
44  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 595 / 25.11.2005

INFO
INFO

Во писмото од Все лен-
скиот патријарх Вар то ло-
меј упатено до прет  се да-
телот на Владата на Ре-
публика Македонија, д-р 
Владо Бучковски, доста-
вено на 19 ок том ври 2005 
година, се вели:

"Ваша Екселенцијо,
Со вистинска ду шев на 

болка ја следиме одол-
говлекуваната ста тич ност, 
ако не и рет роградност, 
на ре ше нието во однос 
на дол гогодишната и мен-
ли ва целокупност на 'те-
лото' на Светите Пра во-
славни Цркви - за цр ков-

ниот проблем на Вашата др жава.
Не можеме да го скриеме впечатокот на нашата Мајка 

Света на Христос Голема Црква, дека и Државата таму не ја 
играше во однос на тоа потребната конструктивна уло га, го 
гледаше целото прашање најверојатно под е т ничка призма 
и остана на ставовите кои се малку во сообразност со ве-
ковните важечки црковни и светоканонски правила. Се раз-
бира, би можеле да реагирате дека тоа го чини и страната 
на српската држава. Но, со ова мое Патри јар шиско писмо се 
обраќаме специјално до Вашата Ексе лен ција и ја под вле-
куваме неопходноста од итна промена на начинот на спра-
вување со проблемот од страна на Др жа вата, бидејќи со до-
сегашниот Ваш став непродуктивно се опструира Божјото 
решение на проблемот, и тоа, како што фактите покажуваат и 
Вие правилно го сфаќате, има директни последици врз це-
локупната државна база на Вашата држава.

На пример, Мајката Црква се обрати со барање преку 
офи цијално писмо до Нас и побара мое посредување за 
ослободување на Пресветниот Владика господин Јован. Во 
претходното писмо кон Мајката Црква од август го спом -
нувате како било кој обичен граѓанин на Вашата држава, 
работа што не е во согласност со основните правила на 
културно однесување, но и кон должната почит кон Еку мен-
ската Патријаршија.

Затоа, ако навистина, како што веруваме, го посакувате 
регуларното решавање на овој црковен проблем, треба да 
го прегрнете, според мене, мислењето на Црквата, бидејќи 
не постои друг освен овој Пресвет Дух осветлен од Светите 
Татковци на Црквата, за да ги изложат Светите синодски 
Пра вила, според кои, целокупното црковно тело се поли-

тизира и се управува.
Со ова, со Наш татковски Божји благослов, остануваме со 

длабока љубов и почитување".
Претседателот на Владата на Република Македонија, д-р 

Владо Бучковски, му даде одговор на Вселенскиот пат ри-
јарх Вартоломеј:

"Сесвети Патријарху на Константинопол, на новиот Рим и 
сета Екумена.

Во Вашето последно Патријаршиско писмо ни ја от крив-
те Вашата реална душевна болка за нерешениот цр ковен 
проблем во Нашата земја. Ја споделуваме истата траума со 
Вас, и сосема јасно Ви ја разбираме тагата, што години 
наназад не се изнајде решение за црковното пра шање. Но, 
не Ве разбираме и со основана загриженост Ве прашуваме, 
како носител на конструктивната улога во овој болен про-
цес, ние ли сме вистинската адреса за ква лификациите 'ста-
тичност и ретроградност', изговорени од Вас, првиот меѓу 
ед наквите православни епископи?

Скепсата и стигмата кои како нота ги изразивте во Ва-
шето писмо, специјално адресирано до мене, подеднакво 
збунуваат. Не е јасно и кога зборувате за директните пос-
ледици врз целокупната државна база доколку Др жа вата ги 
превиди канонските правила, поставени наспроти ет носот 
или волјата на народот за црковното прашање.

Во Република Македонија веќе половина век постои ор-
ганизирана православна Црква како возобновена Ох рид-
ска архиепископија во лицето на Македонската пра во слав-
на црква.

Дозволете, Вашата загриженост за нашето севкупно др-
жавно постоење, да ја отстраниме со радосната вест по по-
зитивното мислење од Европската комисија. Наша ре ал-
ност е засиленото и динамично чекорење во евро ин тег-
рационите процеси во семејството на европските на роди. 
Поаѓајќи од конструктивните препораки, а врз ос нова на 
уставните принципи на одделеност на др жавата од ре ли-
гиозните заедници и групи, на мислење сме дека црквите 
треба да изнајдат црковно решение за црковниот проб лем.

Владата на Република Македонија, со којашто јас прет-
седавам, од релевантните светски и меѓународни инсти-
туции е оценета дека генерално ги почитува човековите и 
религиозните права на нејзините граѓани и создава ус лови 
за нивно непречено егзистирање.

Улогата на Цариградската патријаршија секогаш сум ја 
разбирал како непристрасна во посредувањето меѓу сес-
тринските православни цркви. Цениме дека ретрограден 
процес е заземањето страна во услови на нарушени ре-
лации меѓу Македонската православна црква и Српската 
православна црква. Исто така, именувањето дека некој има 
положба на Мајка Црква не придонесува да се раз решат 
прашањата со поинакви историски вистини.

Македонските власти и натаму ќе се придржуваат на 
принципот на секуларност на државата и ќе продолжат да 
ја гарантираат слободата на вероисповед, како што е да-
дена во Европската конвенција за човекови права и ос нов-
ни слободи. Владата истакнува дека вредностите на вер-
ската толеранција кои се длабоко вкоренети во маке дон-
ското општество и натаму ќе се заштитуваат и поттик нуваат 
во Република Македонија".

"ЗАЗЕМАЊЕТО СТРАНА Е 
РЕТРОГРАДЕН ПРОЦЕС" - МУ 
ОДГОВОРИ БУЧКОВСКИ НА 

ВАРТОЛОМЕЈ
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ДАЛЕКУИСТОЧНИ НАГРАДИ ЗА 

НАШИОТ КАРИКАТУРИСТ 
ГЕОРГИЕВСКИ

ЗАКАНА ЗА ПОГОЛЕМИ ЦАРИНИ 
ОД КОСОВО

Основниот суд Би-
тола во Битола де но-
виве донесе пресуда 
семејствата на трој-
цата полицајци кои 
загинаа во масакрот 
кај Вејце во 2001 го-
дина да добијат от-
штета.

На секој родител на трагично починатите Кире Кос-
тадиновски, Илчо Сто јаноски и Бошко Најдовски ќе им 
бидат исплатени по 1.000.000 денари за претрпена ду-
шевна болка. Освен тие 6.000.000 денари, државата ќе 
треба да исплати уште 600.000 за браќата или за сестрите 
на починатите (по 100.000 денари за секој од нив). Со-
пругата и малолетниот син на загинатиот Костадиновски 
заедно ќе добијат уш те 2.000.000 денари за претрпена 
душевна болка поради загубата на сопругот и таткото.

Ова обесштетување следи по четиригодишен судски 
спор, во кој судот еднаш ја одби тужбата како неоснована 
повикувајќи се на Законот за посебните права на при-
падниците на безбедносните сили. 

Сегашната пресуда на битолскиот Основен суд сле-
дува откако Апелациониот суд, по жалба на родителите, 
ја укина првостепената пресуда и предметот го врати на 
повторно разгледување.

ОБЕШТЕТЕНИ РОДНИНИТЕ НА 
МАСАКРИРАНИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ 

ВО ВЕЈЦЕ

По покана од македонскиот почесен конзул Вла ди-
мир Ралев, премиерот Владо Бучковски присуствуваше 
на го лемиот собир на македонските иселеници во 
Лозана, кој го организираше Форумот на македонските 
друштва во Швајцарија.

Премиерот Буч-
ков ски ги повика ма-
ке донските исе лени-
ци во Швајцарија да 
ин вестираат во зем-
јава и да лобираат 
низ Ев ропа за да ја 
поддр жат економ-
ската ста билизација 
на Ма ке донија. Исто 
така, тој ги повика 
да се обе динат и за-

едно да ра ботат на патот на интегрирањето на Ма-
кедонија во ев ропските институции. А за возврат, ма-
кедонската држава ќе води поактивна политика кон 
своето иселеништво.

Според Бучковски, угледот и влијанието на пое дин-
ци од македонските иселеници во земјите во кои ра-
ботат треба да се стават во функција на "поосмислен 
настап за воспоствување економска соработка".

ОБЕДИНЕТИ НА ПАТОТ НА 
ИНТЕГРИРАЊЕТО НА 

МАКЕДОНИЈА

На висо коцене ти-
от корејски Фес ти вал 
на карикатура и ани-
мација ДОНГ-А учес-
тво земаа голем број 
карикатуристи од раз-
лични земји, меѓу кои 
повторно со награда 
се закити истак на ти-
от македонски кари-
катурист, долго годи-
шен соработник на "Македонско сонце", господинот Ми-
рослав Георгиевски. 

Томислав Ожанич освои трета награда на овој Фес-
тивал - портретна карикатура на Адолф Хитлер, додека 
Лоуис Пострузин, Мирослав Геренчер и Мирослав Геор-
гиевски се закитија со титулата Excellent Work на Фес ти-
валот за ка ри катура во кинескиот град Јиаџинг. Во се-
лекцијата на истата изложба беа уште и Хегедушич, Да-
мир Новак, Зденко Пухин, Иван Харамија и Јосип Ко ва-
чевич. Инаку, оваа година Георгиевски по шести пат се 
здобива со меѓународна награда за карикатура.

Доколку државава не ја ратификува привремената 
Спогодба за слободна трговија најдоцна до 1 јануари 
2006 година, Косово се заканува дека ќе ја зголеми ца-
рината за маке дон-
ските производи.

Од Минис тер ство-
то за економија сми-
рувачки велат дека 
Спогодбата сигурно 
ќе биде ратифи ку ва-
на до крајот на годи-
нава и соопштуваат 
дека ако тоа не се 
случи во предви де-
ниот рок, трговијата 
со Косово ќе биде ре-
гулирана во сог лас-
ност со стариот Дого-
вор за слободна трговија со Србија и Црна Гора.

Но, според експертите, заканата од Косово е притисок 
за забрзување на постапката за ратификација на Спо-
годбата за слободна трговија меѓу Македонија и Косово. 
Привремениот договор, кој овозможува висок степен на 
либерализација на трговијата, двете страни го потпишаа 
во септември годинава, а неговото времетраење е по вр-
зано со мандатот на УНМИК.


