мудреци. Во оваа 
пригода ќе спомнеме само две нивни стилизирани му дрос-
ти: предлогот Republic of Macedonia (Скопје), "Македонија 
не смее да ја пропушти оваа шанса (!?) Сега или никогаш, 
Македонија и Грција треба да отворат европска страница"!? 
или "Грчкото одбивање й дава шанса на Македонија"... Каква 
е таа шанса? Какво е тоа наседнување на грчкиот трик и 
втората мудрост: "привремената (ирационална) референца 
ПЈРМ (БЈРМ) FYROM, да ја смениме со било која друга 
постојана референца, со и во заграда, Скопје.... 

"А каде е доблеста? Никој случајно не станал добар. 
Доблестите треба да се учат". (Сенека)

Македонскиот народ во својот генетски код, од памтивек 
ја има мудроста. И за разлика од денешниве експонирани, 



домашни и белосветски "мудреци", Македонецот постојано, 
во континуитет ја учи и ја надградува доблеста и затоа 
денес им ја нуди својата "читанка", која сублимира многу 
други читанки, а особено читанката на Шикле и Лори!? 
Треба само да се прочита (!?)

Последната гарнитура на власта прв пат (!?) покажа зна-
ци на приближување кон народот. Покажа - има сознание 
дека й е потребна мудрост. А таа оди заедно и со доблеста 
која во изобилство ја поседува македонскиот народ - 
обичните луѓе! Не знаеме што ќе се случува сега откако 
поминаа изборите (!? дали владетелот ќе има мудрост во 
своето опкружување, прв пат да ја внесе и доблеста!?).

А на народот, во јавноста и денес му се презентираат 
исти ставови на речиси исти професори, академици, ана-
литичари, новинари, политичари... на трибини и платформи 
на тема "Дилемите на Република Македонија пред и по Бу-
курешт 2008", со иста цел - да се (добие) обезбеди можност 
за размисла и критички коментар за низа отворени пра-
шања, кои ги наметна недобивањето покана за членство во 
НАТО (!?). Но, и сега, како и порано, заеднички именител на 
сите размислувања и ставови е барање некаков ком про-
мис(!?), нов предизвик е и мора да се бара потребно време 
за престројување, за целосно нова стратегија (!?); а притоа, 
кои се тие лимити за да се зачува, да се одржи националниот 
идентитет, никој не кажува!?

За сите нив (доколку можеме да им помогнеме!?), во про-
должение на текстот, зошто Грција се плаши од Македонија, 
го даваме и следниот цитат на Кристоф Шикле: "Еден грчки 
дипломат кој работи во Брисел во 1993-1994 година вели: 
За прв пат Комисијата напаѓа една земја од политички, а не 
од строго правни причини. Нашиот проблем со Скопје е по-
литички, а не како некое прашање на ограничување на 
зоните за лов" (интервју на авторот Шикле со грчкиот дип-
ломат, Париз, април 1994).

Пред тоа, на 16 февруари 1994 година Атина унила-
терално прогласува блокада на Македонија и одбива да ги 
продолжи преговорите во Њујорк под закрила на ООН на 
23 февруари(!?). Затоа, на 14 април 1994 година следеше 
обвинението на Атина пред Европскиот суд за правда, 
Комисијата од Брисел ја обвини Грција за кршење на 
членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт... А маке-
донската страна никаде ја немаше (надлежните "про зва-
ни" претставници од Македонија никако не реагираа). И 
затоа на 29 јуни грчките власти се почувствуваа поддржани, 
по донесувањето на одлуката на Европскиот суд за правда 
во Луксембург, кој ја отфрла тужбата на Комисијата од 
Брисел против Грција, и таа на 18 ноември успева да го 
блокира приемот на Македонија во ОБСЕ. Следеше период 
(во друга пригода поопширно за тоа), кога "Грција сфаќа 
дека е осамена" (Шикле), и знае дека ја губи битката со 
признавањето на македонската страна, но македонската 
страна тоа не знае да го искористи.

Затоа на Самитот во Букурешт, од 2 до 4 април 2008 го-

дина, кога Грција стави вето за приемот на Македонија за 
членка на НАТО, заедно со Хрватска и Албанија, членките 
на НАТО и на ЕУ го прифатија "проблемот" со името и му 
дадоа правно-политичка димензија; применија процеду-
рално двојни, дискриминаторски стандарди, само за Маке-
донија за прием во евроатлантските структури!?

Според оценките на Европскиот парламент, прет став-
ници и на "зелените", сите овие случувања, пред и по Бу-
курешт 2008 година, се последица на "ставот" на маке дон-
ската страна, која наспроти прокламираната државо твор-
ност не покажа задоволителен интелектуален капацитет за 
да не го прифати и енергично да му се спротивстави на 
феудалното право кое Европа и НАТО го применуваат само 
и исклучително дискриминаторски во однос на Маке донија!

А кога и како и врз основа на што е засновано тоа 
феудално право на соседите над (врз) македонските тери-
тории?

"Тоа е последица на Букурешт 1913 година. Затоа денес 
постојат три географски Македонии: грчка егејска; онаа по 
долината на Вардар - независна; пиринска во Бугарија, и 
сосема мал дел во Албанија". (Шикле)

"... Антантата, значи, најде начин како да ги придобие 
балканските земји во нејзината политика но, се разбира, за 
тоа мораше нешто да им вети, односно да им даде - а тоа 
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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.

беше Македонија. И во 1912 година токму тоа и се случи: 
балканските земји ја нападнаа Турција, а за возврат ја 
добија македонската територија. Се разбира, на почетокот 
мораа да склопат балкански сојуз, зошто конечно овие бал-
кански држави воопшто немаа доверба меѓу себе, бидејќи 
секоја од нив сакаше да заземе што поголем дел од Маке-
донија... Од тука навистина не знам како би можело да се 
очекува Македонците да се борат против четирите балкан-
ски кралства, кои беа мошне силно поддржани од европ-
ските сили. Ова го велам имајќи предвид дека Македонија 
немаше држава, немаше автономија, беше фактички само 
дел од османлиската империја" (Ханс Лотар Штефан).

Затоа со  прифаќањето на грчкото вето во Букурешт, 
април 2008 година, членките на НАТО и на ЕУ прифатија 
(потврдија) статус кво за Македонија (статус quo ante т.е. од 
Букурешт 1913 година) de Bucarest, 10 aout 1913.

А тоа е засновано само на третманот, вазалскиот однос 
кон Македонија на феудалниот принцип: вазалот (Маке-
донија) на мојот вазал (Грција), не е мој вазал (Европа)!? 
Потврда на вазалските односи Грција - Македонија.

На крај, да заклучиме: Доколку појавата на Македонија 
на европската сцена, прв пат во својата историја независна 
држава од есента 1991 година, со желбата да се биде во 
усогласувањата спогодувањата европски и ако од маке-
донска страна немаше соодветна реакција за поддршка во 
изминатиот период, денес гласот на народот заедно со 
гласот на европската културно-духовна елита ја упатува 
Македонија аргументирано да реагира за името во ОН, во 
Советот за безбедност:

1. "Поради непознавањето на меѓународното право, 
ниту една македонска влада до сега не го употребила 
единствениот правен лек, кој може да доведе до ре-
шение на спорот со Грција во македонска полза (дури и 
кога Грција беше доведена пред Европскиот суд за 
правда во Луксембург, во 1994-1995 г. за кршење на 
членовите 224 и 225 од Договорот од Мастрихт...), 

- "Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле 
ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини..." 
(Артур д Гобино)

- За историскиот геноцид и егзодус на Македонците 
од Егејскиот дел на Македонија. (Кристоф Шикле, 
доктор по историја, новинар, автор на трудот "Грчките 
комунисти во војната 1940-1950")

- Карта, Македонија во Отоманската империја од XV 
до ХХ век

- Карта - поделбата на Македонија во Букурешт, 10 
август 1913 година

3. Од осамостојувањето Македонија под нејзиното 
уставно име ја признаа 125 членки на ОН и тоа, од петте 
постојани членки на Советот за безбедност при приемот 
на Македонија во ОН две, Русија и Кина тоа го сторија 
веднаш, а третата - САД тоа го направи десеттина го-
дини подоцна. Така, денес односот на силите во Советот 
за безбедност е 3:2 во полза на Македонија.

Тие две држави беа членки на Антантата, кои во 1913 
година 51 процент од македонската територија й подарија 
на Грција. Тоа се Франција и Британија, кои и денес го за-
држаа истиот став, а Анахрон на XXI век!?

Затоа, само ОН, Советот за безбедност, врз основа на овие 
решителни факти, може и треба да го заврши овој вештачки, 
ирационален апсурден проблем, спор за името(!?)

Васил Томовски,
Скопје

најлесен начин Македонија да го врати своето име во 
ОН е да предложи иницијатива со која ќе се побара 
мислење од Меѓународниот суд во Хаг" (Игор Јанев, 
професор по меѓународно право).

2. Историските вистини зошто Грција се плаши од 
Македонија?


