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ГЛАС НА ЈАВНОСТА

"Д И П Л ОМ А Т С К О Т О  ШО У "  Н А  
И Л И Н К А  МИ Т Р Е В А  В О  А В С Т Р А Л И Ј АИ Л И Н К А  МИ Т Р Е В А  В О  А В С Т Р А Л И Ј А

ПИСМА

По последнава "турис тич-
ка прошетка" на минис тер-
ката за надворешни работи 
Илин ка Митрева, со три нае-
сетчлената делегација од Ма-
кедонија во Австралија, дали 
уште треба да ги умножуваме 
илузиите, и да се убедуваме 
самите дека и ние "водиме 
политика"!?

Да водиме...!, ама погубна, 
срамна за националното дос-
тоинство, понижувачка за си-
те нас, каде и да се наоѓаме.

За појаснување ќе поч не-
ме од изјавата на премиерот 
на Австралија, господинот Џон 
Хауард, само една седмица 
пред посетата на минис тер-
ката.

Имено, господинот Хауард 
во Грција изјави дека во од-
носот со спорот кој Грција го 
има со северниот сосед, ав-
стралиската држава ја под др-
жува Грција! Потоа веднаш сле-
дуваа реакции од маке дон  ски-
те заедници во Ав стра   лија, и 
барања да се повлече из ја ва-
та, бидејќи ги на вре ду ва чув-
ствата на 200.000 Ма ке донци, 
кои живеат во Ав стра лија!

Но, на сè тоа, за жал, ос-
тана глува државата Репуб-
лика Македонија (без ни как-
ва реакција) и особено Ми-
нистерството за надворешни 
работи и министерката Мит-
рева, која во стил на "голем 
дипломат", доаѓа со три нае-
сетчлена делегација во Ав-
стралија, целосно игно ри рај-
ќи ја изјавата на првиот чо-
век на Австралија, пре мие-
рот Џон Хауард. Најверојатно 
со намера дека на "лице мес-
то" ќе ги "збуни" австра лис ки-
те власти и со "невидена дип-
ломатска реторика" ќе ги убе-
ди за 30 минути (колку што 
беше удостоена од нејзиниот 
колега Александар Даунер), 
дека таа, сепак, доаѓа да от-
вори Амбасада на Република 
Македонија, а не на БЈРМ!

Но, што се случи?! Госпоѓа 
Митрева е примена (само) на 
30-минутна средба со неј зи-
ниот колега Даунер, на која 
децидно й било кажано дека 
за Австралија остануваме 
БЈРМ, со следниве зборови: 
"Вие дома можете да си се 
викате како што сакате, но за 

нас останувате БЈРМ".
По оваа "дипломатска по-

беда", во просториите на Ам-
басадата била пресечена цр-
вена лента, само во при сус-
тво на тринаесетчлената де-
легација и новинари од ма-
кедонската заедница. Без ни-
ту еден претставник на Ав-
стралија ниту, пак, гостин, без 
ниту еден претставник на 
број  ната македонска заедни-
ца, и без ниту еден прет став-
ник на јавните гласила на Ав-
стралија (ТВ-куќи и весници), 
кои патем речено ниту, пак, 
ја забележаа посетата на ми-
нистерката, иако таа и неј зи-
ната делегација минаа осум 
дена во Австралија!

На крај сите остануваме 
збунети! Дали се отвори Ам-
басадата на Република Маке-
донија или не?! Дали се офи-
цијализираа работите со Ам-
басадата?! Дали минис тер ка-
та Митрева премолчно при-
фати да нè прекрстат... или во 
спротивно немаме уште Ам-
басада и воспоставени офи-
цијални дипломатски одно-
си?! Па, зошто тогаш осум-

дневната прошетка на деле-
гацијата, на чело со ми нис-
терката, низ Сиднеј, Мел-
бурн, Камбера, дури и Перт! 
Отседнувања во најскапите 
елитни хотели и шетање по 
егзотичните австралиски за-
ливи?!

Дали Македонија е толку 
богата држава да може да си 
го дозволи ова луксузирање, 
особено по еден дип ло мат-
ски нокаут, зададен од до ма-
ќините?!

Па, како ли тоа ние им из-
гледаме на другите?! Полни 
со контроверзи, сиромашни, 
а отмени!!

Можеби ако се пог лед не-
ме со нивните очи ќе успееме 
да се протнеме низ овој ве-
тар и магла... кои ни ги сее 
сегашната власт во Маке до-
нија, со тешките дубиози за 
знамето, името и кој знае 
што уште не...

Сузана Чесмаџиска,
Мелбурн, Австралија

Г Р Ц И Ј А  Н Е  МОЖ Е  Д А  Н И  Г О
О С П О Р У В А  Е Д И Н С Т В Е Н О Т О  ИМ ЕО С П О Р У В А  Е Д И Н С Т В Е Н О Т О  ИМ Е

Ова не е колумна туку фус-
нота. Пред да го создаде све-
тот Господ прво го одделил 
небото од земјата. Па, така и 
македонските политичари, 
на место да го "гњават" светот 
треба да се соочат со ре ал-
носта и да разграничат и да 
утврдат каде со кое име ќе 
им се обраќаат (но, јас им из-
разувам почит за прин ци пи-
елноста на СиЦГ, Турција и 
Албанија, кои на меѓу на род-
на манифестација ја осло ву-
ваат Македонија со меѓу на-
родно прифатеното "име" - 
БЈРМ). Тоа важи и за Грција 

која треба веќе еднаш да 
прифати дека две баби и три 
жаби не се пет, односно дека 
не може за себе да зема две 
имиња, а некому да му го ос-
порува правото на единс тве-
ното. Инаку, има Господ, а тој 
не дозволи некој кој отиде 
на таков мизерен начин да 
добие бодови за висок плас-
ман. Штета што музичарите 
заборавија на лакрдијата. "Ма-
жот" ги направи сите мож ни 
отстапки, но и покрај тоа го 
тепаат каде што ќе стигнат, 
па дури и во соблекувалните. 
Затоа треба да се очекува 

кога во Уставот ќе го внесе и 
второто име (веројатно за-
слепен од морковот-ЕУ), по-
литички многу мудро да му 
објасни на народот дека тоа 
не е промена на Уставот и на 
уставното име, туку нивно со-
држинско збогатување. Ако 
сè што носи панталони и има 
влакна околу устата (кога ве-
ќе нема брада како Љубчо), 
особено во ова време на 
жените, токму работа. Треба, 
исто така, еден ден Бранко 
да ја "искусува" ма жес тве нос-
та со промената на Светиот 
крст и, се разбира, дека и то-

гаш ќе му нема рамен. Не ве-
ројатно, но вистинито. "Ли-
верпул" - европски шампион. 
Но, ако се има во вид дека 
"Милан" играше кон вен цио-
нален фудбал, а "Ливерпул" 
софистициран артифи цие лен 
фудбал како и целиот овој 
свет, тогаш тоа и не е толку 
чудно. Како што не е чудно и 
што шпанскиот фудбал мо-
мен тно е број еден.

Богдан Иванов, 
Велика Британија
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на ша-
та отво  реност кон јавноста. Овде автен тично об  ја ву-
ваме и текстови кои не се во со гласност со нашата 
уредувачка политика.

ПИСМА

Односот на нашето опш-
тество кон трудовите и те лес-
ните инвалиди беше при чи-
ната да реагирам преку едно 
писмо, кое се одлучив да го 
доставам до Вашата ре дак ци ја. 

Како граѓанин на ова опш-
тество, пет години сум член 
на трудовите инвалиди, со 
загубена работна спо соб ност, 
со матичен број на ин ва-
лидска документација 060205- 
545221  при Општина Ки   села 
Вода на град Скопје, Решение 
ФПИО бр. 557097.

Писмово го испраќам со 
следнава поддршка до сите 
телесни и трудови инвалиди со 
стопроцентна ин ва лид ност.

НЕДЕЛНИКОТ "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И ИЗДАВАЧКАТА КУЌА "ТАБЕРНАКУЛ" ВО ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА!
МАКЕДОНСКИ КЛУБОВИ И ЦРКОВНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ДИЈАСПОРАТА, ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА ОД РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА, ИСПРАТЕТЕ НИ ВАШИ НЕСЕКОЈДНЕВНИ И ИНТЕРЕСНИ НАПИСИ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ, ПРОЕКТИ, 
ПОСТИГНУВАЊА И СЛИЧНО. ЌЕ ИМАТЕ МОЖНОСТ ТОКМУ ВИЕ ДА ДОБИЕТЕ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ", КОИ 

ЕДНАШ МЕСЕЧНО ЌЕ ИМ СЕ ДОДЕЛУВААТ НА НАЈУСПЕШНИТЕ, НАЈДОБРИТЕ И НАЈВРЕДНИТЕ.
ЗА ВАШИТЕ АКТИВНОСТИ ИНФОРМИРАЈТЕ НÈ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ИЛИ ПО ПОШТА! 

УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87, 1000 СКОПЈЕ    REDAKCIJA@MAKEDONSKOSONCE.COM  

П ОДД РШК А  Д О  С И Т Е  Т Е Л Е С Н И
И  Т Р У Д О В И  И Н В А Л ИД И  И  Т Р У Д О В И  И Н В А Л ИД И  

Почесто телевизиските ме-
диуми и јавните гласила об-
јавуваат репортажи на гра-
ѓани со тежок и лесен ин ва-
лидитет, кои изразуваат не-
годување и жалење бидејќи 
државата не им посветува до-
волно внимание, така како 
што заслужуваат. Мислам кон-
кретно на скратената нега на 
граѓани со телесна ин ва лид-
ност од 30 до 10 отсто. Спо-
ред мое видување, тука не-
кој сепак треба да сноси од-
говорност. Одговорност сно-
си довчерашниот министер 
за труд и социјална политика 
на Република Македонија, 
гос   подинот Јован Мана си ев-

ски, како министер на Вла да-
та. Ова го направи са мо ини-
цијативно со мала поддршка 
на Владата. Одговорните здру -
женија затаија со потребната 
поддршка, која требаше да 
им се даде на инвалидите за 
враќање на првобитниот За-
кон. Јас како трудов инвалид 
ја осудувам одлуката и до не-
сениот Закон, за скратување 
на негата на инвалидите од 

Република Македонија и ба-
рам неотповиклива оставка 
на господинот Манасиевски 
и Здружението да поведе за-
конска истрага за кривична 
одговорност на тогашниот ми-
нистер господинот Мана си-
евски. 

Злате Кимовски,
Скопје


