ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТА

ФОРУМ

РЕВИЗИЈА НА КОНТРАДИКТОРНИ

МАКЕДОНСКИ ДЕЛА
Со цел за појасна прегледност и поконкретни анализирања и согледувања,
на контрадикторните пишувања нив ги класифицирав
во следниве категории: Прва-национална, Втора-политичка, Трета-историска и Четврта-лингвистичка.
Заеднички со патриотско
определени Македонци, од
македонските асоцијации,
клубови, друштва и сл., преку лични согледувања и откривања на контрадикторностите, сходно со македонските принципи, поодделно
и поспецифично, по гореспомнатите области, ќе настојуваме да ги одбележиме
и да ги отстраниме тие контрадикторности и заблуди.
Главна цел на тие откривања и забележувања се
прифаќања и лични коригирања, а и извинувања на
авторите кои ги сториле.
Тоа, пак, ќе создаде потребни ангажирања и нови ориентации за исправање на
сторените грешки. Исто така, тоа ќе помогне за поавтентични акции и творби за
просперитетот на Македонците и на суверената држава Македонија. Тоа лошо
водење на политиката, кое
доаѓаше од Владата на Република Македонија, најмногу се одразува во печатот во македонската дијаспора. И покрај настојувањето на некои издавачи
на неделници во дијаспората, а и на оневозможените
или на оние спречените од
финансиска гледна страна,
царува неинформираноста

за животот на македонската
емиграција, со исклучоци.
Во тој делокруг на (не) информирање на своите читатели Македонци, спаѓа активноста или недоволната
активност на поединци и
на асоцијации, кои сакаат
да го спречат заканувањето
со уништување на македонската националност и сувереност на државата. Во неделните весници тоа најмногу се огледува во недоволното прикажување на
коментари или делови, цитати на автори кои ги изнесуваат фактите во своите
статии или книги за животот и за постоењето на Македонците и на Македонија,
што се негира од страна на
Грција и на Бугарија. На местото на ваквите драгоцени
детали и факти, страниците
на некои весници се полнат
со исечоци или делови од
фељтони, книги, есеи од историски теми, кои во многу
случаи се косат со вистинската македонска историја.
Во некои весници има статии, написи и информации,
за активностите на политичките партии во Македонија, за работата на Владата,
Собранието, за работата на
дел од институциите на власта, по нешто од активноста
на невладините организации и асоцијации и сл. Почесто среќаваме информации за преговори и за средби на Македонската православна црква со СПЦ. Исто
така, има и за интригите
околу финансиското работење, поврзано со крими-

нални случаи и воопшто со
проблеми со кои се соочуваат нашите водачи на Црквата. Таквите информации,
кои се слични и со години
се на страниците на весниците, нам овде во дијаспората не ни се од интерес
ниту ни се потребни. Зошто
ние овде во дијаспората да
сме толку многу информирани за некои приватни организации или здруженија
на религиозни граѓани на
Македонија, кои се одделени од државата?
Енергијата се троши во
некорисни, непоучни, нереални информации за македонската емиграција. Така, во одделни весници сре-

ќаваме статии, написи и информации за активноста на
политичките партии, за повремената активност на опозицијата, а најмногу за Владата и за Собранието на Република Македонија и по
нешто за нивните институции. Овие пишувања нам во
дијаспората не ни се потребни. Ние живееме во други услови и во други светови. Кој сака повеќе информации може да ги користи вестите и извештаите,
кои може подетаљно да се
прочитаат во електронските медиумски гласила објавени на Интернет, а и во гласилата на Синодот на МПЦ
кои, исто така, ги добива
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ФОРУМ
секоја македонска црква во
Австралија. Ако тие пишувања за интригите и за актуелните собитија на верското водство на Македонците, кое е во поголем процент сведено околу односите со Српската црква, што е
непотребно, зошто енергијата, а и парите, се трошат
во патувања на релација
Скопје-Белград на поединци и делегации, кои се многу битни за нашиот македонски опстанок, е друга
работа. Така излегува како
ние Македонците да ги молиме Србите да ни бидат
пријатели и да ни ја признаат нашата самостојна Црква, кога и српската Влада се
меша со своите државни работи во работите на Светиот Синод на МПЦ (со финансиско помагање на одпопени свештеници-расколници). Се прашуваме: каде
се контактите со другите
православни Цркви, кои го
користат истото Духовно
писмо од Светите браќа Кирил и Методиј?
Дали и тоа е многу важно
за нас? Јас мислам дека има
поважни работи, кои нас
овде во дијаспората нè интересираат. Ние денес сме
преокупирани со незрели
одлуки, со незрели и недомаќински водења на македонските верници, кои се
поделени на два или на повеќе религиозни табори. Ќе
биде ли подобро ако горните пишувања и информации се заменат со подетаљни вести од животот, работата-бизнисот, активностите како, на пример, од македонските заедници, асоцијации и за организирани
активности во државите на
Австралија, за локалните
македонски заедници по
градовите, македонските
општини и за организациите за македонски човекови
права (насочени за подобрување и за зачувување на
националните и културните
својства на окупираните
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Македонци под Грција, Бугарија и Албанија). Исто така, би требало да има и информации за Македонците,
кои живеат во околните македонски делови на Балканот, како и за оние кои се
во западните и источните
држави во Европа и светот.
На тој начин би се создале
поголеми услови, со поконкретни детаљни евиденции,
за Македонците во дијаспората и за Македонците
во окупираните делови на
Македонија, за очекуваното
македонско единство. За
животот на македонското
иселеништво во дијаспората престанаа да се публикуваат написи во некои македонски весници. Тоа прекинување создаде низа непријатности во иселеништвото, а и лични материјални загуби на нивните сопственици - издавачи. Тие весници се: Македонскиот неделник "Македонија" од Мелбурн, Викторија; Македонско австралиски неделник
"Време" од Сиднеј, Нов Јужен Велс; "Македонија Денес" од Мелбурн, Викторија
(само за Австралија); додека другиот неделен весник
"Денес-Today" сè уште се
публикува со успех. Убаво е
чувството кога во неделните весници на македонските
иселеници ќе се прочита напис во кој се третираат актуелности кои се поврзани
со местата на живеење, работење и дружење на иселениците, особено имињата на нивните општини,
друштва, клубови, асоцијации и слични организациони форми на активности, со
фотографии од свечености
и прошарани со фолклорни
настапи на младите македонски генерации. Што би
рекле да се видат поголем
број учесници на една културна манифестација на Македонците во дијаспората,
како што е свеченоста ПРОЧКА, која е традиционална во
нашата родна Македонија,

а која потсетува на античкомакедонската свеченост
КСАНТИКА. Да не зборуваме
за можностите, кои се многу реални, за воведување
карневали, како што е Струмичкиот карневал, при што
е можно помасовно да се
вклучат избраните групи и
да учествуваат на мултикултурни манифестации. Таквите форми се популарни
за Македонците и за нивните антички традиции, а
особено нивното подетаљно регистрирање во неделните македонски весници,
ќе донесе многу благодети.
Едни од нив се: простување
едни со други, за своите
грешки (на Прочка); подобро меѓусебно пријателство;
обединување на своите способности во помагање на
база на национално осознавање; помагање за интернационално признавање
на македонската националност и сувереност; заеднички акции за меѓусебна соработка и помагање во
сопствените бизниси; "заедничко" информирање на
македонската емиграција;
работата на државните власти и опозиционите политички партии, од карактер кој
е интересен и поучен за
нас; контактите на нашите
иселеници и со лидерите
на државите, за кои емигрантите гласаат на изборите, специјално за тие политичари и дипломати, кои
нас Македонците нè признаваат и ни помагаат (со
тоа ќе се види кој се грижи
за нашиот македонски јазик, обичаите, националноста и сл., со што ќе се
одреди нашиот однос за во
иднина).
Бидејќи во поголем случај македонската емиграција живее во западната
хемисфера, таа има научено
многу повеќе отколку што
имаат нивните сограѓани,
кои живеат во Македонија,
за домаќинското водење на
својот буџет и на своите
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бизниси, западниот модерен стил на живеење, а што
е најважно за современите
демократски односи.
Во врска со тоа, Македонците од Македонија треба
да земаат примери од македонската емиграција. За
да биде така најдрагоцените
искуства би требало да се
најдат во неделните македонски весници. Исто така,
тие информации ќе послужат за поблиски соработки,
можеби отворање сопствени бизниси или бизниси
под рента, во својата родна
Македонија. Со зголемувањето на бројот на читателите на македонските весници ќе се создадат и услови за соработка на државите и на федералните
влади со Владата на РМ, а
ќе се збогати и ќе се придонесе за економска, билатерална, културна и друга
потреба, кои денес ги немаат Македонците и Република Македонија.
Добро знаеме дека составот на македонската емиграција е од Македонци од
разни краеви на Македонија, кои употребуваат мајчински дијалекти и акценти.
Тоа го отежнува нивното
меѓусебно разбирање, но
некако се разбираат. Токму
тие сознанија би требало
македонските весници да
ги ставаат како оригинални
зборови, како тие се пишуваат итн. Постојат Македонци кои зборуваат еден од
македонските дијалекти, но
не ги знаат македонското
литературно кирилично писмо и јазик. Тие, пак, можат
да читаат со македонска латиница. Би требало да се
овозможи написите да излегуваат напишани и со латиница. Така сите Македонци ќе бидат информирани.

Јанко Томов,
Австралија
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ПИСМА

СТОП ЗА КРИМИНАЛОТ ВО "РАДИО
ТЕТОВО"

Недостасуваат близу 10.000
евра пари наменети за плати и придонеси на 16 вработени во јавното радиодифузно претпријатие "Радио
Тетово" од Тетово, и уште
два пати по толку пари, кои
последниве години беа доделувани од Советот за радиодифузија и од Буџетот
на Општина Тетово (помош
за сите јавни претпријатија).
Се наѕира крајот по 35-годишно постоење. Во ноември "Радио Тетово" ќе се
"приватизира" од страна на
локален моќник, кој за евтини пари ќе добие објект и
имот вреден 300.000 евра.
Доказ дека состојбата е лоша се неисплатените 8 плати, како и придонеси, хранарина и патни трошоци за
повеќе години. Последна
плата била декемвриската,
исплатена на почеток на
мај 2006 година. Состојбата
се одразува врз двете фреквенции 97 Мхз и 93,5 Мхз
каде што се застапени албански, македонски и турски
јазик. Последниве две работат со минимални човечки ресурси. Не може да остварува елементарна функција на јавен сервис.
Одговорот на дирек торите на "Радио Тетово" за
ваквата состојба е дека нема "прилив" на пари од Советот за радиодифузија, поради слабата наплата на
радиодифузната такса и малиот број реклами, во што
злонамерно "многу грешат".
За период од 22 мај до 11
август 2006 година на жиро-сметката на "Радио Тетово" има прилив од 370.000
денари, додека потрошени
се околу 500.000 денари. Во
просек приливот изнесува
200.000 денари секој месец,
кои се доволни за исплата
на плата, главно, од Советот
за радиодифузија 120.000 денари, кирија 40.000 денари
(ЕРЗАНА), реклами и, пов-

торно кирија за 3 други дуќани.
За овој период на име материјални трошоци се потрошени 145.000 денари.
Услуги извршени од КОСМОФОН - 76.000 денари,
други лични примања во
готово - 46.000 денари, други плаќања - 35.000 денари,
надоместок за договор на
дело - 38.000 денари, за автомобил - 50.000 денари
(не се користи за службени
цели). Потрошени се повеќе од 100.000 денари за аконтации, паушали, хонорари
на лица кои воопшто не се
вработени во "Радио Тетово". Во првиот квартал од
2006 година Општина Тетово додели повеќе од 150.000
денари, пари наменети за
вработените, а беа исплатени како паушали на Управниот и на Надзорниот
одбор. Голема е веројатноста дел од вработените да се
плаќаат со "кеш пари" само
да не креваат "галама" по судови, институции и партии.
Уплатени-префрлени пари од жиро-сметка на "Радио Тетово"
161.000 ден. на жиросметка 290-000 000 000 3-42
ТТК БАНКА
153.000 ден. на жиросметка 540-000 000 0003-55
Тетовска Банка
41.000 ден. на жиро-сметка 540-000 000 001-61 Тетовска Банка
Државниот завод за ревизија итно мора да изврши
ревизија на финансиското

работење на "Радио Тетово",
инспекторите од Управата
за јавни приходи и од Државната трудова инспекција, Јавното обвинителство,
Антикорупциска комисија,
но секако и надлежните од
Општина Тетово, ќе мора да
одговорат каде се потрошени парите од Советот за
радиодифузија, кириите, рекламите. Фиктивна документација секогаш постои. Ова
мора да биде санкционирано, особено по најавите
на идниот мандатар дека ќе
се пресметува со криминалците.
Во план е сите вработени
да се испратат на "неплатен
одмор", за пристигнатите
пари да останат за оној кој
може да располага сè до
трансформацијата - приватизацијата на "Радио Тетово" која е тешко остварлива.
Некој сигурно ќе го купи
"Радио Тетово" поради локацијата на објектот, а не поради дејноста. Па, така за
40.000 евра ќе добие објект
и имот вреден 300.000 евра. Вработените тешко дека
ќе добијат дел од овие пари.
Главно, последниве години за директори се поставуваа несодветни кадри по
партиски клуч, кои го доведоа "Радио Тетово" до пропаст по 35 години постоење. Тоа беа лица без менаџерски способности, без
завршено високо образование, без искуство и елементарни познавања во работата со медиуми. Тие ли-

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат
нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.
52 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 636 / 8.9.2006

ца се главна причина за
заостанати сметки, неисплатени плати и придонеси,
стара и дотраена опрема,
сметки за струја, вода итн.
Доказ дека во "Радио Тетово" има пари е и заинтересираноста на политичките партии за именување директори од своите редови.
Дали поднесување "тужби"
до "Радио Тетово", Општина
Тетово (како основач на Радиото, по Статут) и некој државен орган ќе ги "освести"
одговорните да преземат
мерки, без разлика дали радиото е на Општина Тетово
или, пак, на државата.
Советот на Општина Тетово и градоначалникот мора да ги решат состојбите
во "Радио Тетово", бидејќи
тие се директно одговорни
во именувањето на А.И. и
Л.М. и нивните постапки.
Особено ако се стремат за
одржување на "рејтингот"
во албанскиот гласачки кампус и владеење на правото
во Македонија.
Каде е Советот за радиодифузија, Синдикатот на
ГИФИХ и Здружението на
новинари на Македонија,
да преземат некој чекор
или да понудат било каква
помош?
Али Алиу,
Тетово

