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ГЛАС ОД ДИЈАСПОРАТА

ЗАПАДНИТЕ  ЗЕМЈИ  ЗАЗАПАДНИТЕ  ЗЕМЈИ  ЗА

УСТАВНОТО  ИМЕ  НА  МАКЕДОНИЈАУСТАВНОТО  ИМЕ  НА  МАКЕДОНИЈА

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

Со голема радост ја при-
мивме веста за признавањето 
на Република Македонија под 
нејзиното уставно име од 
стра  на на САД. По примерот 
на САД треба да се одне су-
ваат сите земји, особено овие 
западните, и да се решат да 
го признаат уставното име 
на Република Македонија.

За да се постигне оваа цел, 
потребно е сите инте лек ту-
алци Македонци, како од Ре-
публика Македонија, така и 
од дијаспората (особено оние 
кои живеат и работат во за-
падните земји), да преземат 
дипломатски акции на по ве-
ќе полиња. Тие треба да ба-
раат признавање на Репуб-
лика Македонија од владите 
на земјите во кои се наоѓаат, 
било преку испраќање пис-
ма по редовна пошта, било 
преку електронска пошта. 
Ме  ѓутоа, писма треба да се 
испраќаат и до медиумите 
во овие држави, а најмногу 
вак ви барања треба да се 
дос тават до:

- претседателите на овие 
држави, до премиерите, ми-

нистрите за надворешни ра-
боти и министрите за прав да; 

- најзначајните опозицио-
ни лидери и до лицата во 
опозиционите партии кои 
се задолжени за прашањата 
по врзани со надворешните 
ра боти и правда; 

- членовите на пар ла мен-
тите, особено од местата од 
каде што се избрани;

- меѓународните прав    ни 
суб јекти и нивните прет став-
ници, како што се: Ев роп ска-
та унија, Обединетите нации 
(со нивните соодветни тела, 
ко мисии и институции за чо-
ве кови права) и итн.

Како можат да се добијат 
адресите на овие субјекти?

Најлесен начин е кому ни-
кацијата да се воспостави пре -
ку Интернет, но тоа може да 
се направи и преку соод вет-
ните амбасади.

Писмата кои ќе се упа ту-
ва ат треба да содржат крат-
ко барање за признавање 
на ус тавното име на Ре пуб-
лика Ма кедонија. Тие треба 

да би дат љубезни и во нив 
да се потенцира големата бла    -
го дар     ност и желби за прос-
пе ритет, упатени од страна 
на пи шу вачот кон субјектот 
на кој тој му се обраќа. По-
желно е пис мото да содржи 
и историски факти, да има 
одреден напис, дури и кни-
га, во кои се по сочени факти 
за етно-кул тур ната само бит-
ност на Маке донците низ 
историјата. Вак вите прид ру ж -
ни аргументи ќе служат ка-
ко поткрепа на барањето. 
Самото писмо не треба да 
биде долго затоа што за чи-
тање долги писма е пот реб-
но време кое поли ти ча рите 
го немаат.
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ПИСМА

Во врска со ова лично имав 
позитивно искуство преку 
пис   мата кои ги испратив до 
премиерот на Австралија, 
Хо вард, до министерот за 
над ворешни работи и до ли-
де рот на опозицијата, госпо-
ди нот Род. Од нивните кан-
це ларии добив задово ли-
телен одговор.

Пожелно е и маке дон ски-
те медиуми да ги објавуваат 
ре акциите на западните по-
ли тичари т.е. одговорите на 
нив  ните писма испратени до 
поединци. На тој начин ќе 
се охрабрат и други Ма ке-
донци да испраќаат писма 
до стран ските влади. 


