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Еден од најголемите маке-
донски хуманитарци во Ав-
стра лија, 66-годишниот Јан ко 
Георгиевски, ја почна оби кол-
ката низ седумте старечки 
домови во Македонија за да 
провери дали 600 орто пед-
ски помагала, кои како хума-
нитарна помош ги испрати 
летово завршиле во вис тин-
ски раце. 

Донацијата вредна 300.000 

Каде и да сме по светот, 
ние Македонците, кои нè има 
со стотици илјади, треба да 
го помагаме својот маке дон-
ски народ, особено во време 
кога татковината преживува 
многу тешки транзициони го-
дини, кога нашите браќа ни-
когаш не биле во поголема 
сиромаштија, а покрај тоа, и 
постојано слушаме дека од 
земјата се бараат и само се 
бараат исполнувања на нови 
обврски и реформи, кои не 
се ниту мали ниту лесни.

Преку хуманитарната ор-
га  низација "Australian mace-
donian rell fand" од Мелбурн, 
чиј претседател сум, по след-
ниве десеттина години, се 
разбира, со голема поддршка 
и помош на македонскиот на-
род од Мелбурн и од цела 
Австралија, испративме мно-
гу тони храна и облека во 
Домот за деца без родители 
"11 Октомври" во Скопје, Ста-

НАШИНЕЦ  ОД  НАШИНЕЦ  ОД  
АВСТРАЛИЈА  АВСТРАЛИЈА  
СО  ХУМАНИТАРНА  ПОМОШСО  ХУМАНИТАРНА  ПОМОШ

австралиски долари беше 
обез бедена преку ху ма ни-
тарната организација "АХАМ", 
која пред пет години ја ос-
новал Георгиевски во Мел-
бурн, Австралија. 

"Целта беше да им го олес-
ниме жи вотот на штитени ци-
те во ста речките домови во 
Битола, Скопје, Куманово, Де-
мир Ка пија и во Струмица. Ќе 
ги по сетиме и домовите за 

хенди кепирани и за деца без 
ро дители, зашто нашата след-
на помош, која ќе биде собра-
на до март идната година ќе 
ја намениме за нив", рече Ге-
ор гиевски. 

Во изминатите пет години 
македонските иселеници од 
Австралија преку "АХАМ" во 
својата родна земја доста ви-
ле хуманитарна помош во из-
нос од повеќе од 500.000 ав-

стра лиски дола ри. 
Неколку пати тие подми-

рувале трошоци за скапи ле-
кувања во европските клини-
ки за деца заболени од теш-
ки болести, а на некои им 
овозможиле да се лекуваат 
во специјализирани болници 
во Австралија.

Ж.З.

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.

НЕ  Е  УБАВО  ДА  СЕ  ШИРАТ  НЕ  Е  УБАВО  ДА  СЕ  ШИРАТ  
ДЕЗИНФОРМАЦИИДЕЗИНФОРМАЦИИ

речкиот дом во Битола, за 
нашите Македонци во Мала 
Преспа. 

Освен тоа, континуирано 
испраќаме храна во народ-
ните кујни при Македонската 
православна црква. "Austra-
lian Macedonian Community 
Relief Fund Inc" неколку пати 
донираше и медицинска оп-
рема за Клиничката болница 
и за Брзата помош во Битола 
и во други градови од Маке-
донија. 

Тоа се факти кои се доку-
ментирани и никој не може 
да ги побие, а сведок и бла-
годарност за тоа се повеќето 

добиени признанија, пофал-
ници, благодарници итн. Но, 
деновиве во македонски вес-
ник прочитавме како некои 
нашинци од овде, од Мел бурн, 
се фалат дека толку многу 
помош испратиле, што тоа е 
чудо едно. 

Па, на секој кој ги знае и 
луѓето и состојбите му е јас-
но дека тоа се нереално при-
кажани бројки и факти. Не е 
убаво да се шират дезин фор-
мации, кога е очигледно дека 
помошта е неколку пати по-
мала, дека станува збор за 
толку стотици илјади долари 
итн.

Кога луѓето кажуваат нека 
имаат усул и нека не пре те-
руваат, бидејќи сè се знае, сè 
се памти. 

Затоа, господо со мерка!

Сотир Митрев,
 Мелбурн

ЗА  СТАРЕЧКИТЕ  ДОМОВИЗА  СТАРЕЧКИТЕ  ДОМОВИ
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 ЗА  БОШКОСКИ  И  ТАРЧУЛОВСКИ ЗА  БОШКОСКИ  И  ТАРЧУЛОВСКИ
Понесени од патот кон вис -

тината и правдата, ова писмо 
го испраќаме до Вас со го ле-
ма надеж и силна верба де ка 
ќе ја прочитате нашата болка 
и надеж, да ни ја подадете 
вашата милостива спасо нос-
на рака. Вашиот глас е глас 
на Бога. Писмово зрачи со 
огромна љубов и желба на 
македонскиот народ. И ве 
моли да им се помогне од 
човекољубие на праведните 
македонски синови - брани-
тели на Македонија: Љубе 
Бошкоски и Јохан Тарчу лов-
ски. Тие по законот и Уставот 
ја бранеа Република Маке до-
нија, не направија злосторс-
тво и не заслужуваат да бидат 
во Хаг, да бидат подеднакво 
третирани како оние кои зад 
себе оставиле траги од ужа-
си извршени над човештвото. 
Тие имаат право од слобода 
да се бранат и да бидат осло-
бодени од клеветите и од ла-
гите. И лажните, монтирани 
сценарија кои ги доведоа до 
Хаг. Ние, поучени од истори-
јата и од далечните прија тел-
ски врски на Македонија со 
Ватикан, ви пишуваме Вас. 
Не го забораваме минатото 
кое нè прави блиски. Папата 
Адријан во 863 година ги ос-
лободи од клеветите и од 
прогонителите, свештени ци-
те и просветители од Маке-
донија: Св. Кирил, Св. Мето ди-
ја, Св. Климент, Св. Наум итн. 
И со љубов го благослови и 
го осветли нивното дело за 
христијанството и просве та-
та. Во десеттиот век, во гра-
дот Преспа, папата Григор му 
помогна со царска круна да 
се круниса македонскиот цар 
Самуил. А црквата во Маке-
донија да достигне ранг на 
Патријаршија, а потоа од Прес-
па да биде пренесена во Ох-
рид. Низ вековите, во низа 
историски виори, папите ду-
ховно и морално го зашти-
тувале македонскиот народ. 
И затоа нашата надеж нè по-
веде кон Ватикан. Историс-
ките одблесоци во борбата 
на правдата нè мотивираа во 
одбраната да се вклучи и па-
пата на Римокатоличката црк-
ва Бенедикт Шеснаесетти. По-

 БЕНЕДИКТ   БЕНЕДИКТ  
ШЕСНАЕСЕТТИШЕСНАЕСЕТТИ

читувајќи ја неговата возви-
шеност на светиот престол, но 
и христијанската љубов кон 
онеправдените и желбата да 
им се подаде рака на невино 
затворените македонски си-
но ви во Хаг, односно да се 
ослободат Љубе Бошкоски и 
Јохан Тарчуловски. Затоа ние 
обичните луѓе Ве молиме како 
Божји претставници на зем-
јата да ја победите неправ-
дата. Ве замолуваме, помог-

нете им на македонските си-
нови! Ве молиме да й по мог-
нете и на Македонската црк-
ва да се надрасне од напа-
дите на соседите. Маке дон-
скиот библиски народ заслу-
жува помош и поддршка од 
сите владетели кои ја почи-
туваат Македонија. Маке до-
нија заслужува да биде почи-
тувана, да бидат ослободени 
и благословени нејзините бра-
нители - спасители и Љубе 

Бошкоски и Јохан Тарчу лов-
ски. Ова писмо го пишуваме 
со голема љубов, верба и на-
деж. Веруваме, Вие со Ваша 
ми лост ќе помогнете во осло-
бодувањето од Хаг на маке-
донските синови и ќе й по мог-
нете на Македонската пра во-
славна црква да се осло боди 
од нападите на сосе дите.

Ванѓелко Лозаноски,
Демир Хисар


