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Hristos Voskresna!
Navistina Voskresna!
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Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на 
весникот ,,Македонија’’, 
колумнист
Генерален Конзулат на 
Р.Македонија -Торонто,
Амбасада на Р. Македо-
нија – Отава
Генерален Конзулт на Р. 
Македонија во Детроит
Мето Колоски - 
вести од Обединетата 
Македонска Дијаспора
Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 

човекови права
Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 
рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков

Специјални Дописници:
Од Мала Преспа, 
Албанија известува 
Васил Стерјовски
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 
Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 

Славе Катин 

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување 
на македонската култура, јазик, идентитет и традиции 
е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа 
Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на 
весникот ,,Македонија,,.  Истиот ќе биде доставен во 
првата седмица од месецот до вашиот дом или работно 
место.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска
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Возљубени духовни чеда, 

Денес светата Пасха пов-
торно нè озарува со сила-
та на својата непристапна 
светлина додека ние, со 
радосни срца пееме при-
сетувајќи се на Христово-
то славно Воскресение. 
Откако приврши целата 
перипетија со предав-
ството, затварањето, су-
дот и распетието, Господ 
Исус Христос го предаде 
својот дух во рацете на 
Отецот небесен (Лука 
23:46). Апостолите се 
исплашија и се разбегаа 
зашто после распнување-
то на нивниот Учител се 
чинеше дека сите нив-
ни планови и надежи се 
срушени. Само жените 
кои Го следеа се одва-
жија тоа неделно утро 
да отидат до гробот. Во 
првиот ден од седмица-
та, Марија Магдалина и 
неколку други, кои уште 
ги викаме и жени миро-
носици, многу рано уште 
пред изгрејсонце, дојдоа 
да го миросаат телото Го-
сподово. Се мислеа кој би 
можел да им го тргне ка-
менот од гробот за да мо-
жат да влезат внатре. Но, 
наместо тоа, кога при-
стигнаа, видоа дека каме-
нот е веќе одвален а гро-
бот празен. Секако, ова 
кај нив предизвика голе-
ма несигурност и страв. 
Но, Ангел Господов им се 
обрати со зборови кои и 
ден денес одекнуваат во 
нашите Црковни Храмо-
ви: “Зошто Го барате жи-
виот меѓу мртвите? Тој не 
е овде, туку воскресна!” 
Лука 24:5-6. Тие побрзаа 
да им јават на апостоли-
те за радосната вест и 
додека итаа, ги пресрет-
на Самиот Христос и им 
рече: “Радувајте се! Не 
плашете се, одете и со-
општете им на браќата 
Мои, да отидат во Гали-
леја и таму ќе Ме видат!” 
(Матеј 28:9-10). Овие 
Христови зборови со кои 
Тој ги охрабри жените 
мироносици, а преку нив 
и апостолите и сите ние 
кои веруваме во Него-
вото Име, се порака на 
неизмерна радост и спо-
кој кој го надминува се-
кое човечко разбирање. 
Тоа е порака на радост и 
спокој, не е само во смис-
ол на повторна средба со 
Оној Кој мислеа дека го 
изгубиле, туку и порака 
на вонвременска победа 
извојувана преку смртта 
на Крстот и Воскресение-
то од мртвите. 

Возљубени во Господа,

Воскресението Христо-
во е сумаризација на 

целокупната Христијан-
ска вера.  Целото наше 
учење, севкупната тради-
ција, сите канони и собо-
ри како и целиот духовен 
опит низ вековите, се 
темелат врз изворот на 
силата на нашата верата, 
а тоа е Восресението од 
мртвите. Она што денес 
го славиме е спасение-
то и обновата на целото 
создание. Го славиме 
ослободувањето од око-
вите на гревот. Ја слави-
ме придобивката на но-
виот живот во полнота. 
Ја славиме победата над 
смртта, како што вика 
и воскресниот тропар 
“Христос воскресна од 
мртвите, со смртта, смрт-
та ја победи, и на оние 
во гробовите, живот им 
подари.” Гробот е празен 
зашто Христос воскресна 
и целото создание е пови-
кано со Него да воскрес-
не во нов и вечен живот. 
Богочовекот воскресна 
и со тоа стана првина за 
сите нас кои во Него ве-
руваме. Тоа, драги мои, 
е бесценет дар кој не се 
заслужува, а едноставно 
се прима преку вера. Ве-
рата во Христа е токму 
вера во тајната на Хри-
стовото Воскресение, а 
тајната се состои во ова: 
Христос иако Бог, стана 
човек за да може како чо-
век да се справи со смрт-
та, бидејќи само човекот 
требаше да умре, а само 
Бог можеше да го стори 
тоа за сите. Зашто како 
што смртта дојде преку 
човек - Адам, така и во-
скресението дојде преку 
Човек - Христос. И како 
што по Адам сите умира-
ат, така и во Христа сите 
ќе оживеат. (1 Кор. 15,20-
26). Па така, сите кои во 
Него веруваме, со Него и 
ќе воскреснеме за спасе-
ние и вечен живот.

Чеда мои во Христа Во-
скреснатиот,

Нема човек кој живеел 
а не згрешил, а сепак, 
божјите закони кои про-
излегуваат од Неговата 
Светост не дозволуваат 
грев и несовршенство. 
Апостолот Павле нè учи 
дека според божјите воз-
вишени закони, “казната 
за грев е смрт” (Римјани-
те 6:23). Но тој исто така 
нè уверува дека покрај 
божјата праведна све-
тост, Бог нè дарувал и со 
дарот на вечниот живот 
преку простувањето на 
гревовите. Во Својата 
мудрост, Бог на љубовта 
воспостави севселенски 
закон со кој како небесен 
Родител, Тој Самиот, во 
личноста на Својот Син, 

а преку смртта на Крс-
тот, ги измири небото и 
земјата, очистувајќи го 
гревот со Својата Пречи-
ста Крв. Во времињата 
пред Христовото доа-
ѓање, ова беше прикажу-
вано симболично, преку 
крв од жртви и сепалени-
ци. Се принесуваа живо-
тински жртви од кои се 
пролеваше крв, која си-
мболично и привремено 
означуваше покривање 
и прошка на гревовите. 
Но, кога се исполни вре-
мето, вика св. Апостол 
Павле, “Христос, не со 
козја или телешка крв, 
туку со Својата пролеана 
крв влезе во светилиште-
то еднаш засекогаш и 
изврши вечен откуп. Ако 
крвта на јунче или јарец 
и ако пепелта од јуница 
преку попрскување ги 
осветуваат оквернетите 
за очистување на телото, 
тогаш колку ли повеќе 
крвта на Христос, Кој пре-
ку Светиот Дух се прине-
се Себе на Бога непоро-
чен, ќе ја очисти совеста 
наша од мртви дела, за 
да Му служиме на живиот 
и вистиски Бог.” (Евреи-
те 9:11-14). Она што беше 
симболично навестувано, 
проливајќи ја Сопствена-
та Пречиста Крв, Христос 
суштински го исполни. 
Така, пречката е отстра-
нета зашто гревот е очи-
стен. Веќе ништо не нè 
попречува во општењето 
со Бога. 

Мили мои духовни чеда,

Пред Христа, крстот не-
маше никакво значење 
ниту сила. Тој беше обич-
но средство за казна и 
погубување. Но Христос, 
бидејќи Самиот свет и 
безгрешен, го освети, та 
од Него наваму, стана ве-
чен симбол на спасение и 
победа над злото. Крстот, 
како и самата смрт, беа 
употребени против сами-
те себе и преобразени во 
инструменти на победа и 
спасение. Така, смртната 
казна стана извор на жи-
вотодавна сила. Оваа тај-
на драги мои, се открива 
единствено на оние кои 
со чисти срца веруваат 
во Христа. Во тоа време, 
како и всушност низ веко-
вите, малкумина вистин-
ски го разбра Божјиот 
план за спасение на чове-
кот. Малкумина разбраа 
зошто Христос требаше 
да пострада на крстот 
и зошто требаше да ја 
пролее својата пречиста 
крв. Не сфатија дека тоа 
го направи од неизмерна 
љубов кон Своето соз-
дание. За жал, и денес, 
малкумина разбираат 
дека со смртта на крстот, 
Христос направи помес-
тување во метафизички-
те духовни закони кои 

повторно ги подреди и ги 
врати на своето вистин-
ски лежишта. Напротив, 
како тогаш, така и сега, 
се исмеваа со она што 
не го разбираат. Тие кои 
стоеа покрај Него на Гол-
гота, иронично му дофр-
лаа, “ако е Бог со Тебе и 
ако си Ти навистина Син 
Божји, симни се од крстот 
и спаси се себе си” (Матеј 
27:40). Не ги разбраа ниту 
Христовите последни 
зборови “Боже мој, Боже 
мој, зошто ме остави!” 
Тие мислеа дека очајнич-
ки Му се обраќа на Бога 
да го спаси, а Тој пак, ток-
му со тие зборови сакаше 
да им посочи на Давидо-
вите пророчки зборови 
од 21виот псалм (како и 
на целокупното староза-
ветно пророштво) пре-
ку кои векови однапред 
беше навестена Неговата 
смрт. Христос не се си-
мна од крстот, но напра-
ви нешто чудесно, нешто 
со кое еднаш засекогаш 
го обезбеди спасението 
на нашите души. ТОЈ ВО-
СКРЕСНА! Тој воскресна, 
а со тоа ги победи и пор-
тите на адот, уништувајќи 
ја смртта. Смртта е побе-
дена и нема веќе сила. “О 
смрт, каде ти е осилото?” 
вика светиот апостол 
Павле (1 Кор. 15:55). Хри-
стос воскресна од мртви-
те станувајќи првина за 
сите нас и ни вети дека со 
Него и ние ќе воскресне-
ме во Денот Господов. 

Возљубени во Христа 
Спасителот,

Очистувањето и осло-
бодувањето од гревот, 
возобновеното општење 
со Отецот небесен, по-
бедата над смртта и 

ветувањето за нашето 
воскресение, како при-
добивки кои излегуваат 
од Христовото Воскресе-
ние, доколку се примени 
со вера, очитуваат сила 
на активна духовна тран-
сформација. Преку Во-
скресението, Христос нè 
воведе во осмиот ден кој 
е невечерен, ден кој ни-
когаш не престанува. Тоа 
е ден во кој Христовата 
Светлина вечно сјае, ден 
во кој сме повикани бе-
скрајно да растеме и да 
се преобразуваме на Не-
говата Слава. Токму тоа е 
драги мои конечно оства-
рување на планот за совр-
шен раст во Бога. Преку 
силата на Воскресението, 
ние сме повикани на обо-
жување по благодат; по-
викани сме на победа над 
човечките страсти и сла-
бости, кои се укотвиле 
длабоко во нас; повикани 
сме да ги преобразиме 
нашите души по приме-
рот на божјата љубов. 
Ветувањата божји, драги 
мои, не се некакво за-
лажување и бапски при-
казни за други, подобри 
вемиња кои ќе настапат 
после смртта. Верата 
во Воскресението не е 
пасивно исчекување на 
нештата кои ќе настапат 
во иднината. Напротив! 
Оваа преобразителната 
сила на Светлината на 
Воскресението почнува 
сега и овде. Нема потре-
ба од бесцелно чекање. 
Сега и овде сме повикани 
да влеземе во радоста на 
нашиот Господ. Денес е 
денот на нашето спасе-
ние (2 Кор. 6:2). Денес е 
денот на нашиот духовен 
препород. Слободно ни е 
даден, да го зграбиме. Да 
го зграбиме цврсто и да 

не го напуштаме!

Драги браќа и сестри, 

Пасхата Христова е вре-
ме на неизмерна радост. 
Затоа, со отворени срца 
да ја примиме силата на 
Христовата благодат. Да 
го примиме Воскресе-
нието и да го направиме 
централен дел од нашата 
надеж. Сите наши пла-
нови, желби и животни 
идеи, да ги донесеме 
под блесокот на зраците 
на Божјата непристапна 
светлина. Животот знае 
да биде комплициран и 
полн со разочарувања, а 
ние често се чувствуваме 
изневерени од блиските, 
од институциите, од во-
дачите, како и од самите 
себе. Но во Христа дра-
ги мои постои поинаква 
сила, постои вистинска 
трансформација која за-
почнува со нашето соп-
ствено преумување. Тоа 
Христос ни го обезбеди 
преку смртта и воскре-
сението. Само на овој 
начин, примајќи ја силата 
на Светиот Дух, ние нема 
да се предадеме ниту пак 
ќе потклекнеме на иску-
шенијата и разните жи-
вотни премрежја. Само 
во Неговата победа сме 
целосно слободни и само 
во силата на Светиот Дух, 
Кој Го примивме во Хри-
стово име, остануваме 
победници над светот. 
Затоа радувајте се! Наша-
та надеж е во Творецот 
на небото и земјата! На-
шата победа е во Христа 
Воскреснатиот! Нашата 
сила е во Несоздадената 
Светлина! Дојдете при-
мете светло! Примете 
светло од невечерната 
Светлина!

Македонија

VELIGDENSKO POSLANIE 2018Денес, сè се исполни со светлост; 
и небото и земјата и подзејмето. 
Затоа, целото создание нека го слави 
Воскресението Христово зашто во Него 
се утврдува!  ~  Воскресен Канон

MITROPOLIT NA
AMERIKANSKO-KANADSKATA 

MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA
g. METODIJ                                

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА – НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!

НЕКА НИ Е ЗА МНОГУ ГОДИНИ ПРАЗНУВАЊЕТО НА 
ХРИСТОВОТО ВОСКРЕСЕНИЕ!
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

Tel: 905-678-7053   Fax: 905-678-8794
sales@tripleacheese.com

www.tripleachees.com
7210 Torbram Road, Mississauga, Ontario L4T 3L7

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј



Страница 5April 03, 2018 Македонска Заедница

^estit Veligden



Страница 6 April 03, 2018Дебата Македонија

Почитувани читатели, во ова издание на весникот Македонија имате можност да ја прочитате дебата-
та МАКЕДОНИЈА реализирана деновиве со две познати личности во македонската заедница во Кана-
да, господин Танас Јовановски, поранешен уредник на весникот ,,Македонија,, и редовен колумнист во 
истиот и господин Ацо Лукароски претседател на Општинската Организација на Социјадемократскиот 
Сојуз на Македонија - Торонто. Нивните ставови и спротивставени мислења на актуелни политич-
ко-безбедносни теми од животот на Р. Македонија ви ги пренесуваме во целост. Им благодариме на 
соработката и добрата волја прикажана при остварувањето на оваа дебата.

Дебатата МАКЕДОНИЈА 

Реплика од Ацо Лукароски:
Би сакал да се осврнам на два момента од вашиот одговор. 
Прво, ако веќе го критикувате начинот на којшто е донесен Законот за јази-

ци, ќе беше добро да понудите и решение како власта требаше да се справи 
со очигледниот обид за блокирање на работата на законодавниот дом. Те-
оретски, опозицијата може буквално за секој закон да поднесува по 35.000 
амандмани и тоа би значело дека за четири години мандат, власта нема да 
биде во можност да изгласа ниту еден закон. Понекогаш и лошо решение е 
подобро од никакво решение.

Второ, не знам од кои медиуми вие се информирате, но апсолутно не е 
точно дека се бркаат стари кадри. Нема ниту еден таков случај. 

Да појаснам. Во предизборната кампања Зоран Заев вети дека ниту еден 
работник нема да биде избркан од работа, освен оние коишто беа противза-
конски вработени по распишувањето на парламентарните избори. Според за-
конот, којшто токму ВМРО-ДПМНЕ го донесе, не се дозволени вработувања 
од денот на распишување на парламентарни избори, па заклучно со денот на 
изборите.

1.Дали со актуелната влада е стабилизирана државата Македонија на внатрешен план?
Одговор од Танас Јовановски: 

Нажалост не сега но и во догледно време, како што стојат работите не гле-
дам никакви позитивни знаци за усогласување на ставовите на било кое поле 
помеѓу двете најголеми македонски политички партии во земјата. Моментно во 
Собранието на Република Македонија нема опозиција, слично на она што се 
случуваше и за време на владеењето на претходната власт. Донесувањето на 
законот за двојазичност во земјата со 69 гласови за и ниту еден против не оди 
во прилог на парламентарна демократија, уште помалку кога се знае дека тој 
закон е донесен со  прекршување на деловникот исто како што беше назначен 
за претседател на Собранието и Талал Џафери. Не верувам дека законот за 
двојазичност ќе го подобри соживотот во земјата, напротив ќе ги зголеми тен-
зиите помеѓу македонскиот народ и албанското малцинство кои и така се високи 
и непожелни. Од друга (економска) страна очигледно е дека се оди по стариот 
пат, истиот пат кои се користи од времето на осамостојувањето на државата. Се 
бркаат од работа лица и се вработуваат партиски послушници без разлика на 
стручноста. Треба да признаеме дека така било отсекогаш и не гледам крај на 
тоа во догледно време. А тоа не помага ни малку на економски план. 

Одговор од Ацо Лукароски:
Дали државата ќе биде стабилна на внатрешен план, не зависи само од актуелната влада. Тоа зави-

си од сите. Како од власта, така и од опозицијата. Како од Македонците, така и од претставниците на 
етничките заедници во државата. Доволно е само еден субјект да посака нестабилност и таа веднаш 
ќе дојде. 

Во моментов има релаксирани меѓуетнички односи и тоа секако е за поздравување. За тоа заслуга 
имаат сите, вклучително и опозиционата ВМРО-ДПМНЕ којашто по промената на власта се откажа од 
анти-албанската реторика наменета за привлекување на т.н. „македонски“ гласови на избори. Таквата 
реторика им донесе само штета и имам чувство дека тие тоа го сфатија. Иако и натаму има инцидентни 
случаи од поединци коишто не се откажуваат од обиди за разгорување на меѓуетничка омраза, сепак 
состојбите сега се многу подобри. Мислам дека се движиме во добра насока. 

Она што како Македонец многу повеќе ме загрижува е „националната“ нестабилност. Омразата меѓу 
симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ и симпатизерите на СДСМ. Таа омраза е многу опасна за Македонија 
како држава и за Македонците како нација. Поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ несвесно и наивно ја 
прифатија таа валкана игра од нивниот екс-лидер Груевски, па секој оној што не беше приврзаник на 
таа партија го прогласуваа за предавник. За жал, таа лоша практика продолжува и натаму и токму тоа 
е искрата која што може да го запали бурето со барут во Македонија. 

Таквата политика на прогласување „предавници“, односно „внатрешни непријатели“ е типична за то-
талитарни режими. „Предавници“ и „државни непријатели“ нема да најдете во нормални демократски 
држави. Нив ќе ги најдете само во држави како Северна Кореја, Белорусија, Сомалија, Иран...

Проучувајќи ја македонската историја, може да се види дека и пред еден век имало иста таква поли-
тика на прогласување „предавници“. Тогаш, скраја било, имало и т.н. „извршители“ коишто им ги „сечеле 
главите“ на „предавниците“ што ќе се спротивставеле на Ванчо Михајлов и Тодор Александров. 

Реплика од Танас Јовановски:
  Во моментов но и порано, од времето на Тиранската платформа точно е дека меѓуетничките 

односи се порелаксирани, да повторам меѓуетничките односи, но какви се односите меѓу двете најго-
леми македонски политички партии? Нема етнички тензии затоа што актуелната власт ги стави на 
распродажба македонските национални интереси, а со тоа направи силен раздор меѓу македонското 
население. Човек и со слаб вид ќе ги види секојдневните протести низ градовите во Македонија но 
исто така и во Торонто, Вашингтон, Лондон, Сиднеј... Тоа е резултат на неразумнитее одлуки на вла-
дејачката гарнитура која ја прифати Тиранската платформа и без опозиција воведува двојазичност 
на целата територија на земјата. Ако тоа беше прифатливо за македонскиот народ и денес Никола 
Груевски ќе беше на власт со прифаќањето на албанското барање. Да бидеме начисто. Денес Албан-
ците во Македонија се МАЛЦИНСТВО и како такви ги заслужуваат и имааат сите малцински права 
во државата, многу поголеми од правата на малцинствата во соседните земји. Ако заштитата на 
македонските национални интереси е анти-албанска реторика од страна на ВМРО-ДПМНЕ, како ќе 
се објасни коалиционирањето на Никола Грувски и Али Ахмети цели 10 години?

Контра-реплика од Танас Јовановски:
Г.Лукаровски, јас не нудам решение како да се донесеше законот за употребата 

на албанскиот јазик. Парламентарците носат закони и за таа работа се платени. 
Јас зборувам за начинот на кој беше донесен тој закон. Ќе се согласите ли со 
мене дека Собранието е првата институција во државата од која се очекува да 
работи по деловник кој многу одамна е прифатен од сите  политички партии? Во 
ниедна демократска држава не се носи закон без дебата во парламент, но и без 
да се сослушаат експерти од областа за која се однесува законот. Велите дека 
опозицијата поднесе 35.000 амандмани за да ја блокира работата на Собранието. 
Не е баш така. Опозицијата со амандманите го блокира донесувањето на 
законот за употреба на албанскиот јазик и ништо повеќе. Тоа е демократско 
право кое се користи во сите демократии и со кое се изразува несогласување 
со предложениот закон. Такво нешто неодамна имавме и во Сенатот на Канада.  
Да ве потсетам, а мислам и дека тоа претходно го реков во дебатата, СДСМ во 
Собранието на Македонија поднесе 900 амандмани кога се носеше буџетот на 
државата.  Што се однесува до бркањето од работа не можам да ви дадам име, 
презиме и асреса на лица, но таа појава не е нова, а вие заборавате на изјавата 
на Заев дека кога ќе дојде на власт не само што ќе јаде живи луѓе туку ќе брка од 
работа од хигиеничарка до директор.

Контра-реплика од Ацо Лукароски:
Да, интересен момент е тоа со 10-годишното коалицирање на Никола Груевски и Али Ахмети. Интерес-
но е што Али Ахмети беше лош пред коалицирањето со Груевски, па беше добар за тие 10 години и сега 
повторно е лош. Голема хипокризија гледам овде. 
Чудно е зошто македонските „патриоти“ во Македонија и во дијаспората молчеа кога се носеше Зако-
нот за амнестија на терористите од УЧК. Молчеа и кога на автопатите низ државата и на улиците низ 
Скопје и другите градови се поставуваа двојазични табли. Молчеа и кога на два пати се носеше многу 
сличен Јазик за јазици. Тогаш македонските „патриоти“ беа и слепи и глуви. А сега им текна да ги кренат 
главите и да бараат предавници.
Какво лицемерие!? 
Овде не гледам љубов кон Македонија, туку љубов кон ВМРО-ДПМНЕ.
Инаку, тој што 10 години коалицираше со ВМРО-ДПМНЕ, кажа дека ВМРО-ДПМНЕ во преговорите 
со ДУИ прифатиле многу повеќе отколку што прифати СДСМ. И дека договор за коалиција не бил 
постигнат само затоа што ВМРО-ДПМНЕ инсистирале да се најде начин за блокирање на СЈО. Таа 
е вистината, но е многу крупна кнедла за да ја проголтаат „патриотите“. (наводниците не се случајно 
ставени)

Танас Јовановски Ацо Лукароски
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2. Како ја оценувате денешната надворешна политика на Македонија?
Одговор од Танас Јовановски:
Катастрофална!  Зар е можно судбината на Македонија и македонскиот на-

род да им се даде во рацете на само две лица? Зоран Заев и Никола Дими-
тров. Станува збор за идентитетот на еден народ, за идентитетот на нашиот 
народ, за мојот идентитет. Кој им дал право на овие две лица да преговараат 
за мојот идентитет, за идентитетот на нашите татковци и мајки, за идентитетот 
на нашите синови и керки? Премиерот Заев со самото доаѓање на власт најави 
дека проблемот за името со Грција наскоро ќе биде решен. Прво рече дека 
тоа ќе се случи во февруари, потоа во март, а сега вели дека решение ќе има 
во јули! Да не должам на оваа тема, ќе го цитирам грчкиот премиер Алекса 
Ципрас деновиве во Брисел на прес конференција: “Имаме волја да го решиме 
овој проблем но нема никаков притисок, никој не не тера, ова не е егзисти-
зијално прашање за нас, но е за нашите соседи“. Нешто слично рече неодамна 
и портпарлот на грчката влада дека на Грција не и’ се брза, на Македонија и’ 
гори под нозете! Со таков пристап од грчка страна има ли место за разговори. 
Тоа е УЦЕНА. Тоа е КРИМИНАЛ.

Одговор од Ацо Лукароски:
Правејќи анализа на надворешната политика многу е важно да се води сметка за критериумите за таква 

аналитика. Не е добро да се носат заклучоци само врз основа на тоа дали сме ЗА, или сме ПРОТИВ акту-
елната власт. Но да се осврнеме на фактите.

Факт е дека меѓународната заедница е сега многу поблагонаклонета кон Македонија, отколку што беше 
до пред една-две години. Факт е дека никогаш не сме биле поблиску до зачленување во НАТО и до отпоч-
нување преговори за влез во Европската Унија. Факт е дека Македонија ги подобри односите со сите сосе-
ди. Без исклучок. Оние што го мразат Зоран Заев го прогласија за про-бугарин, за про-грк, за про-србин и 
за про-албанец, но таквите етикети не го предомислија премиерот и тој продолжува во борбата Македо-
нија да има пријатели околу себе. 

Мојот став е дека надворешната политика е всушност најсилниот сегмент на актуелната власт. Тука 
резултатите се најдобри и лесно видливи. Македонија не е веќе во изолација. Кога разни претставници од 
меѓународната заедница доаѓаа во посета на балканските држави, Македонија беше редовно заобиколу-
вана. Сега тоа не е веќе случај. Македонија стана респектибилна држава и ме радува што на нас се гледа 
како на позитивен пример.

Реплика од Танас Јовановски:
Потпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија се чини дека во голема мера македон-

ската јавност го проголта и покрај сите недостатоци. Со тој договор Македонија се откажа од грижата за 
македонското национално малцинство во Бугарија кое нема никакви, апсолутни никакви малцински пра-
ва во таа земја. Не случајно претседателот Киро Глигоров во свое време се залагаше да се направи сту-
дија за малцинските права на Балканот.  Со договорот за добрососедство Македонија дозволи ревизија 
на македонската историја, односно бугарски историчари да ни пишуваат наша историја. Има ли друга 
земја во светот која го прави тоа? Албанскиот премиер Еди Рама (творецот на тиранската платформа) 
во неколку наврати денови изјави дека албанското население во Македонија е државотворен народ! 
Никаква реакција од Министерството за надворешни работи на Македонија. Има ли нешто што може 
да го испровоцира ово Министерство? Точно е дека Македонија денес има повеќе европски пријатели 
кои ја посетуваат земјата и секој од нив ни препорачува да најдеме компромис со Грција, односно да го 
смениме нашето уставно име, а што дава Грција за возврат?  Секој поранешен премиер на Македонија 
можеше да ги има сите овие “пријатели“ и повеќе ако беше дарежлив како денешниот. Не станува збор 
за предавници, за партиски симпатизери туку за имање или немање национална свест.

Реплика од Ацо Лукароски:
Зоран Заев и Никола Димитров не се од небо паднати. Тие се претстав-

ници на извршната власт во Македонија и на тие позиции се затоа што ма-
кедонските гласачи така одлучија. Позади актуелната влада во моментов 
стојат 66 пратеници, а наскоро таа бројка ќе биде и над 70. Тоа им дава ле-
гитимно право на Заев и Димитров да се обидат на македонските граѓани да 
им обезбедат подобар живот и подобра иднина. И тоа ќе го прават на начин 
за којшто тие мислат дека е најдобар, а не на начин за којшто опозицијата 
мисли дека е најдобро. 

Инаку, дозволете ми да се согласам со вас дека за идентитетот не може 
да се преговара. Тоа во неколку наврати го истакнаа и Заев и Димитров, 
напоменувајќи дека „идентитетот не може да биде предмет на преговари“. 
За разлика од екс-премиерот Груевски којшто го изјави следново: „Грција, по 
прашањето на идентитетот, не покажала подготвеност да разговара, и тоа 
е еден од сериозните проблеми што ги имаме.“ (https://www.slobodnaevropa.
mk/a/1877589.html)

Контра-реплика од Танас Јовановски:
Точно е дека Заев и Димитров се претставници на Извршната власт и дека се 
избрани од македонските гласачи, но исто така тие имаат должност да под-
несуваат извештаи пред Собраниските комисии и често пред Собранието за 
нивната работа. Колку тие тоа го прават е друго прашање. Велите дека зад 
Заев и Димитров стојат 66 пратеници, а наскоро ќе биле и 70 па така тие можат 
да прават се’ што мислат дека е најдобро за да му обезбедат на македонските 
граѓани подобар живот и подобра иднина, а не на начин за кој опозицијата 
мисли дека е најдобро. Ако навистина е така, не ја гледам потребата од опо-
зиција во Собранието, опозициуонерите нека си одат дома и нека си зема-
ат плата како што тоа го правеа пратениците на СДСМ не така одамна цела 
година. Од друга страна му го одземате правото на глас на пратениците од 
опозицијата, правото да изнесат свој став.

Контра-реплика од Ацо Лукароски:
И овде морам да прашам. Зошто македонските „патриоти“ молчеа кога нивниот екс-лидер Љубчо Геор-
гиевски склучи договор со тогашната бугарска влада, во којшто исто така стоеше дека Македонија се отка-
жува од грижата за македонското малцинство? Да не имаа залепено фластер на своите усти?
Г-дине Танас Јовановски, бедните политики на соседните земји не се нешто ново. Тие се одамна познати. 
Раните што тие соседи им ги нанесоа на Македонците никогаш нема да залечат. Сепак, во интерес на Ма-
кедонија и Македонците е да се гледа напред, а не назад. Ние можеме уште со векови да чекаме милост 
од соседите, но до тоа нема да дојде. Ние можеме уште со векови да се удираме во гради и да се фалиме 
дека ако треба и „корења ќе јадеме“, но резултат на таквата политика ќе биде само тоа дека многу наши 
генерации ќе јадат корења. И ништо друго. А светот за тоа време ќе оди напред. Македонија мора да смени 
нешто. А за да тргнат работите кон добро, прв чекор е во светот да имаме пријатели. Потоа ќе биде многу 
полесно да ги чуваме и да ги бараме нашите права. Оној момент кога Македонија ќе стане членка на ЕУ и 
НАТО, оној момент кога светот во нашата држава ќе препознава пријател, тогаш и на соседите ќе им биде 
одземена можноста да не’ уценуваат. При такви околности, ќе биде многу полесно за нас. Тоа е трнливиот 
пат којшто ќе мораме да го изодиме.

Почитувани читатели, во ова издание на весникот Македонија имате можност да ја прочитате дебата-
та МАКЕДОНИЈА реализирана деновиве со две познати личности во македонската заедница во Кана-
да, господин Танас Јовановски, поранешен уредник на весникот ,,Македонија,, и редовен колумнист во 
истиот и господин Ацо Лукароски претседател на Општинската Организација на Социјадемократскиот 
Сојуз на Македонија - Торонто. Нивните ставови и спротивставени мислења на актуелни политич-
ко-безбедносни теми од животот на Р. Македонија ви ги пренесуваме во целост. Им благодариме на 
соработката и добрата волја прикажана при оставрувањето на оваа дебата.

Дебатата МАКЕДОНИЈА 

Танас Јовановски Ацо Лукароски

Дебата Македонија

Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage Meadowtowne 
Realty Brokerage Inc. 

Direct 647.333.9628
vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски
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Реплика од Ацо Лукароски:
Доколку ова прашање беше поставено на друг начин, на пример, се согласувате ли со 

ставот на ВМРО-ДПМНЕ дека одлуката за протерување на рускиот дипломат е исправна, 
јас сум сигурен дека ќе се согласевте. Знаете, тешко е да се дебатира со некој што прво 
зазема став, па дури после анализира како да се дојде до тој став. Вие по „дифолт“ на-
паѓате се’ што е од СДСМ и по „дифолт“ браните се’ што е од ВМРО-ДПМНЕ. Во конкрет-
ниов случај, несакајќи влеговте во клопка. Не бевте информирани дека и ВМРО-ДПМНЕ 
ја оправда одлуката на Владата на РМ, па избрзавте да ја искритикувате истата.

4. Исправно  ли е решението на Владата на Македонија да протера руски дипломат? 
Одговор од Танас Јовановски:
 Мислам дека не е. Објаснувањето за протерување на руски дипломат Македонија во нај-

мала рака би рекол дека е неразумно. Ако дипломатот се бавел со шпионажа во Македон-
нија зошто не бил протеран порано? Од Министерството за надворешни работи изјавија  
дека “решението го донесовме  во консултации со нашите сојузници и партнери“. Кои сојуз-
ници? Кои партнери? Оние кои доаѓаат во Македонија и не сакаат да го изговорат името на 
земјата во која се наоѓаат? Нивните совети се да најдеме компромисно решение со Грција.  
“Преведено“ на македонски јазик ни велат сменете го името глупаци за да влезете во Нато  
и Европската. Кому му се потребни непријатели со пријатели како НАТО и ЕУ.  Од друга 
страна за денешната владејачка гарнитура во Македонија  се чини дека Русија не е еден 
од главните играчи на светската поличка сцена. Русија е една од петте членки на Советот 
за безбедност на ОН со право на вето. Да не ни се случи нешто налик на признавањето на 
Тајван од страна на коалицијата на Љубчо Георгиевски и Васил Тупурковски во раните годи-
ни од осамостојувањето на земјата. Да напоменам дека Русија беше една од првите земји 
кои ја признаа Македонија. И последно, половината од земјите членки на Европската унија 
не протераа ниту еден руски дипломат.

Одговор од Ацо Лукароски:
Јас би се оградил од квалификации со оглед на тоа што имам многу лимитирани информа-

ции за активностите на протераниот руски дипломат. Од Владата на Република Македонија 
беше истакнато дека има несоборливи докази дека рускиот дипломат вршел недозволени 
и противзаконски дејства. Верувам дека ова е точно, но сепак оставам простор дека тоа 
можеби и не е единствена причина за протерувањето. Претпоставувам дека овој потег е 
поврзан со труењето на поранешниот руски шпион, Сергеј Скрипал и неговата ќерка Јулија, 
во Велика Британија. 

Она што ми падна во очи е дека и од ВМРО-ДПМНЕ дадоа поддршка за ваквиот потег. 
Потпретседателот на партијата, Александар Николовски, во гостувањето на ТВ Алсат изјави, 
цитирам: „ВМРО-ДПМНЕ смета дека овој потег на Владата е во ред.“. Додавајќи дека „наш 
партнер не е Москва, наши партнери се Брисел, Лондон и Вашингтон“.

Дали решението е исправно? Ќе покаже времето.

Реплика од Танас Јовановски:
Никогаш не сум бил против членство во НАТО, ниту во Европската унија. Но тоа треба да 

биде на достоинствен начин. Македонија со свои единици учествува во операциите на НАТО 
ширум светот повеќе од две децении но третманот од нивна страна не е на завидно ниво. 
И добиваме ситни поени. Исто така ќе добиеме ситни поени и за протерувањето на рускиот 
“шпион“. Тие се поени кои никој не ги брои. Додворување и ништо повеќе. Миленичката на 
Европа  Грција не протера ниту еден руски дипломат. Не ќе бидам изненаден и ако премие-
рот Ципрас наскоро ја посети Русија. А ЕУ е спремна во секоја неприлијка да и помогне во се’ 
и сешто на грчката држава. Зошто сеуште не сме држава – членка на НАТО? 

   Додворувањето на Европската унија и НАТО верувам дека на Македонија ќе и“ донесе 
повеќе штета од корист.

3. Треба ли и понатаму да се водат разговори/преговори за името на нашата земја?
Одговор од Танас Јовановски: 
Стотици илјади Македонци со протести како во Македонија така и во дијаспо-

рата скоро секојдневно  бараат прекин на преговорите со Грција за нашето име. 
Повеќе од две децении се водат разговори/преговори и нема решение. И нема да 
има. Нема да има затоа што на агендата на Грција во прв и последен план е да 
се избрише македонската нација од картата на светот. Тоа и го потврди грчкиот 
министер за надворешни работи Косијас кога слета на скопскиот аеродром  пре-
крстен во Меѓународе аеродром Скопје. Косијас отиде во Скопје со полн куфер 
предлози од кои ние треба да одбереме едно. Кој не би посакал таков кум? Во 
повеќе од две децении разговори од македонска страна националните интереси 
ги штитеа меѓу другите и Киро Глигоров, Бранко Црвенковски,  Димитар Димитров 
(министер за надворешни работи во Владата на Љубчо Георгиевски и татко на 
сегашниот министер во тој ресор), Ѓорге Иванов, Антонио Милошоски, Никола 
Поповски...Ако некој од читателите заборавиле, да ги потсетам дека сегашниот 
министер за надворешни работи на Македонија Никола Димитров беше долги 
години преговарач од македонска страна во преговорите со Грција во Њујорк. 
Како тој не најде решение за името со Грција во тоа време? Позициите на Грција 
не само што не се променети од тоа време туку се значително влошени на наша 
сметка.  На крајот, моето мислење за решение  на овој проблем е организацијата 
на Обединетите нации која и го створи тој проблем.

Одговор од Ацо Лукароски:
Проблемот со името е најчувствителното прашање за Македонците и логично е што предизвикува 

најмногу реакции. Доколку се фокусираме само на овој проблем и доколку истиот го изолираме од 
другите проблеми со коишто се соочуваат граѓаните во Македонија, тогаш би имале консензус во 
ставовите кон ова прашање. Сите го сакаме името. Кај сите нас е присутен револт кон јужниот сосед 
којшто со децении на дрзок начин и со уцени се изживува врз маките на Македонците. 

Сепак, и покрај нашето неподелено чувство на љубов кон македонското име, мораме да си ги 
поставиме прашањата:

Дали е за Македонија добро доколку остане статус-кво ситуација? Дали евентуален прекин на 
преговорите за името би значело дека ние сме го заштитиле името? Дали треба да бидеме среќни 
доколку ги прекинеме преговорите и доколку претставници на меѓународната заедница продолжат 
да не’ ословуваат со FYROM, со „вашата земја“, со „државата во која што живеете“ итн.? Дали треба 
да ги прекинеме преговорите и да продолжиме со подзинати усти и во очај да гледаме како млади и 
високообразовани луѓе масовно ја напуштаат државата? И да продолжиме да гледаме како масовно 
се вадат бугарски пасоши?

Простете, но јас ваква Македонија не посакувам. 
Па нека е и со „зачувано име“.

Реплика од Танас Јовановски:
 Барањето за прекин на преговорите/разговорите е нешто од поновата историја на спорот. Тие 

траат повеќе од две децении без никаков резултат, без нула резултат. Генералот Митре Арсовски 
овде во Торонто пред многу години на банкетна вечера рече дека Грците дури и гаќите ни ги 
зедоа. Треба нешто и да вратиме. А Грците не даваат, тие земаат.  Ги памтите блокадите, ембар-
гото? Сега не сакаат само името, сакаат и идентитетот, сакаат се што не поврзува со името. И на 
сите нас ни е јасно зошто е тоа. 

   Спорот за името треба одново да се врати таму каде што беше и креиран. Во Обединетите 
нации. Скоро 140 држави во светот го признаваат уставното име на Македонија. И од луѓе кои 
имаат добри познавања од меѓународното право доаѓаат совети дека таму е местото за прего-
вори. Еден од нив е и Игор Јанев. Тој во свои статии повеќепати има пишувано кој е патот да се 
оди кон решавање на спорот.  Но тој останува игнориран како од претходната така и од сегашната 
влада. И не само тој.

   Што се однесува до иселувањето од Македонија е прикаска сама за себе. Во опозиција СДСМ 
ја критикуваше  власта за голема невработеност на младите кои се иселуваат. Се испразни држа-
вата! Сега  на власт, сакаат да влезат во Европската унија за да ги вработаат младите и високо 
образовани во Европа по теркот на Бугарија, Романија, Хрватска..

Реплика од Ацо Лукароски:
Намерно или случајно во списокот на политичари го заборавивте Никола 

Груевски? Нејсе, не мора да ми одговорите. Ионака прашањето ми е реторичко.
Што се однесува до протестите за прекин на името, еве уште едно реторич-

ко прашање за вас: Зошто протести за прекин на преговори немаше додека 
Груевски беше на власт? И тој најавуваше решение за името. И тој најавуваше 
дека за решението коешто ќе биде договорено ќе се одлучува на референдум. 
Неговата марионетка Ѓорге Иванов кажа дека се надева на „разумен компро-
мис“. А и од „бомбите“ коишто ги слушна македонската јавност дознавме дека 
Груевски, Мијалков и Милошоски лицитираат кое име е најдобро да го прифа-
тиме.

И немојте ве молам со такви бројки од „стотици илјади Македонци“. Ве чита-
ат луѓе коишто знаат дека дека тоа се смешно напумпани бројки, па нема да ви 
веруваат на ниту еден друг збор од нашава дебата.

Контра-реплика од Танас Јовановски:
Се извинувам што така ги поставив бројките од протестите. Македонија е толку мала 
земја по број на население просто е невозможно да се соберат толку луге на протест 
во еден ден. Станува збор на стотици илјади граѓани кои во различни денови и 
недели излегле на улица, на протести да го искажат револтот и незадоволството 
од  Владата. Никој не оди на протести за да се забавува  во временски услови кои 
можат на човек да му го нарушат здравјето.  Што се однесува до изјавите на Иванов, 
на Груевски и било кои друг тоа се нивни ставови. По мое мислење погрешни.
Светскиот македонски  конгрес, Меѓународното движење за македонски национални 
права оддамнина бара прекин на преговорите, а во последно време  таквиот став го 
прифати и Обединетата македонска дијаспора.

Контра-реплика од Ацо Лукароски:
Па токму истото и јас го велам. Барањето за прекин на преговорите/разговорите е нешто од поно-
вата историја на спорот. Гледате, сепак се согласивме во нешто. Преговорите/разговорите не беа 
проблем кога Груевски преговараше и разговараше. 
Инаку, пренесете му на Игор Јанев дека преговорите се водат токму под покровителство на Обеди-
нетите Нации. Метју Нимиц не е волонтер собран од улица, туку Специјален пратеник на Генерал-
ниот секретар на Обединетите нации за прашањето за името. 
Патем, многу утопија гледам во приказната што се шири дека Македонија треба да поднесе барање 
до Советот за безбедност да бидеме признати под уставното име. Само „тврдокорни лаици“ можат 
да веруваат дека една таква резолуција би била прифатена и изгласана.

Контра-реплика од Танас Јовановски:
Ова не заслужува реплика. Јас само го изнесов мојот став, моето мислење. Ниту на 

ВМРО-ДПМНЕ ниту на СДСМ. Контра-реплика од Ацо Лукароски:
Се согласувам со вас дека Македонија не добива доволно компензации заради учеството во 
операции на НАТО. Се согласувам со вас и дека третманот што НАТО го има врз нас не е на 
завидно ниво. Се согласувам и дека Грција е европска миленичка и дека е привилегирана 
од ЕУ и НАТО. 
Она што не се согласувам со вас е дека ние треба да кренеме бело знаме и да ги оставиме 
работите такви какви што се сега. Тоа не е во наша полза.
Колку побрзо стигнеме до рамноправна позиција со Грција, толку подобро за нас. Додека тоа 
се случи, ќе гледаме како сите не претекнуваат.
Знам дека не е фер и знам дека е неправда тоа што ни го прават, но немаме друг избор 
доколку сакаме да одиме напред.

Дебата Македонија
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Реплика од Ацо Лукароски:
Ќе ви кажам нешто што веројатно никогаш не сте го прочитале. Пред неколку 

години имаше еден политички аналитичар, Албанец, којшто пишуваше колумни 
против тогашната власт, а особено остар беше против Груевски и Ахмети. Во 
една од неговите колумни тој кажа дека му се заканувале со убиство доколку 
„не ја затне муцката“. И тој во таа колумна им порача на заканувачите: „Нема 
да ме замолчите“.

И пазете, каква „случајност“. После само неколку дена, јадниот „случајно“ за-
гина во пожар во неговата викендичка на Попова Шапка.

На таквите примери ли мислевте кога спомнавте „медиумски мрак“? Или мо-
жеби мислевте на „случајната сообраќајна несреќа“ на новинарот Никола Мла-
денов? Или на сите оние притвори и затворски казни на новинари коишто ја 
критикуваа претходната власт?

Бидете оптимист, г-дине Танас Јовановски. Работите одат на подобро. Ако 
ништо друго, барем нема веќе такви случајни пожари, самоубиства и сообраќај-
ни несреќи.

5.Каде ја гледате иднината на Македонија?
Одговор од Танас Јовановски:
 За ова прашање би сакал да ја имам Баба Ванѓа блиску до мене. Со толку 

многу омраза, нетрпеливост, медиумски мрак,  дефицит на цивилизирана дебата 
за суштинските проблеми во македонското опшество не гледам розова иднина. 
Настојувам да бидам оптимист, но не го живеам животот денес за денес Ако не-
кој понуди остварливо нешто што ќе ја разубави иднината на  Македонија ќе го 
прифатам со двете раце.

Одговор од Ацо Лукароски:
Македонија ја гледам како рамноправна држава во заедницата на европски држави. Како членка на 

НАТО и како членка на Европската Унија. 
Македонија ја гледам како држава во којашто граѓаните ќе живеат поубаво, побогато, подостоин-

ствено. Во Македонија за неколку години ќе има помалку од 15% невработеност, а просечната плата 
ќе биде над 500 евра.

Македонија ја гледам како држава во којашто граѓаните нема да бидат толку оптоварени со полити-
ка. Луѓето нема да знаат и нема да се интересираат кој на која партија е симпатизер. 

Македонија во иднина ја гледам како држава во којашто луѓето нема веќе да се гледаат низ нишан. И 
држава во којашто нема од политички причини да има кавги меѓу пријатели, соседи, колеги, роднини...

Искрено се надевам дека ќе проработи свеста на Македонците и ќе престанат овие делби. 
Мора да престанат. 
Омразата мора да исчезне.

Реплика од Танас Јовановски:
Би сакал да ја видам Македонија како членка на Европската Унија. Но тоа не значи дека нема и 

поинакви мислења. Поаѓам од гледна точка дека многу мал е бројот на европски земји кои не се 
членки, но сите тие се стремат кон членство во ЕУ.  Македонија како членка на ЕУ нема да ги има 
благодетите на големите и богати членки на Унијата и тоа е непишанио правило. Богатите стану-
ваат  се побогати, а сиромасите ќе се трудат да ги стигнат и престигнат. Нема по улиците да тече 
мед и млеко но сигурно дека животниот стандарсд ќе биде повисок од сегашниот.  Во тоа цврсто 
верувам. Од друга страна во ЕУ секогаш имало несогласувања но истите се решавале на маса. Не 
ми е познат случај каде две земји членки на Унијата да војувале. Реформите во Македонија еднаш 
засекогаш би требало да се спроведат. Се добива впечаток како тие да се движат со брзина на 
желка. Да ни биде вечна Македонија.

Контра-реплика од Танас Јовановски:
Јас секогаш настојувам да бидам оптимист. Прашањето е “Каде ја гледате идни-
ната на Македонија? Според тоа, не каква Македонија сакам. И токму затоа пого-
ре на помош ја повикав Баба Ванѓа. Во оваа последна реплика Ваша, спомнавте 
Албанец кои загинал во подметнат пожар, но пред тоа го спомнавте и Ванчо  Ми-
хајлов, Никола Младенов, за нарачани државни убиства. Велат дека пред фактите 
и боговите молчат. Поготово кога станува збор за убиства. Тоа не значи дека такви 
убиства нема, но јас овде не сум да го бранам Никола Груевски или Али Ахмети. 
Да ве потсетам дека Вашата партија, како што самите велите, сте наследници на 
Комунистичката партија на Македонија. Ако е така кој го осуди првиот претседател 
на Република Македонија Методија Андонов Ченто со наместен судски процес и 
го испрати на робија. Има испишани книги со имиња на стотици   македонски ро-
дољуби кои завршија во затвори и тоа никој не може да го порече.

Контра-реплика од Ацо Лукароски:
Ќе продолжат да се движат „со брзина на желка“ доколку ВМРО-ДПМНЕ не ги стави конечно државните 
интереси, пред партиските. 
Да истакнам еден неодамнешен пример. 
Христијан Мицкоски, новиот лидер на ВМРО-ДПМНЕ, пред неколку дена кажа дека ќе ги поддржи ре-
формските мерки на новата влада доколку бидат ослободени притворените од настаните што се слу-
чија на 27-ми април (крвавиот четврток). На што личи ова? Па ако на ВМРО-ДПМНЕ им се допаѓаат 
реформските мерки на новата влада, зошто не би ги поддржиле без уцени и без условувања? Ја 
гледате ли тука „желката“?
За крај, дозволете ми да ве цитирам и вас... Да ни биде вечна Македонија.

Почитувани читатели, во ова издание на весникот Македонија имате можност да ја прочитате дебата-
та МАКЕДОНИЈА реализирана деновиве со две познати личности во македонската заедница во Кана-
да, господин Танас Јовановски, поранешен уредник на весникот ,,Македонија,, и редовен колумнист во 
истиот и господин Ацо Лукароски претседател на Општинската Организација на Социјадемократскиот 
Сојуз на Македонија - Торонто. Нивните ставови и спротивставени мислења на актуелни политич-
ко-безбедносни теми од животот на Р. Македонија ви ги пренесуваме во целост. Им благодариме на 
соработката и добрата волја прикажана при оставрувањето на оваа дебата.

Дебатата МАКЕДОНИЈА 

Танас Јовановски Ацо Лукароски

Дебата Македонија
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ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ТОРОНТО

Честитка за Велигден 
Почитувани МАКЕДОНЦИ,

Генералниот Конзулат на Република Македонија во Торонто на сите македонски 
државјани во Канада со православна вероисповед им го честита големиот христијански 
празник Воскресение Христово – Велигден. 

Генералниот Конзулат на Република Македонија во Торонто им се придружува 
на македонските државјани во Канада во празнувањето на големиот христијански 
празник – Велигден, кој има посебно место во животот на сите христијани во светот. Со 
празнувањето на Велигден, го одбележуваме настанот воскресение кое не повикува да 
го чуваме единството, духовното и националното, и никогаш да не ни бидат личните 
интереси пред заедничките интереси. 

Од мое име и од име на вработените во Генералниот Конзулат на Република 
Македонија во Торонто на сите православни верници им посакуваме велигденските 
денови да им бидат исполнети со духовен мир, радост и благосостојба. 

Нека е за многу години Велигден!
Христос воскресна!
Вистина воскресна!
Бог да ја чува МАКЕДОНИЈА и сите МАКЕДОНЦИ 

каде и да се!
 

Со почит,

д-р Јовица Палашевски
Генерален конзул

 

Генералниот Конзул на Република Македонија во Канада д-р 
Јовица Палашевски на средба со Летечката Театарска Трупа од 
Тетово, чии што претстави предизвикаа големо внимание кај 

македонската јавност во Канада.

Активности на Амбасадата на Р. Македонија во Канада
Амбасадорот на Р. Маке-

донија г-ин Тони Димовски 
оствари работна и прија-

телска средба со Г-ѓа 
Пам Дамоф, пратеник од 

Оквилд-Брлингтон, Онтарио, 
во Парламентарниот Дом. 

Горди на заедничките коре-
ни соговорниците се осврнаа 
на Канадско-Македонските 

односи, како и на актуелните состојби и предизвици со кои се соочува Република 
Македонија.++

Ambassador Toni Dimovski on a frendly meeting with Pam Damoff, MP of Oakville, 
Burlington, Ontario. Proud of ours common ancestors, having disscussion about the 

facing challenges and the present situation in Republic of Macedonia

Македонија
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До: 

Архиепископски Црковно-Народен Собор;
Свети Архиерејски Синод;
Сите епархии: 
Скопска, Преспанско-Пелагониска, Брегалничка, Дебарско-Кичевска, Полошко-Кумановска, 
Повардарска, Струмичка, Американско-Канадска Македонско Православна Епархија,
Австралиско - Новозеландска Македонско Православна Епархија,
Европска Македонско Православна Епархија;

Собрание на РМ;
Претседател на РМ;
Влада на РМ

Од: 
  Членовите на Македонската Православна Црква – ’’Св. Илија’’ од Мисисага, Канада

Декларација
Ние, членовите на Македонската Православна Црква – Св. Илија од Мисисага, Канада, иако далеку од родната земја, длабоко сме вознемирени 

од состојбите во нашата матична држава, Република Македонија. Како ретко кога нашата татковина се соочува со синхронизирани напади од надвор 
и поткопување од внатре. Изложена е на директно и безсрамно барање за промена на нејзиното име што неминовно ќе повлече и прмена на името 
на народот и јазикот со што целосно ќе се обезличи нашиот идентитет. Непрекинато ни се оспорува посебноста како народ со свој јазик, култура и 
историја. Дрско се посега по територијата на Република Македонија и агресивно се применува етничко чистење на македонците од нивните вековни 
огништа. Откако македонците беа протерани и насилно асимилирани во Егејска и Пиринска Македонија, сега тоа почна да се случува и во Република 
Македонија. Македонската држава се повеќе го губи македонскиот карактер почнувајќи од етнички базирана територијална поделба па завршувајќи 
со законски наметнатата двојазичност. Македонците веќе се граѓани од втор ред во својата единствена држава безкрајно уценувани од малцинството 
и странските недобронамерници. Денес, како не ниедни друго место на светов, македонскиот патриотизам и домољубие се исмејува, понижува и 
навредува. Во Република Македонија македонските патриоти се третираат како криминалци. Конечно, ни се оспорува и правото на имање помесна 
Македонска Православана Црква.

Соочени со овие собитија, разбирливо е зошто побаравме подршка и утеха во нашата Македонска Православна Црква – Охридската Архиепископија. 
Но, на наше големо разочарување, со последните постапки на црковниот врв, се покажа дека и македонската црквата е вовлечена во разнебитувањето 
на македонскиот народ. Барањето за БПЦ да ни биде нова мајка црква беше донесено без никави консултаци со верниот народ. Дури и одкако се 
испрати тоа барање до БПЦ, никој од врвот на МПЦ-ОА не најде за сходно да ни објасни за придобивките и последиците од тој чин. Имаме чуство дека 
сме целосно игнорирани од врвот на МПЦ-ОА. И не само по прашањето за мајка црква, црковниот врв целосно подрфрли во одбраната на македонското 
име. Наместо целиот Синод, јавно и недвосмислено да застане цврсот во одбрана на името на Република Македонија, само двајца владици се појавија 
меѓу народот, таму каде што им е  место, а останатите се сокрија во овие судбоносни времиња.

Заради се што беше споменато погоре, бараме:

1. Црковниот врв јавно и недвосмислено да застане на браникот на непроменливост на македонското име: Република Македонија, 
македонски народ и македонски јазик;
2. Бидејќи не се сложуваме со испратеното барање до БПЦ, истото неодложно да се повлече;
3. Де се воспостави блиска и редовна комуникација на Светиот Архиерејски Синод и неговите Владици со народот.

Ако овие барања не ни се исполнат, ќе бидеме обврзани да ги превземеме сите мерки за заштита на нашето достоинство и достоинството на на-
шиот македонски народ.

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА “СВЕТИ ИЛИЈА’’
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH ’’ST. ILIJA’’

1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON, L5M 2Y5 Phone: (905) 821-8050

28 февруари 2018 година
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Повеќепати сум пишувал за 
потребата од нов попис на 
населението во Македонија. 
Последниот попис беше одр-
жан во 2002 година. Отто-
гаш само уште еднаш беше 
направен обид за нов попис 
во државата Македонија. Ве-
лам само обид бидејќи беше 
прекинат пред да се заврши. 
Објаснувањето беше дека 
“имало неправилности“. И 
точка. Без некои пошироки 
информации околу тој про-
цес. Ако имало неправил-
ности, во секоја нормална 
држава тие неправилности 
се отстрануваат и пописот 
продолжува и завршува. Но 
не и во Македонија!
   Дали навистина во маке-
донската држава нема усло-
ви за да се направи попис на 
населението или пак некому 

не му одговара такво нешто? 
Некој се договорил со некого 
за да нема попис. Груевски 
и Ахмети? Во 2006 година 
Никола Груевски дојде на 
власт. По непишани правила 
новиот премиер при фор-
мирањето на владата иако 
немаше потреба, прво го 
зеде за коалиционер Мендух 
Тачи, а потоа, откако Али 
Ахмети се побуни дека тој 
е победник во албанскиот 
блок на гласачи одлуката 
беше променета и оттогаш 
редовно во владата е парт-
нер еден од командантите на 
УЧК  - Али Ахмети од војна-
та во 2001 година објавена 
од албанските терористи во 
Македонија. И не е само Ах-
мети. Денес, но и од порано 
списокот на команданти и 
заменици на команданти на 
УЧК се на високи позиции во 
државни институции но и во 
владините министерства. Со 
насилство и манипулација 
беше инсталиран и претсе-
дателот на Собранието на 
Република Македонија Талат 
Џафери, уште еден коман-
дант од редовите на УЧК. 
   Да се вратам на темата со 
пописот. Имаше ли некаков 
договор меѓу Ахмети и Гру-
евски за да прекине започна-

тиот попис? Само тие двајца-
та знаат. Ако се спроведеше 
пописот до крај, на виделина 
ќе излезеше дека лагата е 
лага. И ништо повеќе или 
помалку. Албанците најве-
ројатно ќе немаа ниту 20 про-
центи од вкупното население 
во Македонија. А трубареа 
низ Европа и светот дека се 
45 и 50 проценти албанско 
население веднаш по оса-
мостојувањето на Република 
Македонија. Според мене, 
тука лежи зајакот. Уште една 
од многуте уцени на Али 
Ахмети кон Груевски, а сега 
уште повеќе кон недорасна-
тиот премиер на Македонија 
Зоранчо Заев.  
   Ако даде Господ, барем така 
ќе рече нашиот народ, ако 
воопшто некогаш се одржи 
попис и се избројат двата ми-
лиони народ во Македонија, 
по мое мислење тој попис ќе 
треба да биде поразличен од 
двата досега одржани регу-
ларни пописи во Македонија, 
оние во 1994 и 2002 година. 

Првиот попис во независна 
и самостојна Македонија во 
1991 година беше прогласен 
за неважечки од исти причи-
ни како и оној од 2011 година. 
Реков дека наредниот попис 
во Македонија треба да биде 
различен од двата претходни 
регуларни пописи со тоа што 
неопходно е да се додаде 
покрај прашањето национал-
ност по род и уште една: НА-
ЦИОНАЛНОСТ ПО СВЕСТ. 
   Имам свои причини зошто 
го предлагам ова пописно 
прашање кое не верувам 
дека постои во пописните 
формулари на било која 
земја во светот. Една от тие 
причини е таа што сум жи-
вел до неодамна во заблуда. 
И еве зошто. Не долго по 
изборите во декември 2016 
година бев поканет за ин-
тервуја на една наша маке-
донска радио програма каде 
изнесов мое мислење за ре-
зултатот од изборите. Реков 
дека векот на владата која 
ќе ја формира Зоранчо Заев 

ќе биде многу краток имајќи 
ја во обѕир најавената двоја-
зичност на целата територија 
на Македонија и Тиранската 
платформа. Грешката е моја 
и се извинувам. Никогаш 
порано не сум верувал дека 
во нашата татковина живеат 
толку многу луѓе кои за маке-
донските национални инте-
реси не би дале ни пет пари. 
Токму така. И да објаснам. На 
последните парламентарни 
избори победи ВМРО-ДПМ-
НЕ но со недоволен број пра-
теници за да формира влада. 
Преговорите за коалиција со 
албанската партија ДУИ за-
вршија без успех поради не-
разумните барања на Албан-
ците. Левичарската СДСМ со 
задоволство ја дочека шан-
сата да формира коалициона 
влада со албанските партии 
без да праша за цената која 
треба да се плати. Во право 
е Џејсон Мико (докажан го-
лем пријател на Македонија, 
поранешен почесен конзул 
на Р. Македонија во Аризона) 

кога вели дека комунистите, 
левичарите и прогресивците  
се заинтересирани за лично 
задоволство и инстант ужи-
вањето, сега во моментот.
   Со горниот параграф драги 
читатели се надевам дека ќе 
се согласите и вие со мене. 
Како поинаку може да се 
објасни изгласувањето на 
законот за двојазичност на 
целата територија на Маке-
донија без ниту еден глас 
против и уште полошо, како 
така лесно помина во Со-
бранието договорот за до-
брососедство со Бугарија со 
кој бугарски историчари ќе ја 
пишуваат “вистинската“ исто-
рија за Македонија?

П.С. Во Парламентот на 
(сеуште) Република Маке-
донија седат и уживаат во 
благодетите 49 (и со букви) 
четириесет и девет само по 
РОД МАКЕДОНЦИ! Фран-
цускиот и светски филозоф 
Волтер многу одамна во 
францускиот парламент 
рекол дека би го дал својот 
живот во одбраната на пра-
вото секој слободно да го из-
несе своето мислење. Такво 
нешто е незамисливо во ма-
кедонскиот Парламент.

1) Recently, I bought a book 
“Now You Know Everything 
Almost” by Doug Lennox. On 
page 115 he wrote that the gap 
between the two calendars 
(Julian and Gregorian) con-
tinues to grow.
Most Greek Orthodox church-
es currently celebrate Christ-
mas on January 7 and New 
Years on January 14 according 
to the Gregorian calendar.
Mr. Lennox you have mis-

informed your readers. It is not 
the Greek Orthodox churches 
but Eastern Orthodox church-
es. And just a little more re-
search would also have in-
formed you that Greece has 
not celebrated Christmas 
on January 7th since 1923. 
Christmas is celebrated on 
January 7th by Macedonia, 
Russia, Ukraine,  Serbia and 
others.
 
Some other authors said Moth-
er Teresa was born in Skopje, 
Albania. This also is not cor-
rect, she was born in Skopje, 

Macedonia.
Also, Netherlands is often 
called Holland. And others 
write in China the official lan-
guage is Chinese. No that is 
not true it is Mandarin.
In Mexico they wrote the offi-
cial language is Mexican in-
stead of Spanish.
I do not know why I have to 
spend money buying books 
with false information. The in-
ternet is not any better, it is full 
of misinformation. Especially, 
when nationality and citizen-
ship is confused and there is 
no distinguishing between the 

two.
 
2) I blame the so called United 
Nations for not admitting the 
Republic of Macedonia to be-
come a member with their con-
stitutional name. The United 
Nations do not have the right 
to reject a country and tell them 
that they do not like your name. 
The scavengers were waiting 
at that moment at the United 
Nations to reject the constitu-
tional name of the Republic of 
Macedonia and now the Euro-
pean Union, NATO, Belgium, 
USA are telling Macedonia to 

change their name so they can 
become a member in the EU 
and NATO. This is a pathetic 
act in the 21st century all due 
to the above organizations.
 
3) Има некои Македонци кои 
не се согласуваат со мене 
кога велам  дека САД, НАТО, 
Белгија, ЕУ, Сорос, Бејли, 
Заев, Димитров и други од 
западот ја создадоа оваа 
катастрофална ситуација 
во Република Македонија. 
Тие веруваат дека Русија 
се меша во македонските 
работи. Еден ден тие 

ќе сфатат што велам е 
вистината.

George Nicholov

Readers Corner

Македонска заедница

Танас Јовановски

Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look! 

For proven, trusted & professional service, contact your
Macedonian Realtor:

To: The Honourable Doug Ford, 
the next Premier of Ontario

With great Honour I would like to take this opportun-
ity to bring to your attention the following.
On March 18, 2018 at Queen's Park in Toronto, a peaceful rally was organized 
by the Canadian Macedonian Community of Toronto, defending our Name 
"Macedonia."
Thousands of people attended, including children, young and old and to my 
surprise and disappointment, the facilities of Queen's 
Park were closed.
I learned however that the facilities were open when 
the Greek Community have held rallies at Queen's 
Park.
As a writer, I know in my heart you are the Just man 
to be Premier of Ontario who will treat all people 
equally and without prejudice.

Thank you and God Bless
Patsy Sider

Readers Corner

Македонци по род или 
по национална свест!?
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Во третата недела по праз-
никот Воскресение Христово 
– ВЕЛИГДЕН Светата Црква 
одредила да се чествува  
споменот на жените миро-
носици. Кои биле жените 
мироносици? Мироносиците 
се оние жени кои, и покрај 
стравот што се ширеше од 
непријателите Христови по-
сле Неговото  распнување 
на Голгота, се осмелија во 
неделата рано наутро, до-
дека изгреваше сонцето,  да 
отидат на гробот за да го 
помажат телото Исусосво со 
мириси. (Обичај било секој 
покоен пред да биде телото 
положено во гроб се помач-
кува со посебни мириси на-
правени од разни травки во 
вид на миро. Бидејќи во пе-
токот предходно кога Господ 
Исус Христос беше распнат 
на крстот и поради тоа што 
веќе фатило мрак немало 
време неговото тело да биде 
помачкано со мириси. Во са-
ботата било голем празник 
– Пасха и не било дозволено 
да се работи ништо. Затоа 
жените мироносици отишле 
во неделата многу рано за 
да не бидат забележани од 
никого оти се плашеле).  По-
ради нивната храброст силна 
љубов и вера, тие беа први 
што ја слушнаа убавата вест 
за Христовото воскресение 
и така станаа евангелисти 

(благовестници) и на апо-
столите кои, наспроти нив, 
беа исплашени и скриени 
во една куќа (Марко 16). Ете 
затоа во оваа недела се чев-
ствува нивниот свет подвиг.  
Евангелистот Марко дури ги 
спомнува и нивните имиња: 
Марија Магдалена, мајката 
на апостолот Јаков Марија и 
Саломија. 
 Да се биде прв бла-
говесник на воскресението 
е голема чест. Таа чест ја 
имале токму жените мироно-
сици. Неоспорно е дека таа 
чест тие во сè ја заслужиле. 
Тоа било нивна награда за  
љубовта, која тие во дла-
бочината на својата душа 
ја чувствувале кон Божјиот 
Син. Него никој не Го љубел 
онака како што Го љубеле 
тие: за време на животот, 
верно Го следеле насекаде 
каде што Он проповедал; тие 
ги доведувале своите деца 
за Он да ги благослови, тие 
се допирале до крајот од 
Неговата облека за да оздра-
ват, тие со најголемо задово-
лство Му служеле; тие со ви-
стинска наслада ги слушале 
Неговите зборови, па затоа 
една од нив, восхитена од 
Неговата проповед, извика-
ла: „Блажена е утробата, што 
Те носела, и градите, од кои 
си се хранел!“ (Лука 11: 27).
Но, колку и да се големи овие 
заслуги на жените, тоа сепак 
не значи  дека со тоа улогата 
на жените во Црквата е завр-
шена и дека тие во сегашно-
ста и иднината нема што да 
кажат. Напротив,  дејноста 
на жените за ширењето на 
светата Христијанска вера  е 
најсилно забележано. Општо 
е познато дека појавата на 
христијанството направило 

духовен, а и морален препо-
род  кај народите,  а  за тоа 
најголема заслуга има жена-
та  како мајка, домаќинка и 
сопруга, а пред се‘, христијан-
ка.  Никој, освен неа, не бил 
во состојба таа активност 
да ја изведе така темелно и 
совесно, како што тоа го на-
правила жената христијанка. 
Само благородната душа 
на жената, облагородена 
со светата наука на Божјиот 
Син, може да ги препороди 
закоравените грешни човеч-
ки души. Таквата дејност и 
таквата улога на жената се-
когаш ќе биде  потребна, би-
дејќи облагородувањето на 
човечките души е процес кој 
сеуште трае. Луѓето сеуште 
не се она што би требало да 
бидат, тие ни одблиску го не-
маат достигнато оној идеал 
на совршенство, кој Господ 
Исус Христос го поставил 
како крајна животна задача.  
Човекот сеуште не успеал да 
се ослободи од сето она што 
го навредува и понижува. 
Меѓутоа, како ќе го постигне 
човекот сево ова, и како ќе 
може да ја прими посакува-
ната мерка на совршенство, 
ако таа, жената – мајка, и 
прва негова воспитувачка, 
дигне раце од него? Како 
човекот ќе може да тргне 
по патот на совршенството, 
ако тој уште од мали нозе 
не биде поучуван од својата 
христијанска мајка во сè што 
е убаво, свето, возвишено и 
благородно?
 Тоа е прашање но и долж-
ност на нашите христијански 
мајки кои  не смеат да го 
заборават. Ако се вратиме 
за момент во историјата на 
нашето минато време, мо-
раме да се запрашаме, што 

ќе се случеше со нас, пра-
вославните Македонци, кога 
со векови сме робувале под 
големите и моќни непријате-
ли, ако ги немавме прекрас-
ните христијански мајки? Во 
тоа минато, кога немавме 
ни училишта, ниту учители, 
ние ги имавме нашите врвни 
мајки, одличните христијанки 
и ненадминливите воспиту-
вачки на нашиот народ. Тие 
ги воспитувале своите деца 
дека за човекот е подобро 
да ја загуби својата глава, 
отколку да ја огреши својата 
душа, односно, да го погази 
законот Божји и својот маке-
донски православен образ. 
(Мајката на Григор Прличев 
и мајката на Димитар и Кон-
стантин Миладинов). Токму 
затоа, во оваа недела си 
спомнуваме дека улогата на 
жената христијанка во право-
славната историја е светла и 
незаборавна. Спомнувајќи си 
и денес за бестрашните жени 
мироносици, се потсетуваме 
на зборовите на свети Јован 
Златоуст, кој со право рекол 
дека „жените се способни 
за големи подвизи, поголе-
ми дури и од самите мажи!“. 
(Пример: Света Софија со 
нејзините ќерки Вера, Надеж 
и Љубов).
Конкретен пример за мајка 
која се одликува со силна 
вера ни дава светото Еванге-
лие кога една жена со силна 
вера пристапува кон Господа 
Исуса Христа и го моли да по-
могне на нејзината керка која 
страдала од бесови. Иако 
добро ги познава човечките 
срца Господ Христос најна-
пред ја испитува цврстината 
на нејзината вера со што би 
ја зајакнал врската со Бога. 
Затоа дал таков одговор: о, 

жено голема е твојата вера 
нека ти биде според твојата 
желба. Во тој час оздраве 
ќерката нејзина (Мат. 15: 22 
– 28). 
Давајќи ни го овој пример 
овој евангелски текст не‘ 
опоменува и ние, денес,  да 
ја провериме нашата врска 
со Бога и јачината на на-
шата вера која, пак, е услов 
за нашиот личен, семеен и 
општествен живот. А токму 
во ова е најважна улогата на 
жената  и денес. Како и во 
колкава мера е присутна ве-
рата и воопшто религиозниот 
живот во семејството зави-
си само од жената. Затоа и 
народната поговорка вели: 
“куќата не лежи на темелите, 
туку на жената“. Таа е воспи-
тувач на луѓето и е стожер на 
семејниот живот. Оти само 
мајка која верува во Бога, 
ги приведува своите ближни 
во евангелската светлина 
и го осветлува целиот дом. 
Од нејзиниот однос и воспи-
тување зависи односот на 
нејзините деца кон Бога и кон 
ближните. Православната 
вера и Црквата го упатува 
човекот на она што е добро 
и возвишено и што е угодно 
на Бога. Ете во таа насока 
треба да се движи улогата на 
мајката и жената христијанка 
и денес – во верското воспи-
тување на своите деца. 
За улогата на жената во 
општеството и во семејство-
то многу се пишувало и де-
нес се пишува било да е од 
областа на психологијата, 
социологијата или од облас-
та на историјата, правото 
па и филозофијата. Со оваа 
проблематика се занимава-
ат скоро сите религии. Од 
предходно реченото јасно се 

гледа дека Православната 
Црква местото и улогата 
на жената христијанка како 
мајка, домаќинка и сопруга 
ги одредила многу одамна 
-  таа е основниот двигател 
во одржувањето на семеј-
ниот живот воопшто и токму 
од нејзиниот однос зависи 
и односот на семејството 
во општеството. Поголеми 
права и одговорност од овие 
не се потребни. Улогата на 
жената неможи  да се посма-
тра надвор од Божјото при-
суство, надвор од религијата, 
без Бога, а Православната 
Црква вели дека неопходно 
е добрата жена да биде пред 
се‘ добра верничка. 
Премудриот Соломон во 
својата книга опишувајќи ги 
добрите особини на жената 
верничка вели: најнапред таа 
треба да биде добра сопруга 
и домаќинка и да се залага за 
доброто на своето семејство. 
Треба да е мудра и да умее 
секого да поучи. Најосновно 
што таа треба да го поседува 
е тоа биде религиозна и во 
страв Божји да ги воспитува 
своите деца. 
Затоа да ги учиме и воспи-
туваме нашите деца во ду-
хот на нашата Православна 
вера, да ги учиме да го са-
каат нашиот јазик и култу-
ра. Оти без познавањето на 
овие обележја ќе бидеме 
како дрво без корен кое ле-
сно може да се изгуби во 
сите искушенија и тешкотии 
што ги носи современиот жи-
вот.  

Македонска заедница

Пишува: прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ

УЛОГАТА НА ЖЕНАТА ХРИСТИЈАНКА 

Честит Велигден
 Претседателот на Организацијата Обединети Македонци во Канада 

Мендо Бакаловски во свое лично име и во име на организацијата на 
сите Македонци во Македонија, Канада и насекаде во светот им ги че-
стита велигденските празници и посакува да останат обединети и до-
стоинствени на својата историска вистина, христијанска вера и живот. 

Христос Воскресна -Навистина Воскресна!
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General Membership 

Samoil Milenkovski
Vida Maksimovski
Matthew Rostankovski
Elena Milenkovski
Vicki Veljanov
Filip Nikolovski  

Emilija Dimitrievski
Naumce Trpeski
Viktorija Dukoski 
Vele Tosevski
Jennifer Raptopoulos
Victoria Tosevski

MYNET – St. Clement of Ohrid Youth 
Auxiliary Membership

2018-2019
Executive Board

President: Christian Rostankovski
Vice President: Kiril Trendov
Secretary: Emilija Milenkovski
Treasurer: Alexis Jovanovski

The New Ladies Auxiliary  
St. Clement of Ohrid Toronto

Executive
President - Marina Atanasovska 
1st Vice President - Danica Krsteva
2nd Vice President – Niki Lazarova 
Secretary - Lila Acevska 
Asst. Secretary - Gula Popovska 

Treasurer - Silvana Mladenovska
Asst. Treasurer - Violeta Dumevska 

Control Committee
 Menka Krincevska

 Vera Tosevska
 Cena Mavrou 
Lidija Brasnarska 
Marica Josevska
 Angie Jovanovska 

Maryanne Kostovksa 

Coordinator
 Vera Belchevska

  Christian Rostankovski:
,,Jа започнавме оваа група со идејата дека црквата е душата 
на нашата заедница, а ние младите сме иднина на црквата,,. 
Честитки на новата управа на Македонската Младинска 
Мрежа при македонската православна црква Св. Климент 
Охридски. Се надеваме дека ќе продолжите да работите со 
интереси на црквата и македонската заедница во вашите 
срца

Св. Климент Охридски - Торонто
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416.421.7451

Управата на М.П.Ц. Св. Климент Охридски од Торонто 
предворена од претседателот Чедо Миленковски Ви 

го честита најрадосниот македонски православен 
празник со најубави христијански желби.

Почитувани Верници, драги Парохијани,
Исус Христос страдаше за нас и воскресна, се 

вознесе на небото. Нека силата божја го благослови 
нашето постоење.

Hristos Voskresna!

Navistina Voskresna!
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Sre}ni Veligdenski 
Praznici

Честит Велигден
Со срдечни христијански желби 

ви го честитаат празникот Велиг-
ден претседателот на црковната 
управа во МПЦ Св. Илија Миси-
сага Коле Димески и претседа-
телката 
на жен-

ската секција Дијана Весели-
новска со својата управа.

Христос Воскресна, Навистина 
Воскресна!
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Меѓународниот ден на жената - светскиот празник кој се одбележува секоја година на 8 март 
претставува симбол на борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправ-
ност со мажите. Македонија 
сеуште е една од ретките 
земји во кои се празнува Меѓу-
народниот ден на жената, а 
таа традиција Македонките ја 
пренесоа со себе каде и да 
живеат по светот. Иако овој 
празник има само симболичен 
статус и нема политички коно-
тации, многу Македонки 8-ми 
март, кој сега е само убава 
традиција го користат како повод за забава и меѓусебно дружење. На 3 март се славеше со 
музика, песна, осмомартовска вечера  и букети свежи рози и во Св. Илија од Мисисага  во ор-
ганизација на тамошната женска секција предводена од Битолчанката Дијана Веселиновска.
Таа со својот вреден и верен тим ја осмисли и реализираше оваа забава која како и секоја 
година привлече голем број Македонки од сите генерации не само од градот Мисисага, туку 
и од околните места. За вкусните специјалитети беше задолжен тимот на познатиот готвач 
Зоран, а за веселото расположение на 8-мо мартовската забава  се погрижија познатите 
уметници Ице, Ненад, Горан и Здравко.
Ви пренесуваме дел од фотографии од оваа прослава.

Меѓународниот ден на жената одбележан од 
женската секција во Св. Илија

ПРОЛЕТЕН  БАЗАР  ( Spring Bake Sale)
Женската Секција при М.П.Ц Св.ИЛИЈА 
со Претседателката Дијана Весели-
новска ве поканува на традиционалниот 
Спринг BAKE SALE-пролетен Базар кој 
ќе се одржи во недела н а 29-ти април 
2018 во просториите на македонска-
та православна црква Св.ИЛИЈА од 
Мисиссага,веднаш после богослужбата. 
Дојдете и купете си од богатиот избор на 
месени македонски солени и благи спе-
цијалитети, како и крпи, масло и други 
работи претходно дарувани за празници-
те и со тоа ќе ја помогнете нашата македонска црква Св.ИЛИЈА.

ПОВЕЛЕТЕ СИТЕ СТЕ ДОБРОДОЈДЕНИ.

Првиот вторник од месецот со 
Македонското пензионерско 

друштво "River  side" 

Македонското пензионерско 
друштво "River  side" што е 
дел од македонската право-
славна црква "Св.Илија"од 
градот Мисисага, државата 
Онтарио, во Канада, веќе 
активно работи повеќе од 
една деценија.Тоа како пом-
ошна секција на црквата "Св.
Илија"во минатото одржу-
вала многу културни мани-
фестации,од кои е најпозна-
тата свечениот банкет по 
повод "Св.Злата Мегленска" 
,како втора  црква во истите 
простори на   "Св.  Пророк 
Илија". Сите активности што 
ги обавува пензионерското 
друштво, тука е вклучено и 
бингото а сиот приход  оди 
во касата на  црквата   за   
нејзиното правилно функ-
ционирање. Во ова деце-
ниско рабитење, друштвото 
си изгради своја   традиција,-
секој прв вторник во месецот 
да приготвува ручек во цр-
ковната сала   зачленовите 
и  своите  симпатизерите.
Поради здравствени причи-
ни на Ставре Костовски, кој 
е благајник на друштвото и 
организатор за ручекот,како 
и сите  други активности ,ру-
чекот беше прекинат.После 
извесно времетаа долга тра-
диција се продолжи,  се орга-
низира ручек на 6-ти   март  
2018година. За доследната 
работа во пензионерското 
друштво,а воедно и неговите 
заложби во црковниот живот  
воцрковната општина на "Св.
Илија"    во Мисисага, ручекот 
беше посветен во чест на  го-
сподинот   Ставре Костовски. 
Откако  претседателот на 

друштвото господинот Јор-
дан Дамјановски ги поздрави 
приситните и им се заблаго-
дари за нивното присуство 
молитвата беше отпеана  од   
Трпана Маркович.
Сопругата на Ставре 
Костовски топло и со одбра-
ни зборови им се заблагода-
ри за поканата  за  да   бидат 
присутни на овој ручек, честа 
што им ја направија за нејзи-
ниот сопруг.Невена неможе-
ше  да  ги  сокрие  солзите 
заблагодарувајќи  му  се на 
господа и на најблиските,по-
себно на   Бранко Наумовски 
и семејството за нивнитеми-
лости и молитви за нејзиниот   
сопруг да  може да  ја  прес-
кокне смртта.
"Ви благодарам  длаболко од  
срцето на сите кои во најтеш-
ките моменти бевте со мене 
и ми нудевте утеха,   ја деле-
вте болката заедно со мене,  
тоа ме охрабруваше,ме те-
шеше  и ми даваше надеж".
Горнан Јовановски исто така 
се обрати  на присутните,тој 
укажа дека:
"Овој ручек го посветуваме 
на Ставре Костовски, кој е 
еден од најзаслужените во 
нашата црковна заедница да 
му посакаме добре дојде и да 
му пожелиме добро здравје, 
да ние жив и здравшто побр-
зо да закрепне и   повторно 
да ни се врати во нашата 
средина  за да ни помогне во 
организирање како за руче-
кот, така и за другите   орга-
низирани  активности на кои 
тој    секогаш веше во првите 
редови . Ручекот беше приго-
твен од нашиот многу познат 

готвач Дени Лаудас од    се-
лото Ошчима, Беломирска 
Македонија.Како негови пом-
ошници беа: Горнан Јова-
новски,Тоде Блажевски,Луба 
Терзиевска и Трпана Марко-
вич. И така поминавме уште 
еден убав  мартовски ден,со 
вкусно и убаво припремено 
јадење,кафе,средба,пријат-
но дружење разговори,убава 
атмосфера,и со поздрав до 
следното видување.
Здружението на пензионе-
рите "River side"при црквата 
"Св Илија"   од  Мисисага   на 
своите членки и на сите жени 
насекаде, упати честитки по 
повод мѓународниот ден на 
жената 8- ми март.

Ставре Костовски

Литургија на Претходно Осветени Дарови 
На 7 март по Нов стил или 22 февруа-
ри 2018 лето Господово по Стар стил, 
кога Светата Црква го чествува Светиот 
Поликарп епископ смирнски, во Македон-
ската Православна Црква Свети Илија 
во Мисисага, Канада, свештенството при 
канадското намесништво соборно учеству-
ваше во Литургија на Претходно Осветени 
Дарови.
Верните се причестија со Светиот Принос. 
Женската секција се потруди сите присут-
ни да ги нахрани на заедничка трпеза.
Христос помеѓу нас!

СООПШТЕНИЕ
На Велики Четврток навечер со почеток во 19 часот и на втор ден Велиг-
ден со почеток во 10 часот митрополитот Методиј благоволи да Бого-
служи во МПЦ Свети Илија Мисисага. Дојдете сите во овие Велигденски 
денови заедно да се радуваме духовно прославувајќи го Воскреснатиот 
Спасител Христос! 

ГОРНАН   ЈОВАНОВСКИ



Страница 18 April 03, 2018Македонска Заедница

24 Март 2018 година, Њу 
Јорк – Пред седиштето на 
Обединетите нации во Њу 
Јорк Сити, се одржа голем 

мировен протест, со цел 
одбрана и заштита на името 
Македонија и идентитетот на 

Македонската нација - исто-
рија, култура, јазик и црква. 
Протестот беше во орга-
низација на Македонското 

Движење за Човекови права 
од Њу Јорк и Њу Џерси, а во 
координација со црковните 

управи и Македонските орга-
низации и друштва. На про-
тестот допатуваа и нашинци 
од Пенсилванија и Рочестер. 
Мирниот протест се одржа 
под паролата “Македонска 
Пролет”.
Во своите говори организа-
торите на овој протест по-
бараа итно прекинување на 
понижувачките преговори за 
промена на името со јужниот 
сосед и сплотена унитарна 
држава, со еден јазик на це-
лата територија. На претсе-
дателот Ѓорѓи Иванов му ја 
искажаа својата безрезервна 
подршка за непотпишување 
на указот за законот за јази-
ци.  

Госпоѓата Нада Димитриу  
која е претседател на црков-
ната заедница од Рочестер, 
ја искажа вознемиреноста и 
загриженоста на Македон-
ската заедница, од состојби-
те во татковината. Порача, 
да не се заборават и да не 
се изневерат Илинденските 
идеали и ветувања, како и 
дека големо зло е да биде-
ме рамнодушни и безгласни 
кон наметнатото бришење на 
нашето многу вековно Маке-
донско постоење. 
Еден од многуте говорници 
беше и господинот Нестор 
Огинар, истакнат професор 
во пензија од Универзитетот 
Њу Јорк и неуморлив борец 

и адвокат за Македонски-
те прашања, во своето об-
раќање испрати јасна порака 
до Обединетите нации “Ма-
кедонија е нашето име, на-
шиот идентитет , нашата гор-
дост и достоинство. Никој во 
светот не може да ни го земе 
нашето име. Нема поголема 
работа и подлабока љубов 
од љубовта кон татковината 
кон народот и кон нацијата”. 
Во своето излагање профе-
сорот уште го повика и секој 
поединец и секоја нација да 
ни се придружат во одбра-
ната на основното човеково 
право на самоопределба , 
самоименување и правото 

на еднаквост со сите народи 
во светот. 
Покрај пораките испрате-
ни до Обединетите нации, 
Mакедонските иселеници 
испратија порака до Владата 
во Скопје “да не ја распрода-
ва Македонија и нејзините 
национални интереси” а за 
медијаторот Нимиц порачаа 
дека треба да биде сменет 
бидејќи е “бескорисен”. 

Од Њу Јорк за вeсникот 
“Македонија” известува 

Јасмина Косенкова

Мирен протест за Македонија 
пред седиштето на Обединети 

Нации

ПРОТЕСТЕН МИТИНГ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
ЕДМОНТОН, АЛБЕРТА, КАНАДА

На ден 18 март 2018 година 
во Едмонтон, главниот град 
на провинцијата Алберта, Ка-
нада беше одржан протестен 
митинг во организација на 
Македонската Културна за-
едница од Едмонтон која се 
приклучи кон иницијативата 

на македонската дијаспора 
под името Ние Сме Македо-
нија, Нашето Име е Македо-
нија. Митингот се одржа пред 
Собранието на провинцијата 
Алберта. На митингот зедоа 
учество неколкумина  говор-
ници кои што  поддржани 
од  присутните испратија 
пораки како до Македонците 
во Македонија и ширум све-
тот, така и до носителите на 
власта и Претседателот на 
Р.Македонија.На митингот 
беше прочитан проглас во кој 
што:
-          беше побарано да 
се прекинат преговорите за 
името кои што моментално 
се водат со Грција, и Маке-
донија да се обрати до Ге-
нералното собрание на ОН 
со цел ставање на крај на 

употребата на референцата 
и да се донесе резолуција 
со која што Македонија ќе се 
признае под нејзиното устав-
но име
-          да се отфрли договорот 
Заев-Борисов
-          ослободување на 

притворените од настаните 
во Собранието од 27 април 
2017 година
-          осуда за насилно до-
несениот закон за употреба 
на јазиците и поддршка на 
Претседателот за непотпи-
шување на Указот 
Доколку овие услови не би-
дат исполнети , Македонците 
од Едмонтон побараа само-
распуштање на Собранието 
и одржување на вонредни 
парламентарни избори на 
кои што сите иселеници ќе 
можат да го исполнат сво-
ето право на глас на начин 
на кој сите развиени држави 
им овозможуваат на нивните 
иселенци.
Во тој правец, беше повикан 
и Претседателот Ѓорѓе Ива-
нов да опстои кон неговата 

одлука за непотпишување на 
Указот за Законот за употре-
ба на јазиците. Бидејки со до-
сегашното водење неуставно 
избраната Влада покажа 
дека секојдневно со своите 
постапки вррши  разнеиту-
вање на дшавата и иденти-

тетот и создава  меѓуетничка 
тензија, Македонците исто 
така побараа од Претседате-
лот да:
-          го одземе мандатот на 
Неуставната влада
-          распишување на 
избори за Уставотворно Со-
брание  со цел да ја оживее 
Републиката
На крајот од митингот уште 
беше потенцирано значење-
то на македонскиот литера-
турен јазик преку зборовите 
на Блаже Конески дека ма-
кедонскиот јазик е “един-
ствената наша нeподелена 
татковина” и беше прочитана 
една од најубавите песни на-
пишани на македонски јазик “ 
Тешкото”.

Тешкото
О тешкото! Зурли штом диво ќе писнат,
штом тапан ќе грмне со подземен екот -
во градиве зошто жал лута ме стиска,
во очиве зошто навирува река
и зошто ми иде да плачам ко дете,
да превијам раце, да прекријам лик -
та гризам јас усни, стегам срце клето,
да не пушти вик.

О тешкото! Старци излегуват еве,
на чело им мисла, во очи им влага
и првиот чекор по меката трева
е мирен и бавен, со задржана тага.
Но 'рзнува тапан и писок се крева
и молнија светнува во секој глед,
и напред се пушта, се стрелка, се слева
стегнатиот ред.

До старците момци се фаќаат скокум;
не издржа срце - сив сокол во клетка,
не издржа пламен жив потулен во око,
не издржа младост што сака да летне!
Се залула оро! Се заврте земја,
и чиниш - се корне стресениот век,
и околу трпнат ридиштата темни
и враќаат ек.

И божем се врасло кипнатово оро
со исконска сила за земјава наша
и во него шуми на реките зборот,
и во него рика див ветер и страшен
и во него шепнат узреани житја
и вечерен мирис се разлева тих,
и земјата дише во пролетна ситост
со запален здив.

И душата, чиниш, на родот мој мачен
во тешково оро се уткала сета -
век по век што трупал сè попуст и мрачен
од крвава болка, од робија клета,
век по век што нижел од корава мисла
за радосна челад, за слободен свет,
од песна - за љубов што гине со пискот
ко жерав во лет.

О тешкото! Кога во молк да те гледам,
на очиве магла ми напаѓа сура,
и одеднаш - в бескрај се растега редот
и ридја се губат в пустелија штура -
и еве кај иде од маглата матна
сè сенка до сенка, сè еден до друг -
во бескрајно оро син оди по татка,
по деда си - внук.

О тешкото! Синџир ти беше на робја,
дур не стана народ во листена гора,
сè дури со јадот од векови собран
не поведе бујно, бунтовничко оро!
се залула танец низ крвје и огон,
и повик се зачу и грмеж во чад -
те разнесе сегде бунтовната нога
по родниот кат.

О тешкото! Сега по нашите села
во слобода првпат штом оро ќе сретнам,
зар чудно е - солза да потече врела,
зар чудно е - жалба јас в срце да сетам?!
Од вековно ропство, мој народе, идеш
но носиш ти в срце дар златен и пој.
Пченицата твоја триж плодна ќе биде,
И животот твој!

Блаже Конески
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РИСТО НИКОВСКИ
  

Името на нашата држава е – 
Македонија. Го доби од наро-
дот а не од регионот. Во сега 
далечната 1944 година беше 
одржано заседанието на 
АСНОМ и беше прогласена 
современата држава на ма-
кедонскиот народ, заедничка 
сосите други кои живеат со 
него. Тоа беше практичново-
скреснување на Македонци-
те кои главните меѓународни 
фактори, по геноцидот кој 
беше извршен врз нив по 
балканските војни и Букуре-
шкиот мировен договор од 
1913 година, ги сметаа веќе 
за избришани како народ. 
Мислеа дека
“Македонското прашање“, 
кое им беше на маса нека-
де од средината на 19 век, 
е дефинитивно затворено. 
Современата македонска 
држава, меѓутоа, не ги спре-
чи Грција и Бугарија да про-
должат со своите историски 
синдроми на негирање на 
македонскиот народ, јазик, 
култура, историја… Додека 
Атина сака монопол на ма-
кедонскиот бренд и затоа 
прави се’ за да не прекрсти, 
Софија и понатака Македон-
ците ги смета за “неосвесте-
ни Бугари“. За несреќа, не им 
пречиме само нив.
Веќе преку 73 години нашата 
држава се вика – Македо-
нија. Тоа е ткн. “кратко“ или 
право име кое и најчесто и 
најмногу се користи. Името, 
пак, заедно со политичката 
определба (Република Маке-
донија) е ткн. “долго“ име, кое 
многу ретко јавно се користи. 
Обично, тоа се употребува 
во меѓународните договори, 
на официјалните меморан-

думи и,
преку нив, во службените 
писмени обраќања и слично. 
Од 1944 година, до денес, 
покрај постојаната политич-
ка определба “република“, 
државата се нарекуваше и 
“федеративна“, “народна“ и 
“социјалистичка“. Сите тие 
немаат никаква врска со 
името кое беше и останува – 
Македонија.
Секаде каде што се држа-
вите регистрирани за било 
каква потреба, во сите листи 
(членки на организации…), 
на сите настани (конферен-
ции, сите видови спортски 
натпреварувања, средби, 
фестивали…) земјите се спо-
мнуваат, наведуваат и редат 
само според нивните имиња, 
без никакви политички опре-
делби и – по азбучен ред. 
Така е и кога има самити, и 
кога има средби на пионер-
ски организации, и кога… 
Ако се погледне листата на 
членки на ООН, на пример,ќе 
читате – Авганистан, Алба-
нија, Алжир… Белгија… Кам-
боџа… Данска… Етиопија… 
Грција… Италија… Јапо-
нија…
Членки на ЕУ се – Австрија, 
Бугарија, Хрватска, Естонија, 
Германија, Малта, Полска, 
Романија, Шведска… Членки 
на НАТО се – Канада, Унга-
рија, Исланд, Луксембург, 
Норвешка, Турска… На след-
ното светско првенство во 
фудбал, во Русија ова лето, 
се квалификуваа – Египет, 
Мароко, Саудиска
Арабија, Англија, Србија, 
Коста Рика, Бразил, Перу… 
Во ОБСЕ, членки се – Ер-
менија, Белорусија, Финска, 
Франција, Монголија, Украи-
на… Никаде не пишува дали 
е некоја од нив република, 
кралство или нешто трето. 

Тоа е апсолутно нерелевант-
но. Земјите се разликуваат 
по своите имиња.
Според петте предлози на 
Нимиц, кои се сега на маса 
како потесен избор, нашата 
земја нема да има никаква 
врска со досегашното име – 
Македонија. За нашата земја 
воопшто не е предвидено 
ткн. “кратко“ име, што е це-
лосно неприфатливо бидејќи 
ќе се разликуваме од сите 
други земји.
Ќе бидеме жигосани. Сегаш-
ното име, МАКЕДОНИЈА, кое 
ни е уставно ама и истори-
ско, што е најважно, целосно 
е избришано и такво нешто 
не постои во предлозите. 
Грчките
безобразни манипулации 
дали ќе ни “дозволат“ или не 
во некаква нова референца 
да стои и зборот “Македо-
нија“ се
невиден апсурд. Нивната 
“широкоградост“ дека зборот 
“Македонија“, сепак, може да 
фигурира во новата рефе-
ренца со која сакаат да не 
осакатат е тешка и невидена 
измама. Во сите предлози на 
Нимиц, зборот “Македонија“ 
во новата референца, со која 
сакаат да не обезличат, нема 
никакво значење, освен како 
додатна географска одред-
ница. Нашето, пак, прегова-
рање за нова референца, со 
која остануваме
безимени, е тешка фарса. 
“Република Северна Маке-
донија“, “Република Горна 
Македонија“, “Република 
Вардарска Македонија“, “Ре-
публика Нова Македонија“ 
и “Република Македонија 
(Скопје)“ не се и не можат 
да бидат никакви наши нови 
имиња туку само нови рефе-
ренци. Тие се замислени да 
се користат целосно (сите 

три збора заедно), што ќе 
биде невидена бесмислица. 
Бидејќи
сите три збора ќе одат само 
заедно и никој од нив нема 
да може да се користи одвое-
но, тоа значи дека оваа наша 
земја нема да има ниту име, 
ниту политичка определба и 
се’ ќе се сведе на нова рефе-
ренца како да не регистрира-
ат и како да ни се обраќаат. 
Нешто по бесмислено и по-
навредливо – не може
да се замисли. Зборот “Ма-
кедонија“ ќе биде само дел 
од новата референца и нема 
повеќе да биде наше име. 
Одвоено нема да смееме да 
го користиме. Тоа значи дека 
НАШАТА ДРЖАВА НЕМА ДА 
ИМА ИМЕ. ЌЕ ОСТАНЕМЕ 
БЕЗИМЕНИ бидејќи спом-
натите референци се – бес-
мислени. Нашето уставно и 
историско име – Македонија 
ќе биде фрлено на ѓубри-
штето од историјата заедно 
со нашиот народ. Нашето 
универзално право на само 
идентификација ќе ни се од-
земе и тоа со наша соглас-
ност. Самите ќе се откажеме. 
И, сега, замислете, во погоре 
спомнатите друштва/листи 
на, демек,
рамноправни држави, доде-
ка сите ќе бидат со нивните 
(кратки) имиња, ние би биле 
со бесмислена референца, 
добиена според нашиот или 
грчки избор од предложени-
те пет. А, сите тие се полоши 
од таа што ни ја наметнаа во 
ООН.
Во дадената ситуација, кога 
сме дотерани до ѕид, един-
ствено решение е нашето 
име да остане Македонија по 
кое би можела да следи до-
давка – (Скопје), напишана 
со два
до три пати помали букви 
од името: МАКЕДОНИЈА 
(Скопје), на пример. Тоа би 
било само за надворешна 
употреба иако
истата формулација, заради 
пасошите и други докумен-
ти за надворешна употреба, 
би можела соодветно да се 
регистрира и во Уставот. Со 
текот на времето, додавката 
ќе стане беспредметна за 
сите, вклучувајќи ги и Грците. 
Само со такво решение не 
се доведуваат во прашање 
идентитетот на
народот, јазикот, културата… 

ПОЛИТИЧКАТА ДОДАВКА 
“РЕПУБЛИКА“ ВО НИКОЈ 
СЛУЧАЈ НЕ СМЕЕ ДА СЕ 
СПОМНУВА ВО РЕШЕНИЕ-
ТО. Додавката (Скопје), иако
воопшто не е потребно, ќе 
биде додатна дистинкција во 
однос на грчкиот дел од ре-
гионот Македонија и нема да 
навлегува во
фундаменталните интереси 
на нашата земја, какви што 
се идентитетот, јазикот… 
Сите други опции се бесмис-
лени,
навредливи, понижувачки, 
беспредметни и – непристој-
ни. Со сите нив, замислени 
како нови референци, ем се 
остава државата безимена, 
ем се разнебитува македон-
скиот народ.
Тој што ќе потпише договор 
со кој земјата ќе остане бе-
зимена, порано или подоцна, 
ќе мора да ја плати цената 
на историската грешка која е 
рамна на тешко предавство-
то.
Факт е дека и до сега нашата 
земја беше – безимена, реги-
стрирана со референца како 
“поранешна југословенска 
Република Македонија“. Таа 
не беше привремено име 
иако
така ја нарекуваат и некои 
“наши“ врвни политичари кои 
мораат да ги знаат работите. 
Малите букви “п“ и “ј“ од “по-
ранешна“ и “југословенска“ го 
потврдуваат тоа. Мали букви 
не се дел од име. Таа беше 
начин, код, како да не реги-
стрираат и распознаваат от-
како нелегално и силеџиски 
ни го суспендираа името. На 
многу настани, на спортски
натпревари, на Евровизија… 
ние не бевме рамноправни 
бидејќи се користеше рефе-
ренцата од ООН. Меѓутоа, 
често
не претставуваа како fYR 
MACEDONIA, при што главно 
беше – нашето име. Ова што 
сега ни се спрема е далеку 
полошо и
попонижувачко: нашата бе-
зименост ќе се манифестира 
преку нова референца, при-
фатена од нас. Срамот ќе 
биде огромен.
Сега, со новите предлози на 
Нимиц, ние секаде, во секоја 
прилика, би се разликувале 
од сите други држави. Би 
биле посебен случај, нешто 
инвалидизирано ама и за 

потсмев. Тоа би потврдило 
дека сме држава од привре-
мен карактер. 
“Идеите“ на Атина, пак, за 
не преведување на името 
не заслужуваат внимание. 
Такво нешто се одбива со 
индигнација. На Грците може 
само да им се реплицира – 
а зошто името да не биде 
напишано само со кинески 
карактери? Фактот, пак, што 
максимално внимаваме како 
ќе им ставиме до знаење на
Грците дека од нас прават 
недоветни потврдува дека 
прифаќаме да играме мак-
симално инфериорна улога. 
Како да носиме некаква не-
простлива вина или како да 
сме поразени во војна во која 
сме биле агресори. Таквото 
наше однесување неизбеж-
но води во пораз бидејќи ги 
стимулира амбициите на 
другата страна да постигне 
нелегални, нелегитимни и 
невозможни цели.
Нашата неорганизираност 
околу името трае 25 години. 
Бројни наши делегати на 
разни конференции и слични 
настани, прифаќаа да носат 
беџови на кои пишуваше 
“FYROM“
и седеа на маси зад натписи 
или со оваа бесмислена и 
навредлива кратенка или зад 
целата референца која ние 
никогаш не ја прифативме и 
не не’ обврзуваше. Тоа се
непростливи грешки на на-
шата политика, дипломатија 
и протокол бидејќи тоа им се 
случуваше и на првите луѓе 
на државата. Место во секоја 
прилика да реагираме дека 
нашето име е Македонија, 
ние дозволуваме и дома да 
не навредуваат со “ваша-
та земја“… Додека нашите 
врвни политичари, и не само 
тие, не беа свесни за овие 
нивни природни, логични и 
нормални обврски,
ангелот Тоше, кога на некој 
концерт во БиХ го најавиле 
дека е од “поранешната…“ 
им рекол дека прво треба да 
се извинат за
грешката, потоа да го најават 
дека е од Македонија и дека 
дури потоа тој може да изле-
зе и да пее. Така и било. Не 
му требало ни протокол, ни 
инструкции…

Март, 2018

МАКЕДОНИЈА ОСТАНУВА БЕЗ ИМЕ И СЕ ОБЕЗЛИЧУВА СО НОВА РЕФЕРЕНЦА

Macedonia - Host: St. Ilija Macedonian Orthodox Church

For more info, Contact:
Vesna Trajkovska: 416-939-2026
Zoran Ivanoski: 905-616-6895
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5000 ИЛЈАДИ МАКЕДОНЦИ ОД 
СОБИРОТ ВО ТОРОНТО ПОРАЧАА: 
,,НАШЕТО ИМЕ Е МАКЕДОНИЈА,,

Пред парламентот на 
Онтарио пред 5000 илјаден 
македонски народ и топла 
поддршка од пријатели, по-
единци од Русија и Турција 
се одржа мирниот протестен 
собир ,,Нашето име е Макед-
нија,, организиран од маке-
донско-канадската заедница 
за поддршка на Македонија 
и ставање крај на антимаке-
донските преговори за име-
то.

Протестот обоен во црве-
но-жолтатата боја на нашата 
земја започна со интонирање 
на националните химни на 
Канада и Македонија, а про-
дожи со молитва од страна 
на присутните свештеници 
во македонските православ-
ни цркви во Канада.

,,Денес ние Македонците 
од Торонто и од други гра-
дови им се придружуваме 
на нашите браќа и сестри во 
Македонија, САД, Австралија 
и Европа, барајќи итен пре-
кин на преговорите за името 
со Грција. Наметнатите ан-
тимакедонски преговори за 
името го загрозуваат опста-
нокот на Македонија и ги на-

рушуваат сите меѓународни 
конвенции и конвенциите на 
Обединетите нации за чове-
кови права, на кои и Канада 
е потписник. Ја повикуваме 
меѓународната заедница да 
ги поддржи нашите основни 
права на самоопределување 
и самоидентификација. Исто 
така, сакаме да ја дадеме  
нашата целосна поддршка 
на претседателот Георге 
Иванов за вето на неустав-
ниот Закон за јазиците – рече 
во воведниот говор водите-
лот на прогарамата Соња 
Лозановска.

Претседател на Свет-
скиот македонски конгрес - 
Канада, Боне-Боби Темелков 
и еден од организаторите на 

овој протест ја презентираше  
Декларацијата за одбрана 
на името на државата Ма-
кедонија и идентитетот на 
македонската нација на ма-
кедонски јазик за потоа иста-
та да биде претставена  и на 
англиски јазик од страна на 
Петар Медичков, исто така 
еден од организаторите на 
собирот и долгогодишен ма-
кедонски активист.

Во декларацијата стои:

ДЕКЛАРАЦИЈА
,,Ние, Македонците во Канада, сме обединети и един-
ствени во одбрана на името на државата Македонија и 
идентитетот на Македонската нација! Иако сме далеку од 
татковината, загрижени сме за политичката криза во Маке-
донија. Таму ни се корените, таму ни се роднините, таму 
имаме имоти, таму се гробовите на нашите пра-родители. 
Од Претседателот, Владата и Собранието на Република 
Македонија бараме: 
1. Безусловен крај на разговорите за името со Владата во 
Атина и продолжување на членството во Обединетите На-
ции и сите меѓународни организации под државното име 
Македонија со можност за употреба на уставната додав-
ка Република како јасна разлика од истоимената северна 
провинција во Грција и југо-западна провинција во Буга-
рија, без латинична транскрипција на Македонскиот јазик 
(Republika Makedonija) туку на англиски јазик Republic of 
Macedonia, со меѓународниот код МК односно МКД и но-
тификација на Македонците и Македонскиот јазик на ан-
глиски јазик како Macedonians и Macedonian language. 
2. Повлекување на Законот за употреба на јазиците, би-
дејќи тоа не е во согласност со член 7 од Уставот на Репу-
блика Македонија; и го редефинира унитарниот карактер 
на државата преку наметнување на албанскиот јазик на 
целата територија и во меѓународните односи на Македо-
нија и дискриминација на еднаквоста на помалите етнички 
заедници пред Уставот и законите.
3. Прекинувањето на договорот што го потпишаа Заев 
и Борисов на 1 август 2017 година, бидејќи ја поткопува 
македонската историја, култура и јазик. Додека Софија ја 
гледа Македонија како дел од Бугарија, Македонците како 
Бугари и македонскиот јазик како бугарски дијалект, секој 
договор меѓу Македонија и Бугарија ќе биде договор за ве-
лепредавство против македонската држава и нација.
4. Итно и безусловно амнестирање на сите приведени и 
затворени во настаните од 27 февруари 2017 година, со 
ослободување од гонење или потполно ослободување од 
извршување на казната, и бришење на осудата.
5. Итно и безусловно амнестирање на Едмонд Темелко, 
градоначалник на општина Пустец, од домашен притвор и 
обвинение, со ослободување од гонење. 

Ние, Македонците во Канада отфрламе референдум, 
ратификација на меѓународен договор и промена на Уста-
вот со цел промена на името на државата и идентитетот 
на нацијата! Потсетуваме, дека прашањето за името на 

државата е затворено со референдумот од 8 септември 
1991 година, кога Македонците по род и државјанство, во 
Републиката и светот, во апсолутно мнозинство гласаа "За 
суверена и самостојна држава Македонија" без додавки и 
без придавки, а одлуката на референдум според Уставот 
е задолжителна за сите, без исклучок! 

Доколку Претседателот, Собранието и Владата не 
ги исполнат овие барања, бараме самораспуштање на 
Собранието и распишување на вонредни парламентарни 
избори, со обезбедување услови за остварување на изби-
рачкото право во седмата изборна единица, без обврска 
за упис на избирачкото право на секои парламентарни и 
претседателски избори. 

Ние Македонците во Канада отфрламе пристапување 
на Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО пора-
ди антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бу-
гарскиот геноцид врз Македонскиот народ, фашистичкото 
барање на Грција за промена на името на државата Ма-
кедонија и фашистичкото барање на Бугарија за промена 
на историјата, културата и јазикот на Македонскиот народ 
во целина. 

Ние, Македонците во Канада, бараме од Синодот на 
Македонската Православна Црква да го повлече барање-
то за прифаќање на Бугарската Црква за Мајка Црква, како 
неканонско и антиисториско. Го поддржуваме сослужение-
то и евхаристиското единство на Македонската Црква со 
сите цркви во светот кои ќе ја прифатат како Апостолска 
Црква и како една и единствена легална и легитимна ка-
нонска наследничка на древната Охридска Архиеписко-
пија односно Патријаршија и на Јустинијана Прва. 

Ние, Македонците во Канада, ќе ги користиме 
сите дозволиви средства, секогаш секаде и пред 

секого, за одбрана на името на државата Македонија и 
идентитетот на Македонската нација!
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Од говорницата пред насо-
браниот македонски народ 
проговори и  прота-свро-

фор Трајко Босеовски, ар-
хиерејски намесник на ка-
надското намесништво на 
американско-канадската 
македонска православна 
епархија и свештеник во Св. 
Димитрија Солунски од Мар-
кам кој повика на македонско 
единство во името на Бога, 
искажувајќи длабока загри-
женост за случувањата во 
нашата татковина.

Претседателот на Органи-
зацијата Обединети Макео-
днци од Канада Мендо Ба-
каловски во својот говор ги 

осуди сите обиди за промена 
на нашето уставно име и раз-
небитувањето на македон-
ската држава.
Големо внимание предиз-
вика обраќањето на Бил 
Николов претседател на  
Македонско Меѓународно 

Движење за Човекови Права 
кој ги повика сите организа-
ции и поединци вклучени во 
процесот на уништување на 
македонкиот идентитет да го 
слушнат гласот на Македон-
ците и престанат со кршење 
на основните човекови пра-
ва.
Во името на цркавата про-
говори и Отец  Гоце Деспо-

товски свештеник во МПЦ 
Св. Мала Богородица од 
Кембриџ чии што патриотски 
восклици одекнуваа пред 
зградата на парламентот на 
Онтарио.

Младите Македонци и 
овојпат беа претставени 

од   Веле Тошевски – прет-
седател на Асоцијацијата 
на студенти Македонци од 
Универзитетот во Торонто 
и Кристијан Роштанковски 
претседател на Младинската 
Мрежа Мајнет кои изјавија 
дека  македонската младина 
од Канада најдлабоко ги осу-
дува чекорите и последиците 

предизвикани од делување-
то на актуелната Влада на 
Зоран Заев.
Додека Македонците скан-
дираа ,,Едно име имаме,, и 
,,Македонија,, ,,Македонија,, 
претседателот на Здруже-
нието Андон Лазов Јанев Ќо-
сето од Канада Живе Лати-
новски со длабок патриотски 

набој ги искажа ставовите 
на организацијата, ветувајќи 
дека се’ што му е одземено 
на македонскиот народ, се’ 
ќе му биде вратено, а на  ви-
новниците истиот тој народ 
ќе им суди.

Овации кај Македонците на 
протестот во Торонто пре-

дизвизвика и импулсивниот 
патриотски говор на Стив 
Сарагил долгогодишен ма-
кедонски активист кој има 
многу  придонесено за ма-
кедонската заедница во ми-
натото но и сега искажувајќи 
ја својата целосна поддршка 
на Македонија.Тој потсети на 
вистината за Македонија од 
1913-та до денес и го повика 
Зоран Заев да ги слушне Ма-
кедонците и нивните пораки 
испратени од собирот во То-
ронто.
Македонската заедница од 
Канада сплотена во сите  
македонски патриотски ор-
ганизации и македонските 
православни цркви за олес-
нување на транспортот до 
Онтарискиот парламент на 
овој протест им овозможи 
организиран превоз на сите 
заинтересирани Македонци.
За поздравување е и при-
суството на бројни Маке-
донци од Виндзор, Кембриџ, 
Лондон како и од соседните 
американски држави од Ро-
честер, Бафало, Њу Џерси, 
Чикаго, Детроит и други ме-
ста.

Во име на Македонците од 
Рочестер своите пораки ги 
пренесе Нада Димитрио 

претседател на црквата Св. 
Димитрија Солунски, а гла-
сот на Македонците од Вин-
дзор го искажа секретарот на 
управата во МПЦ Св. Никола 

Лилјана Ѓуровиќ.
Поддршката на пријателска 
Турција ја пренесе Исмаил 
Ватанер од Турската Феде-
рација во Торонто чиј што 
говор наиде на позитивни 
овации од страна на насо-

браниот народ.
Пред 5000 илјадниот народ 
последен говореше Тодор 
Петров, претседателот на 
Светскиот македонски кон-
грес кој е еден од најголеми-
те македонски патриоти кој 
неуморно и херојски работи 
за Македонија, честопати 
преземајќи лична  иницијати-
ва за заштита на интересите 
на Македонија.
За првпат повеќе македонки 
музички групи од Канада за-
еднички изведоа македонски 
патриотски песни преку кои 
бројните Македонци упату-
ваа силни пораки на поддрш-
ка за нашите браќа и сестри 
во Македонија. 
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КАКО И ЗОШТО БЕА ФОРМИРАНИ МАКЕДОНСКИОТ МОНЕТАРЕН ФОНД  
И МАКЕДОНСКА ГЛОБАЛНА КООРДИНАТИВНА МРЕЖА - КАНАДА

На 19 ноември 2017 година во Торонто Ка-
нада беше формирана Македонска Глобална 
Координативна Мрежа - Канада (Macedonian 
global coordinative network - Canada), како 
сојуз на македонски организации во Кана-
да кои се дел од Македонската Глобална 
Координативна Мрежа (Macedonian global 
coordinative network). Македонската Глобал-
на Координативна Мрежа е глобален систем 
за семакедонско помирување и обединување 
на Македонците во татковината и во светот, 
за долгорочна поддршка на македонските ор-
ганизации и Македонците кои работат на за-
чувување и унапредување на македонските 
национални и државни интереси. Македон-
ската Глобална Координативна Мрежа-Кана-
да e дел од Македонската Глобална Коорди-
нативна Мрежа. 

Основни цели на Македонска Глобална 
Координативна Мрежа-Канада се: 

1) Соработка, координација и размена 
на искуства и информации меѓу бројните 
македонски организации во Канада и со 
бројните македонски организации во це-
лиот свет заедно во рамките на Македон-
ската Глобална Координативна Мрежа, и 

(2) Формирање на постојан Македон-

ски Монетарен Фонд - ММФ (секоја држава 
членка во Македонска Глобална Коорди-
нативна Мрежа има свој фонд) за донации 
на македонски организации и Македонци 
за остварување на целите и задачите на 
Македонската Глобална Координативна 
Мрежа. 

Како директен повод за формирањето на 
овие татковински тела е фактот што Маке-
донија е под опосервација на специјални на-
дворешни и внатрешни сили за промена на 
името на државата и идентитетот на нација-
та! Се врши ревизија на јазикот, културата и 
историјата на Македонскиот народ, доведе-
на е во прашање автокефалноста на Маке-
донската Црква, во Македонската држава се 
врши денационализација и асимилација што 
го загрозува Македонскиот народ во целина,

Во Македонија се врши тивко етнич-
ко чистење врз Македонците, се воведува 
двојазичност на целата територија и во 
меѓународните односи... Во Македонија се 
врши рекомпонирање на државноста и уни-
тарноста... Рекомпонирањето на власта на 
последните парламентарни и локални избо-
ри е со цел промена на името на државата и 
идентитетот на нацијата, и притоа не се изби-
раат средства за постигнување на таа цел. 
На политичката сцена владее реваншизмот, 
неистомисленците се заплашуваат и бркаат 
од работа, Македонските Патриотите лежат 
невини во затвори...Вашите донациите ќе би-
дат транспарентно донирани, транспарент-
но употребени за заштита на Македонските 
Национални Интереси и логистички потреби 

на Македонските Патриотски Организации 
членки на Македонската Глобална Коорди-
нативна Мрежа во Македонија . 

Македонците во светот, како нераскинлив 
и неотуѓив дел од Македонскиот народ чии 
корени се во Македонија, имаат историска и 
морална обврска да помогнат во одбрана на 
татковината! Во одбраната на името на др-
жавата и идентитетот на нацијата, на маке-
донските организации во Македонија им тре-

ба нашата морална и финансиска поддршка 
!  Неодложно е потребно семакедонско по-
мирување и обединување во целиот свет за 
одбрана на името на државата и идентитетот 
на нацијата! 

Со Македонија не’ има во целиот свет, 
без Македонија ќе исчезнеме сите заедно!  
Велат од Македонската Глобална Координа-
тивната Мрежа.

Финансиски извештај 
на Глобалната 

Координативна Мрежа 
и Македонскиот 
Монетарен Фонд

- Донаторски банкет, 3 март 2018 – собра-
ни $118.455 канадски долари  
- со финансиска помош на генерални спо-
нзори беа целосно покриени трошоците за 
протестот на 27-ми февруари во Скопје, 
Македонија  за автобуси ,бина, разглас, 
знамиња и логистика  во вкупен износ од 
$16.993 канадски долари 
- Финансиска помош  за фамилиите од 
уставобранителите во Македонија во из-
нос од  12,808 Канадски Долари  
- Финансиска помош за формирање на 
непрофитна организација во Скопје, Ма-
кедонија “Сончева Фаланга” за чување на 
споменикот Александар Македонски и зна-
менитости во Македонија од рушење $521 
Канадски Долари.  
- со финансиска помош за протестот на 30 
Март 2018 во Штип Македонија - целосно 
покриени трошоците за  автобуси, бина, 
разглас и логистика  во вкупен износ од 
$3350 канадски долари  

• Вкупно потрошени досега $ 33.672

Македонска Заедница
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Во саботата на 3-ти 
март годинава во просто-
риите на македонската пра-
вославна црква Св.Климент 
Охридски во Торонто, а во 
организација на Македонска-
та Глобална Координативна 
Мрежа - Канада како сојуз 
на македонски патриотски 
организации во Канада под 
мотото ,,Македонија е се’ 
што имаме,,, се одржа голем 
донаторски банкет.

Целта на истиот според 
организаторите беше помош 
во борбата за зачувување 
на македонските национал-
ни интереси и Македонија, 
а целосниот приход од до-
нациите ќе се употреби за 
поддршка на македонските 
патриотски организации во 
Македонија во одбрана и 
заштита на македонските на-
ционални интереси.

Настанот беше отво-
рен со канадската и маке-
донската химна отпеани од 
Викторија Тошевска, по што 
следеше благословот на 
свештениците во македон-
ските православни цркви 
во Канада, а поздравен од 
архиерејскиот намесник за 
Канада прота-ставрофор 
Трајко Босеовски и Прота 
Гоце Деспотовски од црква-
та Св. Мала Богородица во 
Кембриџ, како и од претседа-

телот на Светскиот Македон-
ски Конгрес од Канада Боне 
Темелков, претседателот 
на црквата Свети Климент 
Охридски Чедо Миленковски 
и свештеникот при оваа цр-
ква прота-ставрофор Илија 
Донев.

Во продолжение прет-
ставниците на глобалната 
координативна мрежа одго-
вараа на најактуелни пра-
шања кои последниве месе-
ци си ги поставуваат голем 
број Македонци во светот.

Така, ставовите на ор-
ганизациите ги пренесоа 
Боби Темелков претседател 
на Светскиот Македонски 
Конгрес од Канада, Мендо 
Бакаловски претседател на 
Организацијата Обединети 
Македонци од Канада, Бил 
Николов претседател на 
Македонското Меѓународно 
движење за човекови права, 
Живе Латиновски претседа-
тел на здружението “Андон 
Лазов Јанев Ќосето“ во То-
ронто, Веле Тошевски прет-
седател на македонската 
студентска организација од 
универзитетот во Торонто, 
Енди Плуков претседател 
на фондот за помош на ма-
кедонските деца, Грег Цанев 
претседател на леринското 
околиско друштво од Канада, 
Тони Марковски претседател 

на канадско-македонското 
историско друштво и Ѓорѓи 
Кизовски потпретседател на 
здружението на децата бе-
галци од Канада.

По повод овој настан од 
Македонија допатува претсе-
дателот на Светскиот маке-
донски конгрес Тодор Петров 
кој од говорницата го осуди 
грубото мешање во внатреш-
ните работи на Македонија 
од страна на Европската 
Унија и Соединетите Амери-
кански Држави.

Тој укажа дека било ка-
ков договор меѓу владите на 
Заев и Ципрас за промена на 
името на државата и иденти-
тетот на нацијата, склучен со 
измама и корупција, како и со 
притисок и закани, a во спро-
тивност со императивната 
норма на општото меѓуна-
родното право според член 
53 од Виенската конвенција 
за договорно право од 23 
март 1969 година, за Маке-
донскиот народ засекогаш ќе 
биде ништавен и неважечки.

Доколку Владата пред-
ложи донесување закон за 
ратификација на договор 
за промена на името на др-
жавата и идентитетот на 
нацијата, господин Петров 
бара претседателот на Ре-
публиката да не го потпише 
указот за негово прогласу-

вање. Доколку Законот влезе 
во сила, а Владата го подне-
се на согласност во Советот 
за безбедност и на потврду-
вање во Генералното Собра-
ние на Обединетите Нации, 
СМК ќе побара Кина и Русија 
да стават вето.

Доколку Владата го 
поднесе договорот за про-
мена на името на државата 
и идентитетот на нацијата на 
согласност во НАТО заради 
членство на Македонија во 
овој воен сојуз на држави, 
СМК ќе побара Турција да 
стави вето.

За потсетување Свет-
скиот Македонски Конгрес 
- Канада, Македонското 
меѓународно движење за чо-
векови права, Организација-
та Обединети Македонци 
- Канада и Здружението “Ан-
дон Лазов Јанев Ќосето“ во 
Торонто, обединети во Ма-
кедонската координативна 

мрежа - Канада, застанаа 
зад финансиската помош 
за автобускиот превоз од 
градовите во Републиката 
до главниот град на Маке-
донија и за озвучувањето 
на Семакедонскиот про-
тест одржан на 27 февру-
ари.

Овој донаторки бан-
кет беше помогнат и спо-
нзориран од бројни маке-
донски дарители кои се 
погрижија за македонската 
храна и вина, како и музика 
од страна на оркестарот ,,Де-
цата од Буф,, и ансамблот 
,,Македонка,,.

Задоволството на орга-
низациите е огромно, пред се 
заради собраните средства 
во износ од 118.000 канад-
ски долари. И овојпат г-ин 
Крсте Ивановски, секретарот 
на Светскиот македонски 
конгрес Канада донираше 
најмногу, 50 илјади канадски 

долари, а средства подарија 
и многу други истакнати ма-
кедонски бизнисмени, пое-
динци и организации.

Македонската глобална 
координативна мрежа и ма-
кедонскиот монетарен фонд 
го овозможија одржувањето 
на мирниот собир ,,Македо-
нија е се’ што имаме,, кој се 
одржа во Торонто на 18 март 
годинава, обезбедувајќи при 
тоа автобуски превоз од сите 
македонски праволсавни цр-
кви во Канада. 

Боне (Боби)  Темелков - 
Претседател на Светскиот 

Македонски Конгрес Канада:  
Македонската координативна 
мрежа - Канада упатува искрена 
благодарност до сите донатори за 
собраните средства. Посебна бла-
годарност се уптаува на Крсте и 

Гордана Ивановски со фамилијата 
кои донираа $50.000 CAN , Милчо 
Отас Ташев кој донираше $6.000 
CAN и Славе Димитров со фами-
лијата кој донираше $5.000 CAN .
Македонската координативна мре-
жа - Канада упатува голема бла-
годарност до управата и послугата 

на соборниот храм на Македон-
ската православна црква “Свети 
Климент Охридски“ во Торонто, 
посебно до претседателот на 
управата Чедо Миленковски за го-
лемата поддршка и соработка во 
организацијата на Донаторскиот 
банкет.
Македонската координативна 
мрежа - Канада упатува искрена 
благодарност до претседателот 
на Светскиот Македонски Кон-

грес Тодор Петров кој присуству-
ваше на Донаторскиот банкет и ги 
поздрави присутните со говор за 

актуелната политичка состојба во 
Македонија.
Голема благодарност до сите ме-
диуми, бизниси и поединци кои 
помогнаа донаторскиот банкет да 
биде успешен, посебно на Васил 
Јанков од емисијата “Час на маке-

донски корени“, Соња Лозановска  
и Оливер Петковски од весникот 
,,Македонија “, Драгица и Мицко 
Димовски од “Радио програмата 
Обединета Македонија“, Енди Плу-
ков - ’’Езимит Винарија,,,  Победа 
Пискачева од тв.емисијата “Ма-
кедонско Издание“, 
Зоран Карапанчев, 
фотограф, и Славе 
Јанкуловски со “Квин 
Викторија Паб“.
 Донаторската ак-
цијата не запира 
тука, очекуваме уште 
донации, секој кој 
има желба да донира 
може да не’ контак-
тира. Сите донации 
без разлика на дони-
раната сума се многу 
важни и ценети. До-

нациите ќе се употребат за одбра-
на на македонските национални 
интереси, а сите заинтересирани ќе 
добијат отчет за употреба на сред-
ствата, - изјави претседателот 
на Светскиот Македонски Кон-
грес - Канада, Боби Темелков

Над 118 илјади канадски долари од Македонците 
во Канада за одбрана и заштита на македонски-

те национални интереси

Крсте Ивановски донира 
$50.000 CAN 

Благодарност до сите родољуби за донациите

Тодор Петров со познатиот активист и 
дарител Славе Димитров

Боне (Боби) Темелков и Крсте Ивановски
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Voshtareni (Ofchareni) (Lerin Region)
(9.2.1926. Vl. v/k No. 55 /15.2.1926)

The village Ofchareni, as it is 
known to the surrounding villa-
gers, is located at the western 
foot of Mount Nidzhe (Kaimak-
chalan) under Mount Piritsa, a 
branch of the Kaimakchalan 
mountain range and sits at the 
altitude of 680 metres above 
sea level (21°35' x 40°50'). The 
village “Ofchareni” acquired 
its name from the many large 
flocks of sheep (oftsi) it sup-
ported through the long years 
of its existence. The village is 
an independent municipality 
within Lerin District (created 
by royal order cf. v/k No. 259 
/21.12.1918, dated December 
19, 1918). Its territory covers 
an area of 34 square kilo-
metres. Ofchareni was a mixed 
settlement in the past occu-
pied predominantly by Mace-
donians and Turks. According 
to Verkovich, the village was 
inhabited by 107 Macedonian 
and 92 Turkish families. But 
according to Giorche Petrov, 
who had personally visited the 
village, there were 840 Mace-
donians and 400 Turks living 
in Ofchareni, which closely 
corresponds to the true ratio 
of the village’s ethnic compos-
ition. According to K’nchov 810 
Macedonians and 600 Turks 
lived in Ofchareni. Miloevich, it 
would appear, mistakenly regis-
tered 200 Macedonian and 200 
Turkish houses existing in Of-
chareni. According to the 1913 
censuses, 1,511 people lived 
in Ofchareni. The 1920 census 

put the number to 1,292 in-
habitants. The decrease in the 
population was due to the Mus-
lim (some were Muslim Mace-
donians) families being driven 
out by the 1912, 1913 Greek 
occupation and annexation of 
Macedonian territories. By the 
1924 Lausanne Convention 
(agreement between Greece 
and Turkey to exchange popu-
lations) the remaining Muslim 
families were expelled to Tur-
key and replaced with Turkish 
Christian colonists and settlers 
from Asia Minor. In total about 
40 families with 182 people 
were settled in Ofchareni. 
And again, Ofchareni became 
a mixed settlement where in 
1928 the census recorded 
1,388 people which included 
the newcomers. In 1940 their 
number rose to 1,759. The 
village suffered a great deal of 
damage during the Greek Civil 
War forcing many of its inhabit-
ants to flee to the Republic of 
Macedonia and other places. 
About 54 families or a total of 
147 people left for the Republic 
of Macedonia and 12 families 
moved to other eastern Euro-
pean countries. Only 10 people 
from the newcomers left the 
village. After that the 1951 cen-
sus recorded 1,666 inhabitants 
living in Ofchareni. In 1961 the 
number was 1,756, in 1971 
it was 1,445, in 1981 it was 
1,511, and in 1991 there were 
1,562 inhabitants living in Of-
chareni, or “Voshtareni” as the 

Macedonian locals call it. The 
reduction in numbers was due 
to people moving overseas. 
The village is home to a gen-
darmerie station, as well as a 
post office serving several sur-
rounding villages. The village 
is very rich and in addition to 
livestock, also produces large 
quantities of grain, potatoes, 
tobacco and fruit.

(Todor Hristov Simovski, 
“Settled places in Aegean 

Macedonia”, Volume 2, 
Pages 144 and 145. Trans-

lated and edited by Risto 
Stefov.)

Села во Егејска Македонија ВОШТАРЕНИ (ОВЧАРЕНИ) (Леринска околија)
(н. од 9.2.1926. Вл. в/к бр. 55/15.2.1926)

На западното подножје на 
планината Ниџе (Кајмакча-
лан), под самата планина 
Пирица, која е разгранка на 
Кајмакчалан, на надморска 
височина од 680 метри е 
расположено селото Вош-
тарени (21°35' x 40°50'), кое 
поради големите стада овци 
е познато и под името Овча-
рени. Тоа претставува само-
стојна општина во Леринска-
та околија (царска наредба 
од 19.12.1918, Вл. в/к бр. 
259/21.12.1918). Неговиот 
атар опфаќа површина од 34 
квадратни километри. Во ми-
натото ова село претставу-
вало мешана населба насе-
лена со Македонци и Турци. 
Според Верковиќ селото се 
состоело од 107 македонски 
и 92 турски семејства. Ѓорче 
Петров, кој имал личен увид, 
пишува дека во селото жи-

вееле 840 Македонци и 400 
Турци, што повеќе одговара 
на вистинскиот сооднос на 
етничкиот состав. К’нчов го 
бележи како населба со 810 
Македонци и 600 Турци, до-
дека Милоевиќ погрешно го 
регистрира со 200 македон-
ски и со 200 турски куќи. Во 
селото според пописите во 
1913 година живееле 1.511 
жители, а во 1920 година 
1.292 жители. Намалување-
то на бројот на населението 
се должи на фактот што во 
меѓувреме повеќе турски се-
мејства го напуштиле село-
то. Во 1924 година по сила 
на Лозанската конвенција 
Воштарени го напуштиле 
и преостанатите турски се-
мејства, а на нивно место се 
населиле бегалски семејства 
од Кавказ, Понд и Источна 
Тракија, вкупно околу 40 се-

мејства со 182 жители. Така 
Воштарени станало мешана 
населба, во која при пописот 
од 1928 година се попишани 
1.388 жители, вклучувајќи го 
и новодојденото население, 
а во 1940 година нивниот 
број се качи на 1.759. Селото 
многу настрада во времето 
на Граѓанската војна, поради 
што засолниште во Републи-
ка Македонија беа принудени 
да побараат 54 семејства и 
поединци, вкупно 147 души, 
а 12 семејства и поединци се 
иселиле во источноевропски-
те зејми. Од новодојдените 
селото го напуштиле само 10 
лица. Оттука во селото при 
пописот од 1951 година се 
регистрирани 1.666 жители, 
во 1961 година 1.756, во 1971 
година 1.445, во 1981 година 
1.511, а во 1991 година 1.562 
жители. Намалувањето на 
бројот на жителите се дол-
жи на тенденцијата за исе-
лување во прекуокеанските 
земји. Во селото е сместена 
жандармериска станица, 
како и пошта која опслужува 
неколку околни села. Селото 
е многу богато и произведу-
ва големи количества жито, 
компири, тутун и овошје. Де-
лумно е развиено и сточар-
ството.
(Тодор Христов Симовски, 

“Насилените места во 
Егејска Македонија”, том 

2, ст. 144 и 145.)

Полека, но сигурно, во Ма-
кедонија се воспоставува 
диктатура во вистинската 
смисла на зборот. Октроира-
ниот премиер на државата, 
мртов ладен призна дека се 
следи вибер комуникацијата 
на неистомислениците. Океј, 
сето нормално човештво знае 
дека низ цел свет се прислуш-
кува, ама нашиов си призна-
ва. Ова признание следеше 
откако пратеничката Фросина 
Ременски на својот Фејсбук 
профил објави вибер комуни-
кација на членови на ВМРО 
ДПМНЕ. Имено, пред домот 
на Ременски, како и пред 
домовите на пратениците од 
СДСМ, изминативе денови 
постојано протестираат граѓа-
ни. Причина, претпоставувам 
знаете, е неуставното, крими-
нално носење на законот за 
јазици со што по којзнае кој 

пат беше погазен Уставот на 
Република Македонија. И од 
каде сега госпоѓава вади туѓа 
вибер комуникација за да ни 
докаже дека протестите и ги 
организирале вмроовци? Кој 
смее да следи туѓи комуни-
кации, со чија наредба и ако 
знаеме дека тоа го прави Ми-
нистерството за внатрешни 
работи исклучиво со налог 
на Судот, како ова осамна на 
приватниот Фејсбук профил 
на пратеничката?
Државната безбедност следи 
и прислушкува неистомисле-
ници, пратеничката тие по-
датоци си ги објавува на феј-
сбук, Заев ни признава како 
да станува збор за тоа каде 
ќе прави журка за роденден 
и никому ништо. МВР стана 
нивна приватна бавча и на-
еднаш слушаме неверојатен 
гласен молк од западните ам-
басадори кај нас. А само пред 
две години пискотници се 
слушаа од СДСМ до Брисел. 
Слушавме прислушкувани 
разговори на владини функ-
ционери, а другиве нè убе-
дуваа дека било диктатура и 
прислушкуваните сами себе 
се прислушкувале. Ама ете, 
сега си признаваат дека сле-
дат и прислушкуваат. Но, тоа 
не е сè. Блокирани се илјад-
ници Фејсбук профили на кои 
се пишуваат коментари про-
тив оваа, со сила наместе-

на власт. СДСМ кои во пре-
дизборието ветуваа дека ќе 
се намали администрацијата, 
сега ја дополнија со свои пар-
тиски послушници. Овие луѓе, 
довчерашни активисти на 
„шарената револуција“, кои 
од невладин станаа владин 
сектор, сега се ангажирани да 
пловат по социјалните мре-
жи за да „ловат“ неподобни 
и неистомиелсници. Тие се и 
агитпроп и цензура, истовре-
мено. Толку од нивната демо-
кртаичност.
Во меѓувреме, како што веќе 
напоменав, низ Македонија 
се протестира. За името, за 
двојазичноста, на плоштади-
те, по улиците, пред домо-
вите на пратениците. Како 
во светот, така и во Маке-
донија, протестите се демо-
кратско право. Ама изгледа 
во Македонија повеќе не е 
така. Полицијата започна да 
повикува на информативни 
разговори луѓе кои протести-
раат. Педесет, сто, двеста... 
и луѓето почнуваат да се пла-
шат. Никогаш во независна 
Македонија полицијата не се 
однесувала вака, никогаш не 
повикувале волку луѓе во по-
лициски станици само затоа 
што го изразувале своето 
незадоволство преку протес-
ти. Следење комуникации, 
бришење Фејсбук профили, 
полициски притисоци... зарем 

сè уште можеме да зборува-
ме за демократија во Македо-
нија?
А во меѓувреме, продолжува 
раскинувањето на македон-
ското ткиво. Насила донесе-
ниот закон за јазици беше 
нова манисфестација на си-
леџиство од страна на влас-
та. Овој неуставен закон за 
вовдеување на албанскиот ја-
зик како официјален на цела 
територија на Македонија е 
директно погазување на АС-
НОМ и пат кон сегрегација на 
општеството и федерализа-
ција на државата. Сеедно што 
дузина професори, научници, 
интелектуалци и политичари 
негативно реагираа на ова 
силеџиство. Ниту видовме 
дебата, ниту власта сакаше 
да ги слушне аргументите на 
оние што се противат на овој 
закон. Наместо дебати и ар-
гументи, чувме само апсурд 
и небулози од оние што го 
бранат законот. Како онаа 
со Венецијанската комисија, 
на пример. Сега нè убеду-
ваат дека овој закон ќе одел 
на „амин“ кај Венецијанска-
та комисија и тие ќе кажеле 
дали е во ред или нешто со 
него не штима. Приказни за 
мали деца. Венецијанската 
комисија не разгледува веќе 
донесени закони, да сакаа на-
шиве да добијат совет од неа, 
одамна ќе го испратеа зако-

нот. Но, тие знаат дека зако-
нот е противуставен, затоа 
не го испратија со време. Ти-
пично бандитско однесување. 
Како и со европското знамен-
це кое го ставија на законот, 
без за тоа да добијат совет и 
дозвола од ЕУ, само за да го 
донесат по кратка постапка 
и со просто мнозинство. За 
среќа претседателот Ѓорѓе 
Иванов им даде „гол со пета“. 
По втор пат не го потпиша 
силеџиски донесениот закон. 
И покрај фактот што Уставот 
му налага да го потпише, не 
го обврзува временски, па 
така Претседателот може да 
го чува неуставниот закон во 
фиока колку време сака, ко-
ристејќи го таканареченото 
„џебно вето“. На тој начин, 
законот може никојпат да не 
ја види светлината на денот. 
Ваков момент досега двапати 
се случил во независна Маке-
донија. И Претседателот Киро 
Глигоров и Претседателот 
Борис Трајковски по еднаш 
го употребиле таканаречено-
то „џебно вето“ и тие закони 
никогаш не стапиле на сила, 
па така, сегашнава одлука на 
Претседателот Ѓорѓе Иванов 
не е никаков преседан.
Во меѓувреме пристигна и 
грчкиот министер за надво-
решни работи носејќи го но-
виот грчки пакет со антимаке-
донски барања. Кретенскиот 

предлог Република ГорнаМа-
кедонија за севкупна употре-
ба, со притисок за промена на 
Уставот, за некое чудо беше 
одбиен од министерот за на-
дворешни работи Никола Ди-
митров. Но, постојаните лаги, 
измами, институционалното 
насилие и велепредавства-
та, нас Македонците мора 
да нè држат постојано будни. 
Стравот е оправдан, сосема е 
можно ова одбивање на кре-
теснкиот предлог каде слеано 
се именува ГорнаМакедонија 
без превод на англиски, да 
биде замка, за потоа да нè 
убедуваат дека сме се избо-
риле за Горна Македонија. 
Затоа мора да сме на штрек, 
да внимаваме, гилотината на 
идентитетскиот геноцид ни 
виси над глава.  
Како и да е, денививе што 
изминуваат над македонска-
та земја се крајно напнати, 
душите на луѓето се полни 
со гнев и исчекувачка нер-
воза заради можноста да ја 
загубиме татковината преку 
идентитетскиот холокауст 
што ни го спремаат. Но, зна-
ејќи низ какв терор, геноцид и 
премрежја поминале нашите 
претци борејќи се за Маке-
донија, мораме да издржиме 
во борбата за наше опстоју-
вање.

Зарем сè уште можеме да зборуваме за демократија во Македонија?

Александар Русјаков



Страница 25April 03, 2018 Македонска Заедница

Macedonians in Bulgaria Have Joined 
MHRMI’s Our Name Is Macedonia 
Campaign and are Demanding an 

Immediate End to the Anti-Macedonian Name Negotiations 
The latest Our Name Is Mace-
donia billboards contain a mes-
sage to Macedonians in the 
Republic of Macedonia from 
oppressed Macedonians in 
Pirin Macedonia saying - “Do 
not take away my name and 
identity”. 
"We are struggling to attain 
our basic human rights and 
recognition as who we are – 
Macedonians. Bulgaria does 
not recognize our existence 
and persecutes us based sole-
ly on our Macedonian ethnic 
origin. If the Republic of Mace-

donia changes its name, it will 
change the name and identity 
of Macedonians throughout the 
whole world. As is the case with 
the anti-Macedonian “Friend-
ship Agreement”, this step will 
only assist Bulgaria in attaining 
its goal of wiping out the exist-
ence of Macedonians”, stated 
Gjorgi Hristov, Editor-in-Chief 
of the Macedonian newspaper 
in Bulgaria “Narodna Volja”. 
"Even if we forget the simple 
fact that neither Greece nor 
any one else has any right to 
demand a change of name for 

the Republic of Macedonia, 
the “negotiations” have clearly 
shown that what Greece really 
wants is to change the Mace-
donian identity. Both Greece 
and Bulgaria, through their 
highest representatives, have 
unambiguously stated that 
Macedonia (if it changes its 
name) may enter European 
institutions, but not “Macedon-
ianism”, a concept they use 
to label Macedonian identity. 
However, our name and iden-
tity cannot be negotiated", stat-
ed Ivan Singartiski, Co-Chair-

man of OMO Ilinden Pirin. 
Over the past two decades, 
the United Nations, US State 
Department, European Court 
of Human Rights, European 
Commission Against Racism 
and Intolerance and Human 
Rights Watch, among others, 
have concluded that Greece 
and Bulgaria have consistently 
violated the rights of the Mace-
donians in those countries and 
have demanded that Greece 
and Bulgaria immediately rec-
ognize their Macedonian min-
orities.

This support occurred be-
cause Macedonians in the 
neighbouring countries, with 
the assistance of MHRMI, are 
defending their right to exist 
and have appealed to the inter-
national community to defend 
their basic human rights, in 
accordance with all universally 
accepted and ratified conven-
tions on human rights. 
Stojan Gerasimov , Presi-
dent of the Association of 
Repressed Macedonians in 
Bulgaria, who himself spent 
five years in jail because of his 

Macedonian identity has made 
the following appeal:
“Macedonians in the Repub-
lic of Macedonia- you have to 
fight in the same way that we 
are fighting. End the name 
negotiations and the world will 
support you for doing so. De-
fend yourselves and you will be 
defended. Our Name Is Mace-
donia. Demand respect for it 
and you will get it."
 

Македонците во Бугарија се приклучуваат кон кампањата на ММДЧП „Нашето име 
е Македонија“ и бараат веднаш да запрат антимакедонските преговори за името

Најновите билборди за „На-
шето име е Македонија“ содр-
жат пораки за Македонците 
во Република Македонија од 
потчинетите Македонци од 
Пиринска Македонија, во кои 
се вели: „Не ми го одземајте 
името и идентитетот“.
„Се мачиме да ги оствариме 
нашите основни човекови 
права и да се признае на тоа 
што сме – Македонци. Буга-
рија не го признава наше-
то постоење и нѐпрогонува 
само врз основа на нашето 
македонско етничко потекло. 

Ако Република Македонија 
го смени името, таа ќе го 
загрози идентитетот на Ма-
кедонците од целиот свет. 
Како што е случајот и со 
антимакедонскиот „Договор 
за пријателство“, овој чекор 
само ќе ѐпомогне на Буга-
рија во остварувањето на 
нејзината цел да ги избрише 
Македонците од постоење“ – 
изјави Ѓорги Христов главен 
уредник на македонскиот 
весник во Бугарија „Народна 
волја“.
„Дури и ако заборавиме на 

едноставниот факт дека Гр-
ција а ниту некој друг нема 
никакво право да бара про-
мена на името на Р Маке-
донија, "преговорите" јасно 
покажаа дека она што Грција 
сака всушност да го проме-
ни е македонскиот иденти-
тет. И Грција и Бугарија во 
лицето на своите највисоки 
претставници недвосмисле-
но изјавија дека Македонија 
може да влезе во Европа но 
не "македонизмот", поим со 
кој тие го етикетираат ма-
кедонскиот идентитет. А за 

идентитетот и не смее да се 
преговара“ изјави Иван Син-
гартијски, Копретседател на 
ОМО Илинден ПИРИН.
Во текот на последните две 
децении, Обединетите на-
ции, Стејт Департментот 
на САД, Европскиот суд за 
човекови права, Европската 
комисија против расизам и 
нетолеранција и Хјуман Рајтс 
Воч, меѓу останатите, заклу-
чија дека Грција и Бугарија 
постојано ги прекршуваат 
правата на Македонците во 
тие земји и побараа од Гр-

ција и Бугарија веднаш да ги 
признаат своите македонски 
малцинства. Оваа поддршка 
се случува зашто Македон-
ците од соседните држави, со 
помош на ММДЧП, го бранат 
своето права на постоење и 
апелираат до меѓународна-
та заедница да ги одбрани 
нивните најосновни човеко-
ви права, во согласност со 
универзално прифатените и 
ратификувани конвенции за 
човекови права.
Стојан Герасимов претсе-
дател на Друштвото на ре-

пресираните Македонци во 
Бугарија, кој самиот лежел 5 
години затвор заради своја-
та националност повикува: 
„Македонци во Република 
Македонија – вие морате 
да се борите исто како нас. 
Преќинете ги преговорите за 
името, а светот во тоа ќе ве 
поддржи. Бранете се себеси 
и ќе бидете одбранети. На-
шето име е Македонија. Ба-
рајте да се почитува и тоа и 
ќе го добиете

Македонското меѓународно движење за човекови 
права од Канада со претседателот Бил Николов, 
на сите Македонци во Канада и ширум светот им 

ги честитаат Велигденските празници со најубави 
татковински желби за духовно обединување и 

семејна радост!
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

CABERNET SAUVINGON, VRANEC SEMI-DRY, SHIRAZ, PLAVAC.
WHITE WINES: 

MUSCAT FRONTIGNAN, CHARDONNAY BARRIQUE, PINOT GRIGIO,CHARDONNAY
ROSE WINE

RAKIJA: 
ZOLTA-BRANDY, BELA-STAROKRAJSKA, GROZD STRUMICKA MASTIKA

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000
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МАСТИТЕ СЕ ТЕМЕЛ НА НАШЕТО 
МЕНТАЛНО И ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ

Уште првиот ден кога излеговме јавно на ТВ, и 
кога пред целата Македонска јавност велевме 
дека МАСТИТЕ СЕ НАЈЗДРАВИ, ДЕКА СЕ ТЕМЕЛ 
НА НАШЕТО МЕНТАЛНО И ФИЗИЧКО ЗДРАВЈЕ, 
дека јадењето месо и јајца е здраво, дека мастите 
го регулираат шеќерот и холестеролот, многу од 
луѓето не гледаа со неверување и несигурност. 
Секако, бидејќи ние сме еден тим, кој е од 
Македонија, па нас помалку ни се верува, зошто 
99% од лекарите се бунат кога велиме дека јајцата 
се јадат со жолчки, дека месото е здраво, дека 
диета без јаглени хидрати НЕ Е НЕ ЗДРАВА, итн. 

Во прилог, објавувам интервју со познатиот 
британски кардиолог Д-р.Асим Малхотра, кој го 
тврди она кое ние го говориме веќе долги години:

"Многу пати сме слушнале дека мастите се 
штетни за нашето здравје, дека ни ги запушуваат 
артериите,предизвикуваат болести на срце, не 
дебелеат...

Јас го тврдам спротивното. Најновите истражувања 
покажаа дека НАЈГОЛЕМИОТ НЕПРИЈАТЕЛ на 
нашето тело е ШЕЌЕРОТ (јаглени хидратите). 
Тврдам дека полномасните производи се добри за 
нашето здравје и дека постојат многубројни докази 
кои докажуваат дека мастите НЕ предизвикуваат 
срцеви проблеми, туку напротив, дека таа исхрана 
не ШТИТИ од срцеви заболувања и дијабет 
тип 2. Ги охрабрувам сите да јадат полномасни 
производи, но да ги избегнуваат "light" производите. 
Советувам да се јадат производи кои кои содржат 
ЗАСИТЕНИ масти. Сите производи кои наводно го 
намалуваат холестеролот, се главните виновници 
за нашите здравствени проблеми. Порано ги 
избегнував заситените масти, вежбав често, но 
секогаш имав масни наслаги на телото. Тогаш 
почнав да истражувам за тоа како мастите влијаат 
на нашето здравје. 
Најголема опасност за нас е шеќерот , а за тоа 
тврди и проф.д-р. Роберт Лустиг кој е педијатар. 
Тој го истражувал влијанието на шеќерот врз 

децата, и вели дека на сите производи мора да 
има предупредување како што има кај алкохолот 
и цигарите..
Тврдам дека нема да се здебелите од мастите, 
баш како што нема да станете зелени од јадење 
зеленчук.  :) 
Дебелината нема врска со БРОЕЊЕТО КАЛОРИИ, 
туку со она што го јадеме. Интересен факт е дека 
23% од Швеѓаните не јадат јаглени хидрати, но 
јадат полномасни производи.
Режимот без јаглени хидрати е најдобар и најздрав 
за слабеење и превенција на кардиоваскуларни 
болести - вели др. Малхотра.

*во целиот текст, секако, се говори за здрави 
масти!!!

Секое добро, 
Тимот на FitFlo 
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The United Macedonian Di-
aspora (UMD) strongly con-
demns today’s unconstitutional 
and parliamentary deviation 
from the rules of procedure in 
Macedonia’s Parliament when 
adopting the law on languages, 
and calls for the immediate 
annulment of it. UMD calls on 
members of Parliament who 
have spoken against the law 
on the use of languages to sub-
mit a parliamentary initiative 
for the impeachment of, and 
illegally-elected, Parliament 
Speaker, Talat Xhaferi.

UMD wish to inform the public 
that from March 14, 2018, it is 
stopping all communications 
with the current government 
of the Republic of Macedonia 

and the MPs who voted for the 
law on the use of languages, 
and publicly refrains from any 
future cooperation with this 
government structure which, 
instead of protecting them, 
damages the national inter-
ests and grossly hinders the 
unitary sovereign character of 
the state.

For more than 25 years, SDSM 
and VMRO-DPMNE have sold 
Macedonian national interests 
in order to create and main-
tain a government coalition. 
A political model where there 
are ethnic and not civil political 
parties leads to further discord 
in society, and not towards a 
European future, and to which 
practice UMD considers it is 
high time to put an end to.

Today, SDSM MPs, blindly 
guided by party interests, for-
got that they have been elected 
to defend the democratic order 

and the Constitution of the 
Republic of Macedonia. They 
forgot that the Parliament is a 
branch of a system that serves 
for democratic open debate, 
where unconstitutional laws 
are blocked not created. They 
forgot that they are Macedon-
ians. Today these MPs know-
ingly walked over the ideals 
of Ilinden and ASNOM and all 
the heroes who laid down their 
lives for an independent Re-
public of Macedonia.

In these moments, political 
blurring is superfluous. Mace-
donian interests and the de-
struction of the country’s uni-
tary character were auctioned, 
even though in the Republic of 
Macedonia minorities already 
enjoy some of the highest hu-
man rights and the use of lan-
guages in all of Europe. Zoran 
Zaev, like all other political sub-
jects from this government, no 
longer has the integrity and au-
thority to lead the country under 
these conditions. Instead of 

taking the country out of a polit-
ical crisis, they pushed it into a 
deeper one, and on that basis 
UMD demands the immediate 
resignation of the Prime Minis-
ter and the government of the 
Republic of Macedonia, as well 
as an announcement for early 
parliamentary elections.

UMD invites all institutions in 
the state in accordance with 
their competencies to immedi-
ately stand in defense of the 
unity, sovereignty and consti-
tutionality of the Republic of 
Macedonia. UMD welcomes 
the timely reaction of the 
President of the Republic of 
Macedonia, Gjorgje Ivanov, in 
not signing this law, and calls 
on him to use all means at 
his disposal in the defense of 
Macedonian national interests. 
We call on the Macedonian 
people in the state to use their 
democratic right to peaceful 
protest as a way of expressing 

dissatisfaction with the policies 
of the government and the 
Parliament of the Republic of 
Macedonia.

Inevitably, UMD calls upon 
the Constitutional Court of 
the Republic of Macedonia, 
in the shortest possible time, 
to pronounce the law on the 
use of languages, in which the 
Parliamentary procedure, by 
disabling and ignoring a pub-
lic hearing on the occasion of 
the amendments submitted, 
violates the Constitution of the 
Republic of Macedonia. Ac-
cording to events which are a 
precedent in the foundations of 
Macedonian democracy, UMD 
appeals for an investigation 
in which everyone involved in 
today’s trampling of the Consti-
tution will be criminally respon-
sible before the law.

UMD DEMANDS MACEDONIA PARLIAMENT SPEAKER’S IMPEACHMENT AND COLLECTIVE 
RESIGNATION OF MACEDONIA’S GOVERNMENT AND RULING COALITION

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОМД НА СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ПРВАТА ДАМА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На 26ти Март 2018 година, 
Претседателот на Обеди-
нета Македонска Дијаспора 
(ОМД), Методија А. Колоски, 
оствари средба со Претсе-
дателот на Република Маке-
донија, д-р. Ѓорге Иванов, по 
повод актуелните политич-
ки, економски и општетвени 
случувања во земјата, како 
и средба со Првата Дама 
Г-ѓа Маја Иванова, по повод 
јакнење на капацитетите на 
Република Македонија во 
борбата за поголема грижа и 
еднаквост.

На средбата, Претседателот 
Иванов информираше дека 

во голема мера е исклучен 
од тековните разговори по-
врзани со името, како и за 
обидите за уставни промени 
и начинот на носење поли-
тики на актуелната владина 
коалиција. Како одоговор на 
тоа, Колоски во име на ОМД 
како непартиска, непрофитна 
и невладина одганизација на 
Македонците надвор од Ма-
кедонија, изрази загриженост 
за демократските процеси во 
земјата, а воедно изрази под-
дршка и заложба кон напори-
те на Претседателот Иванов 
во насока на зачувување на 
македонското име, иденти-
тет, јазик и унитарноста на 

државата. Уште од самото 
објавување на законот за 
јазици во 2017 година, ОМД 
изрази загриженост околу 
противуставноста на истиот, 
и побара од Претседателот 
да се воздржи од потпишу-
вање на указот за законот за 
јазици.

На средбата со Претседате-
лот Иванов беа разговарани 
факторите и начините на 
влијанието на македонска-
та дијаспора врз тековните 
политики на Република Ма-
кедонија изразени преку 40 
протести на глобалното дви-
жење “Ние Сме Македонија” 

со излезност на 150 илјади 
македонски иселеници на 
различни дестинации ширум 
светот, како и зголемување и 
интензивирање на начините 
и можностите за вклученост 
на дијаспората во меѓуна-
родната афирмација на Ре-
публика Македонија. Во таа 
насока, претседателот на 
ОМД, Колоски ја искористи 
можноста да изрази загриже-
ност за незадоволителната 
заинтересираност на влади-
ните субјекти на Македонија 
за ставот, активностите и 
успесите на македонците во 

дијаспората, кој што вооедно 
претставуваат Амбасадори 
на македонските вредности, 
култура и историја. Со цел 
да се подобри соработката 
помеѓу матичната земја и 
дијаспората, Претседателот 
Иванов повика на органи-
зирана вклученост и един-
ство на претставниците на 
дијаспората, како и на нивно 
понатамошно и зголемено 
активно учество во политич-
кото, економското и опште-
ствено делување.

Покрај средбата со Прет-

седателот Иванов, Колоски 
оствари средба и со Првата 
Дама на Република Маке-
донија, Г-ѓа Маја Иванова, 
во која прилика се разгова-
раше за возможна соработ-
ка во насока на јакнење на 
капацитетите на Република 
Македонија за поголема ро-
дова еднаквост, сорабоката 
со програмата на ОМД за 
жени лидери, грижа за деца 
со посебни потреби, како и 
поддршка при третманот кај 
жени дијагностицирани со 
заболувањето – канцер на 
дојка.

Македонска Заедница
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LERIN REGION MACEDONIAN CULTURAL 
ASSOCIATION OF CANADA

Organizatori na Tea party se: Lerinskoto Makedonsko Okolisko Drustvo, Odborot za Pomos na 
Crkvata Sv. Zlata Meglenska i zenskite sekcii od makedonskite pravoslavni crkvi. Celiot prihod 

ke bide namenet za ikonostasot vo crkvata Sv. Zlata Meglenska.
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Цветници во Македонските праввославни цркви во Канада
 Христијанскиот празник 
Цветници, влегувањето на 
Исус Христос во Ерусалим, 
беше одбележан во сите ма-
кедонски православни цркви 
во Канада.

 Овој празник е подвижен 
празник. Зависи од тоа во кој 
ден ќе падне Велигден. Се 
слави секогаш во неделата 
пред Велигден, затоа што 
тоа е денот кога го доживува-

ме Христовото славно влегу-
вање во Ерусалим, градот во 
кој по неколку дена Христос 
ќе биде погубен. Кога Хри-
стос влегуваше во Ерусалим, 
луѓето го пречекуваа со из-

вици, постилајќи ги облеките 
пред неговите нозе и засипу-
вајќи го патот со маслинови 
гранчиња пречекувајќи го 
како цар на мирот небесен. 
Во таа смисла и празникот е 

наречен Цветници.
Во спомен на свеченото  вле-
гување на Исус во Ерусалим 
уште од најраните христијан-
ски времиња е востановен 
празникот Цветници кој, 

меѓутоа, се празнува од III 
век. На иконата овој чин е 
насликан како Исус јава на 
магаре, а неговите ученици и 
народот му го постилаат па-
тот со цвеќе и облека.
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1.855.371.3500
www.wellmedica.ca
info@welmedica.ca

Др. Стивен Услинов

Фамилијарен лекар

Phone:

Web site:

E-mail:

 ► Зборуваме Македонски
 ► Сите возрасти се 
добродојдени

 ► Пристапна аптекаПримаме 
Нови 

пациенти

Business hour: Mon-Thur: 9am-8pm, Fri: 9am-6pm, Sat: 9am-2pm

Среќен 90-ти роденден на г-ин Лазо 
Христовски и Среќен Велигден!

Среќен 90-ти роденден на г-ин Лазо Христовски првиот претседател 
на ВМРО ДПМНЕ во Канада, голем патриот и помагател, спонзор 

на бројни македонски доселеници во оваа земја.. На фотографијата 
е Боре Бошкоски кој редовно го посетува во неговото живеалиште 

носејќи му примерок од омилениот весник ,,Македонија,,.
На господин Лазо му посакуваме добро здравје и среќни Велигденски 
празници со порака: македонската заедница во Канада ги почитува и 

памети неговите хумани дела!
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St Dimitria Church Picnic March 11th 2018. Florida

ВО ФЛОРИДА ПРОМОВИРАНА  МОНОГРАФИЈАТА „СТИВ ПЉАКАС“ ОД СЛАВЕ КАТИН 

 Во организација на Македон-
ската православна црква „Св. 
Димитрија“ од Флорида на 18 
март 2018 година, се одржа 
промоција на монографијата 
за познатиот канадски биз-
нисмен од македонско поте-
кло, Стив Пљакас. Делото, 
за кое се рецензенти: Акаде-
мик Антоније Шкокљев-До-
нчо и Проф. д-р Вера Стој-
чевска-Антиќ, е издание на 
Книгоиздателството „Маке-
донска искра“ од Скопје, чиј 
автор е публицистот Славе 
Катин. Публикација е на ан-
глиски и македонски јазик, на 
340 страници и е посветена 

на името и делото на еден 
од големите бизнисмени и 
истакнати општественици 
од македонско потекло во 
Канада, Стив Пљакас. Пред 
голем број Македонци од 
сите делови на Македонија, 
монографијата ја промовира-
ше Лена Гоговкса.
Промоторот Лена Гоговска 
меѓу другото рече дека биз-
нисменот Пљакас е канадски 
Македонец роден во село-
то Зелениче, Леринско, во 
егејскиот дел на Македонија. 
Тој е исклучително позна-
та, призната и неодминлива 
личност меѓу Македонците 

во Канада и Соединетите 
Американси Држави. Тој е 
еден од најистакнатите Ма-
кедонци кои се иницијатори, 
организатори и големи борци 
за афирмација и за одбрана-
та на многувековното име на 
Македонците ширум светот, 
Македонската православна 
црква - Охридска архие-
пископија и на духовниот и 
националниот живот на Ма-
кедонците во дијаспората. 
Во изминатите триесеттина 
години бизнисменот Пљакас 
и неговата покојна сопруга 
Лили беа големи промотор за 
признавањето на Македонија 

како суверена, независна и 
самостојна држава на Балка-
нот. Стив остварува блиски 
контакти со повеќе познати 
личности, дипломати и орга-
низации во светот во врска 
со настаните и состојбите 
во татковината и се бори за 
просперитетна   иднина на 
Република Македонија.
Стив Пљакас беше прет-
седател на организацијата 
„Обединети Македонци“, 
претседател на Македонска-
та православна црква „Свети 
Климент Охридски“ и претсе-
дател и спонзор на Комите-
тот за олимписките игри од 
Канада. Плљакас бил и пра-
теник во Општината Њумар-
кет. Тој даде значајна финан-
сиска помош за Македонците 
- олимпијци на Олимпијадите 
во 2004 година во Атина, и во 
2008 година во Пекинг. Стив 
Пљакас е човекот кој го носе-
ше македонското знаме пред 
македонските спортисти на 
двете олимпијади и беше 
најсрекниот Македонец во 

светот.
Меѓу другите активности во 
новата средина во Канада, 
бизнисменот Стив Пљакас 
стана  член на масонската 
ложа во Њумаркет. И како 
масон е познат поборник за 
човековите права, а со тоа 
за правата на Македонците 
во Канада и во сите делови 
на Македонија и во светот. 
Тој постојано ја промовира 
дедовската земја – Македо-
нија, македонската нација, 
нејзината историја, литера-
тура, религија,  јазик култура, 
а во исто време и вистината 
за постигнувањата во новата 
мултиетничка демократска 
Канада.
Стив и Лили Пљакас се со-
пственици на големиот и 
единствен Трговски центар 
„Македонија“ во Њумаркет. 
Впечатливо дизајнираните 
рекламни табли на цента-
рот „Македонија“ на некои 
им пркосат, а за многумина 
е место за препознавање и 
запознавање со Македонија.

Затоа со право се вели Стив 
Пљакас ја обедини Македон-
ската заедница во Канада, 
САД и пошироко преку нај-
различни активности и преку 
спонзорирање на различни 
социо-културни настани. 
Исто така, тој соработува со 
канадските власти за унапре-
дување на правата на Маке-
донците во Канада и прет-
ставува мост меѓу Канада и 
Република Македонија, вели 
авторот Славе Катин.

Македонска Заедница
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МАКЕДОНСКИ СЕНАТОРИ ВО КАНАДА

На 20 март годинава Претседателот на Светскиот Македонски Конгрес Тодор Петров и потпретседателот, воедно и претседател на Светскиот Македонски конгрес-Канада г-ин Боне 
Темелков на истакнати личности од македонската заедница во Канада им го врачија нај-

виското признание,,Македонски Сенатор,, кое се доделува за нивата пожртвувана работа во 
заштита на македонските национални интереси.

Коста Стенвик 
Мендо Бакаловски
Бил Николов 
Питер Медичков 
Чедо Миленковски
Енди Плуков
Никола Стојановски
Драгица Димовска
Мицко Димовски 
Алекандер Петличков
Стефо Божаровски

Соња Лозановска
Отец Илија Донев 
Отец Гоце Деспотовски 
Крсте Ивановски
Славе Јанкуловски
Ристо Стефов
Тели Мариовче
Пере Источки
Драги Стојановски
Митко Роштанковски
Кристиан Роштанковски

Славе Димитров
Веле Тошевски
Благоја Гајтановски
Васил Јанков 
Луи Темелковски 
Драги Стојковски
Отец Трајко Босеовски
Никола Стефанов 
Милчо Манчев 
Бил Аргиров

Македонска Заедница

Светскиот Македонски Конгрес ја додели почесната титула - највисоко светско семакедонско признание
Македонски Сенатор на следните истакнати личности од Канада



Страница 36 April 03, 2018

СОВРЕМЕНИ ПРОУЧУВАЊА ЗА ВИСТИНАТА НА АЛЕКСАНДАР

Според Урлих Вилкен 
Александар е човекот за кој 
најмногу се зборува, најсла-
вен човек во современиот 
век. Меѓутоа, кога критиката 
го нападна Александар на 
Тарн зашто беше премногу 
идеалистичен, тој одговори 
во еден научен труд дека 
Александар бездруго бил 
првиот кој размислувал за 
обединување на човештво-
то. Неговата унија ја опиша 
(употребувајќи го терминот 
„хомонија") како една од 
најголемите револуции на 
човечката мисла. 

Тарн беше адвокат по за-
нимање, a им посвети големо 
внимание на овие настани 
со цел да го поддржи својот 
став и покажа бистроумност 
во работата. Неговата лоша 
здравствена состојба го при-
сили да се повлече во 1905 
година, a co тоа беше спре-
чен остатокот од својот живот 
да го посвети на историските 
работи. Тарн беше добро 
ситуиран и не сметаше дека 
треба да бара универзитет-
ска позиција како средство 
за помош. Сместен на својот 
шкотски имот, повремено па-
туваше во Лондон за да при-
бере материјал. Тој живееше 
„добар" живот на повисоката 
британска класа. 

Една критика се однесува 
на: „мирниот џентлменски 
и спортски Александар на 
Тарн", дополнета „со извон-
редни погледи за животот, 
смртта и честа, како и за воз-
држаноста во љубовта и ви-
ното кои се здружени во ан-
глиското благородништво". 
Тарновиот идеалистички 
Александар стана доминан-
тен портрет. Покрај тоа, по-
реалната и поточната (иако 
можеби помалку интересна) 
концепција на Вилкен избле-
де кај поголемиот број проу-
чувачи на оваа материја.

Делумно како одговор 
на критиката кон него, a си-
гурно во одбрана на делото 
на својот херој, во 1948 го-
дина Тарн ја издаде книгата 
„Александар Велики" во два 
тома. Првиот том претста-
вува кратка биографија за 
Александар, малку ревиди-
рана верзија на него-вите 
поранешни статии од кни-
гата „Античка историја" из-
дадена во Кембриџ, во која 
главните тези за мотивите и 
концепциите на Александар 
енергично се презентирани. 
Вториот том со поднаслов 
„Потекло и студии", е серија 
на проучувањата на главни-
те про-мени во учењето на 

Александар, како и детално 
размислување за потеклото 
на проблемот. 

Иако следбениците не 
се сложуваат во целост со 
погледите и заклучоците на 
Тарн, општа е оцената дека 
ова дело претставува чекор 
напред во проучувањето на 
Александар, манифестирајќи 
ја внимателната истражувач-
ка дејност и ерудицијата со 
која авторот го изгради пор-
третот на Александар.

Спротивно на идеализи-
раниот лик од Тарн, A. P. Брн 
врз Александар фрла друга 
светлина. Одличен гене-
рал, моќен владетел, силна 
личност, Александар на Брн 
остава послаб впечаток на-
двор од грчко-римскиот свет. 
Неговата империја пропад-
на, па дури и митологијата 
ја опкружи неговата личност, 
која формира широка тради-
ција во азискиот фолклор, и 
беше единствен производ на 
класичната романтичност. 

За Брн единствена заслу-
га на Александар е проши-
рувањето на македонското и 
грчкото влијание на Исток, но 
ова го исцрпе античкиот ели-
низмот и ги спречи античките 
Елини-Грци да се здобијат со 
доволна моќ за да ја одбијат 
римската доминација. Може-
би ниту еден од современите 
писатели не се про-тивста-
вувал толку силно на стан-
дардната интерпретација на 
Александар како историски 
херој.

Една критика се однесува 
на: „мирниот џентлменски 
и спортски Александар на 
Тарн", дополнета „со извон-
редни погледи за животот, 
смртта и честа, како и за воз-
држаноста во љубовта и ви-
ното кои се здружени во ан-
глиското благородништво". 
Тарновиот идеалистички 
Александар стана доминан-
тен портрет. Покрај тоа, по-
реалната и поточната (иако 
можеби помалку интересна) 
концепција на Вилкен избле-
де кај поголемиот број проу-
чувачи на оваа материја.

Делумно како одговор 
на критиката кон него, a си-
гурно во одбрана на делото 
на својот херој, во 1948 го-
дина Тарн ја издаде книгата 
„Александар Велики" во два 
тома. Првиот том претста-
вува кратка биографија за 
Александар, малку ревиди-
рана верзија на него-вите 
поранешни статии од книгата 
„Античка историја" издадена 
во Кембриџ, во која главните 
тези за мотивите и концеп-

циите на Александар енер-
гично се презентирани. 

Вториот том со подна-
слов „Потекло и студии", е 
серија на проучувањата на 
главните про-мени во учење-
то на Александар, како и де-
тално размислување за по-
теклото на проблемот. Иако 
следбениците не се сложува-
ат во целост со погледите и 
заклучоците на Тарн, општа 
е оцената дека ова дело 
претставува чекор напред 
во проучувањето на Алек-
сандар, манифестирајќи ја 
внимателната истражувачка 
дејност и ерудицијата со која 
авторот го изгради портретот 
на Александар.

Спротивно на идеализи-
раниот лик од Тарн, A. P. Брн 
врз Александар фрла друга 
светлина. Одличен генерал, 
моќен владетел, силна лич-
ност, Александар на Брн ос-
тава послаб впечаток надвор 
од античкиот грчко-римскиот 
свет. Неговата империја 
пропадна, па дури и мито-
логијата ја опкружи неговата 
личност, која формира ши-
рока традиција во азискиот 
фолклор, и беше единствен 
производ на класичната ро-
мантичност.          

За Брн единствена заслу-
га на Александар е проши-
рувањето на македонското и 
грчкото влијание на Исток, но 
ова го исцрпе елинизмот и ги 
спречи античките Елини-Гр-
ци да се здобијат со доволна 
моќ за да ја одбијат римска-
та доминација. Можеби ниту 
еден од современите писа-
тели не се противставувал 
толку силно на стандардната 
интерпретација на Алексан-
дар како историски херој.

Вo 1949 година, Ф. 
Шахермаер ја издаде книгата 
„Александар Велики, него-
вата природна надареност 
и моќ" на германски јазик и 
претстави таков Александар 
кој, според еден критичар, е 
како „концепција што би била 
невозможна пред Хитлер и 
Втората светска војна". Алек-
сандар на Шахермаер е бри-
лијантен, иако немилосрден, 
човек со амбиција кој ја оп-
ределил и границата на ан-
тичка Македонија, која беше 
малечка, па затоа решил да 
го прошири својот свет и сво-
ето кралство. 

Поседувајќи силно его 
и неограничена моќ да деј-
ствува решително, овој Алек-
сандар успешно ги отфрлил 
ограничувањата на македон-
ското феудално благородни-
штво и во Азија се покажал 
како немилосрден. 

Немилосрден, моќен и 
мистичен, тој го урнал ста-
риот поредок и создал нова 
светска држава, според сво-
ето сопствено убедување. 
Однесувајќи се „како млад 
нацист што се изгубил во 
Алпите", се покажал спосо-
бен да го исполни сонот за 
освојување на светот. Ваква 
е концепцијата на Шахерма-
ер, која делумно е предание 
започнато од Драјзен, но 

секако речиси поинтензиви-
рано врз искуството во Гер-
манија. Шахермаер на крајот 
се зазема за тоа дека светот 
видел многу титани, па нека 
се соочи уште со еден.

Во последниве години 
делото на Ернс Бадијан при-
донесе да се разбере Алек-
сандар преку претставување 
на делото на Тарн и друг 
вид критика. Бадијан како 
и Шахермаер го поддржува 
мислењето дека Александар 
барал пошироки хоризонти 
отколку неговото кралство во 
античка Македонија. 

Издигнат на престолот 
од благородниците, кои се 
надевале да владеат преку 
него, Александар наскоро 
сфатил дека треба да ја за-
чува својата независност од 
различните античко-маке-
донски фракции на кои тој им 
бил играчка. 

Редејќи успех по успех 
на бојните полиња во Азија, 
Александар почнал да,ги за-
менува постарите антички 
Македонци со други луѓе. 
Многумина протерал од 
својот двор и станал крал со 
свое сопствено владеење. 
Цената што ја платил за 
својата слобода, меѓутоа, 
била бариера што ја изгра-
дил меѓу себе и европските 
традиции, бидејќи Алексан-
дар се однесувал како ориен-
талски деспот. 

Тој не бил способен да се 
повлече од врвот на моќта, 
кој во исто време бил и врв 
на осаменост. Бадијан не 
дава точни биографски пода-
тоци (а се очекуваше дека тој 
ќе го стори тоа), но Алексан-
дар кој почна да се појавува 
во неговиот популарен напис 
е човек кој се искачил на вр-
вот со цел да се пронајде се-
беси, но притоа се одделил 
од своите сопствени обичаи, 
а станал немилосрден пора-
ди несигурноста.  

Пела
Александар на Бадијан е 

чист прагматист без да посе-
дува филозофски погледи на 
светот што му ги дава Тарн. 
Кај Бадијан тој е со особена 
волја одвреме навреме да го 
искористи секој погоден миг 
за да ја постигне својата цел. 
Ова е еден неморален Алек-
сандар, целосно окупиран 
со борбата за да ја осигура 
својата позиција како апсо-
лутен господар. 

Co цел да го добие ова, 
а поттикнат од својот огро-
мен талент, тој ја завршува 
едната и достигнува друга 
ера. Тоа е се‘ уште слика на 
светски сподвижник, чии мо-
тиви се поврзани со неговите 
сопствени амбиции и намери 
за опстанок.

Џори Радет направи мис-
тичен Александар, убеден 
за своето потекло од Бога, 
барајќи ја својата апотеоза 
во Индија, а однесувајќи се 
како во „Илијада". Плену-
вачката прикаска на Радет 
е современ роман, ставен 
во религнозни и политички 
рамки, но дава особености 

на карактерот на Александар 
што го привлекува совреме-
ниот читател. Тоа помага да 
се објасни каризматичкото 
држење на субјектот што се-
когаш се манифестираше за 
време на приемите. 

Ц. А. Робинсон, помла-
диот, пак, следејќи ја тради-
цијата на Тарн, ја прифати 
идејата за сонот на Алексан-
дар за братството меѓу луѓе-
то. Портретот што го напра-
ви Робинсон за Александар 
фрла поголема светлина, а 
избегнува многу од преда-
нијата непријатни за кралот. 
А има и други Александров-
ци. 

Испитувањето на лите-
ратурата покажа дека до 
биографијата на Вилкен 
(1931), се појавија повеќе од 
педесет серии биографски 
проучувања, поголем број 
белетристика, вклучувајќи 
ги и романите, поезијата и 
драмата, а и бројни преводи 
и критички есеи за постари 
епски песни. Нема сомнение 
дека популарноста на Алек-
сандар продолжува со нес-
малено темпо и во сегашно 
време.

Урлих Емил Елијас 
Фридрих Вилхелм Вилкен е 
роден во Стетин (сегашен 
Шчецин) на 18 декември 
1862 година. Вилкен го за-
почна своето редовно шко-
лување во Тибинген, потоа 
се пресели во Лајпциг каде 
што студираше египтологија 
и асириологија, од каде што 
на крајот дојде во Берлин да 
работи со Теодор Момсен. 
Дисертацијата за историјата 
на римскиот Египет му ово-
зможи на младиот научник 
да добие звање асистент за 
египетски студии на Берлин-
скиот музеј, каде што од 1883 
година беше одговорен за 
една пристојна колекција од 
папирусни документи. 

Во текот на наредните 
три децении Вилкен со успех 
предаваше во Бреслав (каде 
што стана универзитетски 
професор во 1891 година), 
потоа во Вирзбург, Хале, 
Лајпциг, Бон и Мидхен, пред 
да се врати во Берлин како 
следбеник на Ото Хирш-
фелд. Во 1921 година Вилкен 
стана член на Германската 
академија во Берлин. Тоа 
беше во текот на почетната 
фаза на неговата научна ка-
риера, станувајќи еден од ос-
новачите на папирологијата. 
Во тоа време песокот на Еги-
пет откри поголем број пре-
цизни папирусни документи, 
а папирологијата беше се‘ 
уште непозната во последна-
та деценија од деветнаесет-
тиот век. 

Користејќи го своето од-
лично познавање и на еги-
петските и на класичните 
студии, тој стана првокла-
сен самоук експерт. Многу 
години подоцна, во призна-
нието на неговата пионер-
ска работа во оваа егзактна 
дисциплина, Меѓународното 
братство на научниците на 
неговиот седумдесетти ро-

денден го прогласи за главен 
папиролог.

Интересот на Вилкен 
се прошири многу брзо. Во 
1899 година ги публикува-
ше двата тома за античките 
грчки прогонети граѓани во 
Египет и Нубија, научен труд 
кој веднаш беше признат 
како значаен есеј во економ-
ската историја. Многу рано 
овој брилијантен Германец 
откри дека проучувањето на 
документите за прогонетите 
граѓани не беше цел сама 
за себе, туку средство за 
поголемо разбирање на го-
лемата историска сцена. Тој 
се‘ повеќе навлегуваше во 
проучувањето на елинистич-
киот Египет и во 1917 и 1921 
година објави материјали за 
Александар, за елинистич-
киот економски систем и за 
птоломејскиот меркантели-
зам. 

Економските погледи на 
Вилкен во книгата „Алсксаи-
дар Велики" очигледно се 
јасни за читателот. Во по-
следната глава, посебно е 
предадена веројатно најши-
роката економска ориента-
ција на Александар и на не-
говите следбеници. Вилкен 
е во таа група на европски 
историчари која ја согледа 
важноста на примената на 
новата интелектуална дис-
циплина за проучување на 
историјата. 

Во 1924 година Вилкен 
го напиша своето дело „Грч-
ката историја во рамките 
на стариот век", прирачник 
за студенти и наставници, 
кое до 1958 година доживеа 
осум изданија! Триесеттите 
години за Вилкен беа особе-
но плоден период. Историја-
та, папирологијата, правни-
те науки, палеографијата и 
епиграфијата, сето тоа беше 
негов делокруг. Тоа беше во 
таа деценија кога се појави 
неговата книга „Александар 
Велики", заедно со бројни 
кратки студии за македон-
скиот крал. 

Втората светска вој-
на ги спречи активностите 
на Вилкен, како што беше 
случајот со многу европски 
научници. Ни‘ беше речено 
дека политичките настани 
од тој период го разлутија 
и го разжалостија. Наскоро 
по прославата на неговиот 
осумдесетти роденден во 
1942 година, Вилкен го на-
пушти Берлин поради ло-
шата здравствена состојба 
и поради интензивираните 
сојузнички воздушни напади. 
На 10 декември 1944 година 
умре во Баден-Баден.                   

Книгата „Александар Ве-
лики" беше публикувана во 
Лајпциг во 1931 година, а две 
години подоцна преведена 
на англиски и на француски. 
Таа брзо беше примена со 
ентузијазам. Критиките во 
тоа време ја прогласија како 
„восхитувачко целосна и точ-
на слика", „најдобра биогра-
фија за Александар дотогаш" 
и „ремек дело на историска 
интерпретација". 

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (2)
Македонска Заедница
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Имаше и неповолни ко-
ментари во ревиите кои за-
бележија грешки во помали 
детали или се противставија 
на скудните забелешки (пра-
ведна критика за сериозните 
научници на материјата), или 
несогласувања со одделни 
интерпретации на личноста и 
на плановите на Александар. 

Тешко е да се најде пу-
бликуван биографски мате-
ријал за Вилкен. Тој имаше 
лоша среќа (ова би одгова-
рало на неговиот поглед кон 
историјата) што ги помина 
своите последни години во 
хаосот на военото време на 
Германнја. Во текот на тој пе-
риод многу европски весници 
кои во друг случај би ја забе-
лежале неговата смрт, беа 
или исклучени или им беше 
редуцирана нивната публи-
цистичка актнвност. 

Веднаш по воениот пе-
риод често беше тешко да 
се обноват научните проучу-
вања, особено кај оние нации 
кои во голема мера страдаа 
во големата несреќа. Така 
смртта на важниот научник 
привлече помало внимание 
одошто обпчно. Доволно е 
да се спомне дека Вилкен 
ја продолжи традицијата 
установена од Драјзен. Вил-
кенсоновиот Александар е 
важна историска личност. 
Тој, меѓутоа, не ги поседува 
сите идеализми што Тарн му 
ги припиша. За Вилкен, Алек-
сандар е битно немотивиран 
од некој голем предомислен 
план, но тој е оној што во 
многу случаи реагира ра-
ционално во овие историски 
околности, кои го сместија во 
позиција на голема сила.

Нашите литературни по-
датоци за животот на Алек-
сандар се скудни, потпирајќи 
се речиси целосно врз пет 
биографски и историски 
извори, плус еден роман кој 
потекнува од античкото вре-
ме. По хронолошки ред писа-
телите се следните: 

Диодор, Елин (антички 
Грк) од Сицилија, од среди-
ната на првиот век пред н.е., 
кој напишал општа историја 
во четириесет книги, од кои 
петнаесет се зачувани, а 
една од нив (седумнаесетта-
та) целосно се однесува на 
Александар. 

Квинтус Куртиус е латин-
ски автор од средината на 
првиот век од н.е., од кого е 
познат само научниот труд 
„Историја за Александар" во 
десет книги, од кои поголем 
број се зачувани. 

Веројатно најславниот 
од древните автори за Алек-
сандар е моралниот есеист и 
биограф Плутарх, чија книга 
„Животот на Александар" е 
напишана во почетокот на 
вториот век. 

Исто така, од вториот век 
датира скратената верзија 
за Александар во трудот на 
Јустин, кој,имал фундамен-
тално различни интерпре-
тации за Алексанлар, мегу-
тоа, тоа не е ништо повеќе 
од епитом на раната општа 
историја од Помпеј Трог. За 
несреќа Трог е изгубен, за-

тоа Јустин се смета дека има 
слаб одраз од оригиналот. 

На крајот целосно е за-
чувана книгата „Војничкиот 
успех на Александар" од 
Аријан, која е напишана во 
средината на вториот век, 
a e најцелосен и најточен 
извор што постои. За од-
бележување е и верзијата 
на популарниот роман за 
Александар од почетокот на 
четвртиот век. Исто така, ин-
тересен е класичниот роман 
за Александар, во кој може 
да се сретне малку нешто 
како сериозна историја.

Треба да се спомне дека 
меѓу најраните зачувани 
извори, оној од Диодор, е 
напишан речиси три века 
по смртта на Александар, 
а најдобрата верзија е од 
Аријан, околу два века по-
доцна. Најсуштествените 
прашања со кои се соочува-
ат современите научници, 
меѓутоа, се однесуваат на 
изворите и традициите кои ги 
следеа живите автори. 

Изданието е комплицира-
но поради фактот што најго-
лем дел од литературата од 
елинистичкиот период е изгу-
бена, вклучувајќи ги многуте 
познати дела напишани за 
Александар во периодот вед-
наш по неговата смрт. Но, 
сепак, има останато некои 
преданија за Александар. 
Илјадници веќе изгубени 
фрагменти од десетици исто-
ричари на Александар по-
стојат во трудовите на подо-
цнежните класични автори. 

На пример, Плутарх вели: 
Кар од Митилен раскажу-
ва дека еднаш за време на 
еден банкет, Александар по 
пиењето му го дал пехарот 
на еден од своите пријате-
ли...". Почетокот на овој па-
сус покажува дека Плутарх 
знаел или од прва или од 
втора рака за исказот на по-
ранешниот писател за Алек-
сандар чие име е Кар, кого 
тој го наведува како извор за 
прикаската на банкетот, а чиј 
труд е загубен, со исклучок 
на околу дваесетина вакви 
или слични фрагменти. 

Некои од овие историски 
фрагменти им овозможува-
ат на современите автори 
да реконструираат некои 
од трудовите на тогашните 
писатели, а во некои случаи 
дури и да ги критикуваат сега 
живите писатели врз основа 
на тоа колку тие биле завис-
ни од изворите на податоци. 
Така, се добива една замаг-
лена слика во напорите да се 
реконструираат тривековни-
те еленистички преданија за 
Александар. 

Продолжува

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (2)

Славе Катин

Македонска Заедница



Страница 38 April 03, 2018Македонска заедница

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca
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Велигденска честитка од претседателот на црковната управа во Св. Недела-Ајах Славе Бунтески
и Нина Веселиновска – претседателка на женската секција со својата управа

Почитувани членови на нашите управи, драги верници, браќа и сестри Македонци! 
На Велигден, празникот на Христовото воскресение , нашиот најголемиот христијански празник нека 
светлина ги огрее вашите домови и вашите топли македонски  срца.  

Да се радуваме, славиме и почитуваме меѓусебно, зашто слогата, 
меѓусебната љубов и почит се темелот на нашата православна вера.

Вратите на нашиот светол храм Св. Недела се отворени за вас 
секогаш, 

Со почит и христијанска љубов 
Христос Воскресна Навистина Воскресна!
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Познатата и уникатна театар-
ска куќа од Македонија ЛЕ-
ТЕЧКА ТЕАТАРСКА ТРУПА 
од Тетово, беше специјален 
гостин на манифестацијата 
“Денови на литературата” 
која се одржува под покро-
вителство на литературниот 
клуб “Браќа Миладиновци“ во 

склоп на црковата “Св Кли-
мент Охридски“ од Торонто. 
Вечерта ја отворија члено-
вите на друштвото домаќин 
Маја Доневска Ивановска, 
Драгица и Мицко Димовски, 
Блага Дафовска и Марика 

Зајакова кои изведоа неколку 
кратки скечеви како вовед за 
двете театарски претстави 
на Тетовчаните.
Пред љубителите на теата-
рот се претставија младите 
момчиња и девојки од Тето-
во кои гостуваат на покана на 
литературното друштво при 

црквата Св. Климент Охрид-
ски, а во соработотка со Те-
товчанката Слобданка Стоја-
новска која вложи бескрајни 
напори да го оствари госту-
вањето на оваа млада теа-
тараска трупа. Уметничката 

магија на овој невообичаен 
театар е во тоа што нејзи-
ните театарски претстави се 
подеднакво интересни како 
за деца, така и за млади и за 
возрасни. Летечката театар-
ска трупа со своето десетго-
дишно театарско искуство 
прерасна во уникатен умет-

нички бренд 
и со самото 
спомнување 
на нејзиното 
име, публика-
та е сигурна 
во добра и 
квалитетна 
театарска  за-
бава. Уникат-
носта на овој 
театар е во 

тоа што е составен од актери 
од најразлични возрасти кои 
по завршувањето на школата 
за театар стануваат ѕвезди 
на овој театар.
Летечката театарска трупа  
има редовен театарски ре-

пертоар и до сега има изве-
дено 17 преимери и повеќе 
од 200 репризи на своите 
театарски претстави пред 
повеќе од 20 000 публика низ 
Македонија и претставува  
пример за негување на теа-
тарската уметност кај децата 
и младите. Со своите прет-
стави се редовни гости во 
реномирани државни театри 
во земјата, а добитници се 
на четири високи награди на 
државниот фестивал “ДАФ“  
и тоа “Специјална награ-
да за детска претстава “ во 
2008 г, “Специјално призна-
ние за детска претстава“ во 
2009 г, “ Награда за најдобра 
престава за деца“ во 2011г 
и “Награда за севкупна те-
атарска игра“.  Воедно како 
општествено одговорна орга-
низација тие  редовно играт 
претстави во хуманитарни и 
добротворни цели. Летечка-
та театарска трупа заедно со 
останатите уметници  прет-
ставува чувар на македон-
скиот културен и национален 
ген во Тетово.
Пред македонската публи-
ка во Торонто, како и пред  
намерници кои сакаат до-
бра театарска претстава, ги 
изведoa претставите “ОД 
ТРЊЕ ДО ЅВЕЗДИ“, аванту-
ра за деца и “ДОМ ЗА СТАР-
ЦИ“ - комедија мјузикл посве-
тена на сите возрасти. 

Вљубениците на театарот ги 
поздравија и им посакаа ср-
дечно добродојде во Канада 
претседателот на црковната 
управа од МПЦ Св. Климент 
охридски Чедо Миленковски 
и Генералниот конузл на Р. 
Макеоднија во торонто д-р 
Јовица Палашевски. Во па-
узата помеѓу претставите со 
пригодна програма настапија 
и учениците од неделното 
училиште при Св. Климент 
под раководство на учител-
ката Весна Адамова.Театар-

ската група на 25-ти март ги 
изведе истите претстави во 
црквата Св. Никола во Винд-
зор, Онтарио.

ЛЕТЕЧКА ТЕАТАРСКА ТРУПА од Тетово 
одигра две претстави во Торонто



Страница 41April 03, 2018 Св. Димитрија - Маркам

Hristos Voskresna!

Navistina Voskresna!
Почитувани верници!

Ви го честитаме овој  животворен ден, кој е една 
и единствена основа на христијанскиот живот и 
христијанската надеж. 
Да ја искусиме целата сила на оваа Велигденска 
радост, зашто, само во светлината на Воскресението, 
животот добива вистинско значење.
Христос воскресе!
Со почит од управата на македонската правослвна 
црква Св. Димитрија Солунски од Маркам

Во организација на жен-
ската секција од МПЦ 
Св. Димитрија Солунски 
од Маркам, на 4 март 
се одржа свечена 8-мо 
мартовска прослава на 
која присуствуваа број-
ни дами, вернички на 
црквата, но и пријателки 
на женската секција од 
црквата Св. Димитрија 
од останатите македон-
ски православни цркви 

во Канада. Новата упра-
ва со претседателката 
Мериан  Ангелвска сто-
еше зад организацијата 
на настанот кој го бла-
гослови парохискиот 
свештеник Отец Трајко 
Босеовски кој проговори 
за значењето на жената 
Македонка, домаќинка, 
сестра, мајка и ќерка и 
нејзинаата улога низ ве-
ковите во зачувувањето 

на македонското огни-
ште, семејство, земја. 
8-мо мартовската заба-
ва беше весела и ви-
стински спој на музички 
ритми и напеви од сите 
краишта на Македонија. 
За доброто располо-
жение на гостинките 
и овојпат се погрижи 
Соња и Оливер Бенд.

Женската секција од црквата Св.. Димитрија Солунски со претседателката Мериан Ангелевска 
учествуваше во подготовката на прочуените велигденски козињаци

Women’s day celebration, St Dimitrija 
Solunski, Markham
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Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

bathroom with shower stall especially designed for seniors,
 -balcony or patio walk out

-monthly meal plan available (breakfast, lunch and dinner)
-Subsidy available upon request and availability

-Outdoor parking available
For more information please call Zlatka Cokov or 

Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com or 

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

Честит Велигден ви посакува македонското патриотско-
то друштво ,,Никола Карев,, од Канада

Претседателот на македонското комитско културно  друштво ,,Никола Карев’’
Трајче Јанакиевски на сите членови и на целиот македонскиот народ 
во Канада, Македонија и насекаде во светот им го честита големиот 
и светол македонски верски празник  Велигден со најубави желби за 

братска љубов, слога, напредок и благосостојба!
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1 април 
Во најразлични земји од це-
лиот свет, Денот на шегата 
се слави секоја година на 
1 април. Понекогаш го на-
рекуваат и денот на сите 
шегаџии. Овој ден го одбе-
лежува присуството на весе-
ли или други шеги, трикови 
и други практични шеги на 
различни пријатели, членови 
на семејството, наставници, 
соседи, колеги итн. Тради-
ционално, во некои земји 
како Канада, Нов Зеланд, 
Обединетото Кралство и 
Јужна Африка, шегите траат 
само до пладне и некој кој 
прави трикови после пладне 
го нарекуваат „Априли-ли-
ли“ и го исмејуваат „Денот 
на шегата си замина, ти си 
будала што се шегуваш“. Во 
други земји како Франција, 
Италија, Јужна Кореја, Ја-
понија, Русија, Холандија, 
Германија, Бразил, Ирска, 
Австралија и САД шегите 
траат цел ден. Во Франција и 
Италија децата ( и возрасни-
те, кога е соодветно)тради-
ционално на грбовите еден 
на друг си лепат риби од хар-
тија и викаат „april fish“, на 
својот јазик („Poisson d’avril! 
“ „pesce a’aprile!“, односно 
на француски и италијан-
ски). Најраната врска помеѓу 
први април и шегата може 
да се најде во Canterbury 

Tales-Приказните за Канет-
буру на Чаусер (1932година). 
Многу писатели претпостави-
ле дека зад создавањето на 
овој празник стои враќањето 
на први јануари како Нова 
Година, но оваа теорија не 
објаснува некои поранешни 
тврдења.
3 април 2008 година и покрај 
решеноста на останатите 25 
членки, Грција го спречи при-
клучувањето на Македонија 
кон НАТО, оправдувајќи го 
овој потег со потребата за 
подобрување на соседските 
односи со решавање на спо-
рот со името на Македонија.
На 5 април се навршуваат 
18 години од заминувањето 
на македонскиот легендарен 
пеач и текстописец и компо-
зитор на песни во народен 
дух Јонче Христовски. Се по-
јавил со песната’’Македонско 
девојче’’во 1964 година која 
остана печат не неговата 
кариера, но и музичка препо-
знатливост на Македонците 
во светот. Негови хитови се ,, 
Животе мој’’ посветен на не-
говата сопруга која трагично 
загинала во земјотресот во 
Скопје во 1963 година, потоа 
,,Едно име имаме’’, ,,Ако ум-
рам ил загинам’’,,,Ој Вардаре 
Македонски’’, ,,Ај засвирете 
ми чалгии’’,, И ние сме деца 
на Македонија’’,,Мој роден 
крај’’ и многу други..... Нај-

запаметени меѓу народот ќе 
останат неговите сценски 
настапи со фрлање на пал-
тото на земја, бакнување на 
земјата и боемскиот мера-
клиски живот отсликан во не-
говите изведби на песните.
На 6 април 886 година по-
чинал Св. Методиј Солунски 
(825 - Моравија) — сесло-
венски просветител и постар 
брат на Константин Филозоф 
(Кирил).
Создавајќи ја првата сло-
венска азбука, преведувајќи 
ги на старословенски најпо-
требните богослужбени книги 
и формирајќи силни следбе-
ници, како што беа нивните 
ученици Климент Охридски, 
Константин Брегалнички и 
други словенски просветите-
ли, Кирил и Методиј станаа 
најзаслужни за словенската 
просвета, богослужба и кул-
тура.
На 7 април 1948 г. СЗО го 
одржала своето Здравстве-
но собраине, на кое е ре-
шено 7 април секоја година 
да се одбележува како ден 
на здравјето, почнувајќи од 
1950 г. Овој ден е датумот 
кога е основана СЗО и таа 
пригода се смета за прилика 
да се привлече меѓународно 
внимание на здравствените 
проблеми со кои се соочува 
светот. 
На 8 април 1993 година со 
акламација во Генералното 
собрание на ОН, Република 
Македонија е примена како 

181 рамноправна членка на 
Организацијата на обедине-
тите нации под името „Пора-
нешна Југословенска Репу-
блика Македонија“.
На 9 април 1873 година од 
Солун во Велес пристигна 
првиот воз. Поради тоа, 9 
април е прогласен за Ден на 
македонските железничари.
На 11 април 1992 година 
регистриран е Македонскиот 
олимписки комитет (МОК), 
формиран на 20 март истата 
година. За прв претседател 
е избран д-р Васил Тупур-
ковски.
На 13 април 1913 година 
во Општинскиот театар во 
Битола е одржана првата 
кино претстава. Прикажана е 
премиерата на филмот „Гра-
динарот Лаврициус“.
На 14 април 1997 година 
во Скопје почина Видое По-
дгорец (роден во Колешино, 
8 јуни 1934). Подгорец  еден 
од најплодните македонски 
писатели, патописец, поет, 
раскажувач и романописец 
за деца и возрасни. Припад-
ник е на втората генерација 
македонски писатели. Обја-
вил голем број стихозбирки, 
раскази и романи. 
На 16  април 1991 година  
Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 
го усвои нацрт-амандманот 
за бришење на атрибутот 
„Социјалистичка“ пред името 
на Социјалистичка Републи-
ка Македонија.

На 17 април 1898 годи-
на во Ќустендил починал 
Илија Марков, познат како 
Дедо Иљо Малешевски или 
Иљо Војвода (роден на 28 
мај1822). Малешевски бил 
македонски ајдутски и воста-
нички војвода. Кон средината 
на XIX век, создал ајдутска 

дружина и дејствувал во 
областа на Источна Маке-
донија, главно во Малеше-
вијата. Со своја чета од 200 
до 300 востаници учествувал 
во Македонското востание . 
Опеан е во народните песни.
На 21 април 1946 година 
во Скопје е изведена прва-
та премиера на Куклената 
секција при Македонскиот 
народен театар. Тоа била 
претставата „Силјан Штркот“, 
според истоимената народна 
приказна.
На 22 април 1970 година за-
почнал да се празнува Денот 
на планетата земја,тогаш се 
одржани најголемите еколо-
шки демонстрации во исто-
ријата.
На 25 април 1979 година во 

Битола е основан вториот 
универзитет во СР Македо-
нија, „Свети Климент Охрид-
ски“.
26 април 1992 година Ма-
кедонија монетарно се оса-
мостои. Новата македонска 
валута доби име,,денар’’.
На 27 април 1905 година 
кај месноста Свиланово, во 
близина на селото Рајчани, 
кочанско, во борба против 
османлиската војска загина 
Никола Карев — македонски 
револуционер, социјалист, 
организатор и претседател 
на Крушевската Република 
од 1903 година. Посмртните 
останки на Карев, во 1953 
година, по повод одбележу-
вањето на 50-годишнината 
од Илинденското востание, 
биле пренесени во Крушево. 
На 11 април 1990 година, тие 
биле пренесени во Македо-
ниумот. Во спомен на загину-
вањето на Никола Карев, во 
близината на селото Тркање 
е поставен споменик.
На 27 април 1922 роден е 
Тале Огненовски  македон-
ски кларинетист, еден од 
најзначајните фолк музича-
ри. Спаѓа во редот на најго-
лемите инструменталисти 
и композитори во светската 
музика. Починал  на 19 јуни 
2012 година.
28 април 1964 година излег-
ло од печат првото издание 
на Битолски Весник еден од 
најстарите весници во Маке-
донија

Македонска Заедница

Душан/Шан Нечески, единствениот мајстор за изработка на секаков 
вид опинци за народни танци: македонски, српски, шопски, црногорски, 

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

Бара наследник на занаетот
Сите заинтересирани за откупување, учење и продолжување на 

опинчарскиот занает јавете се на тел. број:  416-693-4039.
Опинчарскиот дуќан располага со два модела калапи за разни дајови 

(ножеви со машина со кликер).
Најдобро е да имате ортак во овој занает кој може да биде ваш 

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

S h a n  N e c e s k i
1980 Liverpool Rd - Unit Garage, 

Piskering, On L1V 1W5
Phone: 416-693-4039

Fax: 905-509-4246
sneceski@hotmail.com

www.shanshoes.com

Низ Годините
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 ► Добрата овца го носи ѕвонецот.
 ► Да избираш начин на умирање е многу полесно 

отколку да избираш начин на живеење. 
 ► Гробиштата се единственото место каде што 

луѓето ,,умираат,, за да влезт внатре.
 ► Отиде жената, отидоа и пријателите. Отиде 

мажот пријателите се намножија.
 ► Љубовта напишана на песокот ветерот 

ја брише.
 ► Убавината на жената се познава во раните утрински часови – пред да 

се нацрта.
 ► Шминката на лицето ги покрива брчките, а не годините.
 ► Колку подебела фотеља, толку помала комунистичка одговорност.
 ► Во играта ,, пињата,, потребно е поголем стап.
 ► За глупавите нема градски сообраќај.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Условна
„Злосторство и условна каз-
на“
-Фиром М. Достоевски
Пратеникот што се откажал 

од политика
Зборуваат двајца пратеници:
– Се откажувам! Излегувам 
од листите, се откажувам од 
функцијата и воопшто – крај 
со политиката!
– Ти луд ли си колега? Што 
ти е?
– Страв ми е! Изгледа има 
Господ и ми дава знаци, вре-
ме e да си платам за грево-
вите!
– Молам?
– Минатиот месец имав со-
обраќајка со Мерцедесот на 
истиот пат кој пред 5 години 
ветив дека ќе го асфалтирам 
и ме однесоа на лекување во 
истата болница за која пред 
10 години ветував ренови-
рање.
– Случајност колега!
– Случајност, случајност, ама 
пpед 15 години ветив нова 
мртовечница и крематориум!
Грчки вирус
 Што прави грчки вирус во 
компјутер?
Менува имиња на фајлови и 
фолдери.

Фраер
Чак Норис извадил македон-
ско државјанство од грчка 
амбасада!

Народна демократија
Каква е разликата меѓу обич-
ната демократија и народ-
ната демократија (базирана 
на популизам, демагогија и 
маркетинг)?
Таква каква што е разликата 
меѓу стол и електричен стол

Секаде џогирано!
-И зашо не избегавте кога 
видовте дека идат крадци во 
аптеката?
Чистачката: - Како да бегам? 
Од дека? Пред мене, зад 
мене, секаде џогирано!

Оглас во весник:
Кој ќе ми најде жена со мираз 
од 100.000 евра, ќе му дадам 
50.000 евра. И плус ќе му ја 
подарам и жената.

Метро
-Со што одиш на работа?
-Со метро.
-Како бе со метро, кога у 
Скопје нема метро?
-А работа као има.

По Велигден
Трпе му вели на пријателот: 
-Толку лоши работи прочи-
тав за пушењето и пиењето, 
што решив по Велигден да 
престанам... да читам!

Вработување
-Ало, Завод за вработување? 
-Да, повелете.
-Барам работа.
-А што знаете да работите?
-Ништо.
-Сите места во администра-
ција се зафатени. Обидете 
се како фудбалски тренер.

Од каде изгрева сонцето
Дете на програмер прашува:
-Тато, зошто сонцето секој 
ден изгрева само од исток?
-Сине, штом работи, не го 
пипај!

Библија
Малиот Трпе зборува за ис-
куството со религијата:
- Ја читав Библијата, а оти-
дов и во црква. Книгата по-
веќе ми се допаѓа.

Што ме прави среќен
Еден другар го прашува 
Трпе:
-Трпе, кои се десетте работи 
што те прават среќен?
-Девет пива и далечински 
управувач.

Лекција по возење
Инструктор учи тинејџер да 
вози:
-Кога ќе видиш зелено - тр-
гнувај. Кога ќе видиш дека 
пребледувам - веднаш кочи!

Сто години
- Госпоѓо, ќе ми кажете ли 
како успеавте да доживеете 
сто години?
- Види синко, никогаш во 
животот не се расправав со 
никого.
- Ама тоа е невозможно?!
-Во право сте.

Жив ѕид
Зошто мртовци не можат да 
играат фудбал?
Не знаат да постават жив 
ѕид!

Вие сте имале добра 
учителка

Учителката на училиште го 
кара малиот Трпе:
– Ти си срам за овој клас. Јас 
на твои години веќе знаев да 
читам и да пишувам, а ти за 
ништо не си способен.
Трпе на тоа и одговара:
– Гледате, Вие сте имале до-
бра учителка.

ГМО
Муштерија во продавница:
- Извинете, дали се ова ге-
нетски модифицирани јабол-
ка?
Продавачот:
- Не, зошто прашувате?
- Јаболкото:
- Да, зошто прашувате?

Мачка во прав
Малиот Трпе го прашува тат-
ко му:
– Тато, а што е отровот за 
глувци?
– Тоа е, сине, мачка во прав.

Моцарт
Ако имало паре од музику 
немало Моцарт да отвори 
обложувалницу.

Чесен начин да се 
збогатиш

Двајца милионери разгова-
раат на терасата на луксузен 
хотел:
- Има само еден чесен начин 
да станеш милионер! - вели 
едниот.
- Кој е тој?
- Бев сигурен дека и ти не го 
знаеш!

Серии
Турците по 5 века кога си 
оделе рекле: ќе се вратиме 
во серии!

Крајот на светот
Крајот на светот дошол во 
Македонија. Гледа околу 
себе и вели:
- Изгледа веќе сум бил овде.

Рецепт
Млад човек влегува во апте-
ка:
- Добар ден, ми треба некој 
антидепресив.
- Имате ли рецепт од лекар?
- А ќе заврши ли работа ма-
кедонски пасош?

Трпе кај гатачката
Оди Трпе кај гатачката и таа 
му гледа:
- Гледам ново Порше пар-
кирано пред нова луксузна 
куќа. Гледам скапо уреден 
двор, голем базен и јаки жен-
ски како уживаат и се забаву-
ваат во него, оградени со ви-
сока жива ограда. Те гледам 
и тебе. Од другата страна на 
оградата.

Хипохондрик
Влегува хипохондрик кај док-
тор, а докторот му вели:
-Добар ден, долго не сум ве 
видел.
-Знам докторе, бев нешто 
болен...

„Македонија игра руски рулет“

Македонски  хумор (вистина)

Народ кој има вакви водачи не треба да се грижи за иднината на својата 
сатира.

Ја прифаќам колективната одговорност за сопствените промашувања!
Најлошото помина. Сега предводи!

Кај нас и Црвенкапа е гладна ко волк!
Го препознавте нашиот европски пат. Обележан е со трошки од леб.

На ништо веќе не му се чудам, освен на сè!
Драги патници, добрата вест е што пилотот успешно се катапултираше!

Во нашата земја е посеано семе на раздорот. Родот ги надмина сите 
очекувања.

На балканските простори кон камелеоните се прилагодува средината.
Овде му е најубаво на тој што не е овде.

Велев јас дека ова нигде не води. И еве, стигнавме!
Во нашата средина дното е на врвот.

Нема врска што одиме по погрешен пат. Битно е да нè водат 
вистински луѓе!

При коренити промени најтешко се менуваат трупците!
Власта постојано греши, но секогаш е во право.

Додека во светот паметните лудуваат, во Македонија лудите паметуваат.
Во Македонија веќе нема место за незнаењето. Сè е пополнето.

Оние што немаат образ имаат најдобар одраз!

Практиката ни е посилна од теоријата. Тоа што ние го правиме 
не може да се опише.

Не е изненадување што колата тргна низбрдо, туку што на 
воловите ништо не им фали.

Лесно му е на владеачкото мнозинство. Сите одлуки му ги носи поединец.
Не ги превртувајте зборовите на политичарите. Од другата страна нема 

ништо!
Нам ни е минато и идното време.

Апсурд е да преминувате преку сè, кога тапкате во место.
Барам работа. Добро плаќам!

Ќе живее ово народ! Јас верувам во реинкарнација.

Паметните си заминуваат одовде. Не сакаат да им го расипуваат просекот 
на будалите.

Колку што мислиме, добро ни е.

Европа е ко смрт. Кој ќе замине не се враќа.

Овде му е најубаво на тој што не е овде
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Traditional Macedonian Easter Lunch 
by Marija: Roasted Leg of Lamb

Ingredients for only Roasted 
Lamb:
Salt
Mint
Black Pepper
Garlic
1 Bottle of Beer
Vegetable Oil
1 Peeled & Chopped Onion
See Picture 1.
Preparation:
First wash the meat and place 
into a roasting pan. 
Place under the meat, the 
chopped onion.
Brush the meat with vegetable 
oil, and mix together the salt, 
mint and black pepper and 
sprinkle/spread on top and all 
over, to taste.
- At the top of the meat poke a 
couple holes to place the garlic 
cloves inside.
Pour the beer around the 
meat, and you can also use 
white wine here, this is for 
taste and to reduce the intense 
lamb fl avor.
Cover and place in the oven, 
preheated at 350°F, for 2 
hours.
Then uncover it and roast it 
more for about 1 - 1.5 hours, 
depending on size. The one I 
used was 6.5 lbs.
Roast until becomes golden 

brown & crispy.
Traditional Macedonian 
Easter Lunch by Marija: 

Lamb with Rice & Spinach
Ingredients:
1 lb Lamb Meat
Cut up and boil in pot. After it 
boils once, you have to pour 
out the water and boil again 
with new water. You should be 
using about 2 Cups of water 
to boil.
Leave to the side.
1 Onion
1/2 Green Pepper
1/2 Red Pepper
1/4 Carrot
1 Bunch Green Onions
Take 3 Cloves of Garlic
1 Fresh Tomato 
Wash, peel & chop and mix all 
together.
Clean the Spinach (2 lbs). Rip 
off the branches and wash 
them under water couple of 
times. Then chop and place 
them to the side.

1/4 cup Vegetable oil
1 Cup Uncooked Rice ( I used 
Parboil rice)
1 tbsp. Red Paprika
salt & pepper to taste
Preparation:
Fry up the mix of onions and 
peppers, on stove top. Pour in 

the paprika, salt and pepper 
to taste.
Now pour in the spinach, fry 
it for about 5 minutes so the 
spinach can become tougher.
Then take the rice and mix 
it in.
Using the cooking pan (I used 
a traditional Macedonian one), 
pour in the frying pan mixture 
and the boiled meat and mix 
all together. Now take the 
water that was used to boil 
the meat (2 cups) and pour it 
into the mixture. Cover it and 
place in the oven at 350°F for 
1 hour.
For the Spring Salad, I had 
many vegetables but I used:
- Shredded Cabbage
- Sliced Cucumbers
- Sliced Tomatoes
- Small Jalapeno Peppers
Use oil, vinegar, salt and 
pepper, mix all together and 
pour over the salad.
* I also placed and sliced one 
boiled Easter egg and couple 
olives for decoration.

Easter is at your door and 
my lunch recipe is here to 
save the holidays! Enjoy! 

Traditional Recipes by Marija:
 Jagneska Chorba - Velegdenski Rucek

4 Servings
Ingredients:
400g intestines - young sheep 
(liver, lungs, other meat... etc)
1 clove onion
50g vegetable oil
250g spinach
1 tbsp. fl our
Vinegar / garlic / black pepper 
to taste
1 small hot pepper
Preparation:
You have to get the intestines 
from young sheep. One that 
has not started eating grass 
and still feeding on milk.
- wash them out and make 
sure the water fl ows through 
the intestine tubes to be 
washed
- Then follow the rest of 
preparation below.
If the sheep is older and has 
begun to eat grass (instead of 
just milk) you clean them out 
differently:

- leave them submerged 
in cold water, wash them a 
couple times. Then take each 
intestine and turn them inside 
out, you can use a stick to help 
you with this.
- then once washed submerge 
them into very hot water to 
steam. 
Rest of Preparation:
- take them out after steaming 
for a little bit, and wash them 
quickly in cold salt-water.
- then take each one and cut 
them into small pieces & cut 
the onions into small pieces 
and fry.
Add the fl our, then you simmer 
it some more so the fl our can 

darken, and then you fi ll it with 
water (for the amount of soup 
portions you want) and you 
leave it to cook for about:

45 minutes - 1 hour, so the 
meat can soften up.

Then you take the spinach and 
clean it out from the stems, 
and you slice them long-ways 
into smaller pieces. And you 
then add them to the mix - this 
is added 10 minutes BEFORE 
the mix is ready.
- then add salt, and any small 
hot peppers for that extra kick! 
Add as much as you want.
Add black pepper, a dust of 
garlic, and vinegar to taste.

** You can also add in here, 
parts of the liver, lungs and 
other meats to make the stew 
better, rich and tastier!

Enjoy this Easter 
Macedonian Cuisine.

Baking by Marija: Easter Bread (Kozinjak)
Ingredients:
Preparation for Yeast:
Done before the dough

2 pkgs Yeast
1/2 cup WARM milk
2 tbsp. full of fl our
1 tsp. sugar
Mix all together and cover 
and place in warm, room 
temperature area to raise. 10-
15 minutes for yeast to raise

Ingredients for bread:
3 eggs
500ml warm milk
1 cup sugar
1 cup vegetable oil
1 graded lemon skin
1 tsp. lemon juice
Pinch of salt
6 cups of fl our 
1 tsp. vanilla
1 tbsp. shortening

Preparation for bread:
Mix together warm milk and 
sugar together
Mix in oil and shortening along 
with the eggs and rest of 
ingredients in Electric Mixer 
Pour fl our little by little as 
mixing
Then put in raised yeast as 
well.
Mix together until becomes 
nice, soft/smooth doe

Put mixed dough into metal 
bowl lightly greased with oil.
Leave it for 1.5 - 2 hours to 

raise in room temperature area 
(warm)
Covered. 
When raised you push down 
on top of batter - push it down 
tightly to put down the raised 
doe. Then cover again to raise 
again (1.5 hour)
Then when raised place on 
cutting board 
Cut them into 3 individual but 
equal pieces ; which will give 
you 3 loafs
- Every individual piece you 
cut again into 3 - you end up 
with 9 pieces

Then you take 3 pieces of 
dough and you roll them into 
skinny strands (without rolling 
pin). They become long and 
round - you then braid the 3 
long rolled strands into a giant 
weave. Do that with all groups 
of 3 pieces that you cut earlier.

You will end up with 3 
individual weaved loafs. Place 
them into 3 Separate greased 
pans (greased with pam).
(Regular 1 bread loaf pan)
(Optional: you can put raisons 
in the doe, when rolling them 
into long tubes)
Then leave them to raise for 
1-1.5 hours. Let it raise and fi ll 
up the pan
If they raise, brush on top with 
a mixture of 1 egg and milk, 
and brush over top - then 
pour sesame seeds on top 
sporadically. 

Preheat oven 325 degrees F.
35-40 minutes

Take out and place on rack to 
cool. 

Ready to eat!

Recipes by Marija: 
Oreo-Nutella Cheesecake

 
This is a No Bake cheescake.

Step 1: CRUST
Ingredients:
22 Oreos
3 tbsp. Nutella
1/4 cup Unsalted Butter 
(melted)
1/4 cup Hazelnuts

Preparation:
In a food processor, place 
all ingredients together and 
mix until it becomes nice and 
smooth.
Pour it into the bottom of the 
pan, pressing it down and 
spreading it out evenly.

Step 2: Cheesecake FILLING
Ingredients:
500g Philadelphia Cream 
Cheese
80g Dark Chocolate
1 cup Nutella (separate in half)

Preparation:

First mix your cream cheese in 
an electric mixer so it becomes 
nice and smooth.

Then place your chocolate 
and 1/2 cup of Nutella in 
microwave safe bowl, and 
place in microwave to melt. 
Pour in the rest of your 
Nutella, mix together until 
smooth, and now throw in your 
cream cheese too. 
Mix it all together until it has a 
nice consistency and begin to 
pour into your crust.
Smooth it all out evenly, and 

your ready for the last step.

Step 3: DECOR
Ingredients:
1/2 cup Hazelnuts 
4-5 Oreos
- Roughly chop them up and 
sprinkle on top.

Cover with plastic wrap, and 
place in the refrigerator for 3-4 
hours or over night.

* Enjoy this tasty, sweet 
dessert. Great after any light 
meal (like pasta salad :) !
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ИНСПИРАЦИЈА  И  МОТИВ  ВО  МАКЕДОНСКОТО  НАРОДНО  ТВОРЕШТВО   И  ВО  СОВРЕМЕНАТА ПОЕЗИЈА
Извишило ми високо борје,

Високо борје среде манастир,
Ај на борјето ветки поројни,
Ај на ветките лисја широки,
Ај на лисјето капки крвави.

Тие не биле капки крвави, 
Туку ми била  чесна 

ПРИЧЕСНА.
                            (Народна песна)

Со доаѓањето на пролетта и 
процутот на првите пролет-
ни  цвеќиња; кокичето,љуби-
чицата, јагликата   дренот 
и со пролетната песна на 
птиците,радосно го очекува-
ме и  широко му ги отвораме 
вратите на Велигден – денот 
на Христовото воскресение. 
Тој е еден од најголемите 
христијански празници ,за кого 
нашиот народ се подготвува  
богато и свечено да го просла-
ви .Велигденските празници 
започнуваат од  Прочка или 
Проштени поклади кога луѓето 
си простуваат еден со друг: 

„Чашата е полна со вино
За Прическа – прочка 

господова,
Вино и леб – тело Христово,
Простено,простено,простено,

Од гревови, тело ослободено.“
(Цитат од песната„ Чаша 

вино“Б.Дафовска )   
Многувековното празнување 
на Велигден започнало во 
вториот век,така да со текот 
на времето си нашло место 
во македонското народно тво-
рештво, а  особено во народ-
ната поезија, и тоа во лирските 
народни песни кои најмногу ги 
пееле жените. Една од нив е и 
Велигденската  песна: -

ВИЛА  НЕДА  ВИТО  ОРО
Вила Неда вито оро
На планина , на рамнина
Со нејзините другарки.
Другарки е завидое:
Блазе тебе,бела Недо,
Со твоето бело руно,
Бело руно копринено!
Ал ти го татко купи?
Ал ти го браќа шиле?
Ал ти го мајка прела?
Изговори бела Неда:
Нито ми го татко купил,
Нито ми го браќа шиле,
Нито ми го мајка прела.
Пречиста сум послушала,
Ристоса сум подржала,
Пречиста ме дарувала,

Две кошули копринени.

Со сите  велигденски празну-
вања и обичаи најсимболично 
е вапцувањето на велигден-
ските јајца, а црвеното јајце  
го означува Христовото во-
скресение и се споредува со 
будењето на пролетта со сето 
свое зеленило и  разнобојни  и 
песни.
Мотивацијата и сликовитоста 
на народното творештво со 
народните песни  поврзани  со 
велигденските традиции кои 
ги допира скоро сите поетски 
жанрови; врши  влијание во 
современата македонска пое-
зија  како и во поетските твор-
би на помладата генерација на  
поети, кои ќе дојдат до израз 
во овој контекст. Со сите оби-
чаи  и традиции при  дочекот 
на Велигден, одење в црква, 
облечени  во најубава нова 
облека  со кошнички полни со 
велигденски јајца нека песни-
те ве потсетат и ве поведат 
кон вашите родни места и  на 
вашето детство. Токму во ли-
тературниот поетски прилог 
ќе бидат презентирани песни  
и поетски книги наменети за 
децата и учениците како и за 
сите повозрасни читатели. По-
етот  ИВАН  ТРПОВСКИ, роден 
во с.Волино – Охридско, кој 
живее во Сиднеј, Австралија 
и е член при  Литературното 
друштво „Григор Прличев“, 
сеќавањата за  велигденските 
слави, и пречеци, сликовито ги 
опишал во неговата песна: 

ВЕЛИГДЕНСКИ ПРЕЧЕК
Го чекаме Велигден 
Со верско почитување
Со строг шестнеделен пост
Со чисти души и нови облеки.

Го чекаме Велигден
Со клопотарци по градините

Со потки на вратите
Со бела вар по одаите.

Го чекаме Велигден
Со полни софри 
Мевциња,маени кравајчиња
И црвени јајциња

Го чекаме Велигден
Желни за причесна
Гладни за нафора и желни
За Христовото Воскресение.

За одбележување е тоа  што 
во последнава деценија и 
нешто порано,македонските 
поети објавија песни со те-
матска содржина за Велигден 
и  Велигденските празнувања  
и на страниците од учебници-
те  во Македонија; како што е 
творбата на поетесата Славка 
Манева,со наслов:

 
ВЕЛИГДЕНСКА  ПЕСНА   

 Црвено – бело, црвено бело,     
 Нека ви е деца весело !   
 Голем празник, голем ден
 Велигден.                                                                                  

За здравје ќе се чукнете,
Јајца ќе пукнете.
 Голем празник,голем ден
 Велигден.

 Камбани во црква бијат,
 Ора весели се вијат.
  Голем празник,голем ден
  Велигден .

Поезијата со велигденски мо-
тив е видлива и во книгата на 
поетесата и воспитувач  БЛА-
ГА ЖЕЖОВА – СТОЈМЕНОВА 
од Штип,од која звучи детскиот 
напев  со ритамот на радоста 
и играта:

ВЕЛИГДЕН                                                                           
Велигденски празници
Христијани празнуваат,
Дечиња малечки

Најмногу се радуваат.

Шарени јајца
Баби и мајки вапсуваат,
За празникот голем
На дечиња ги даруваат.

Украсени јајца
Дечиња собираат,
Во кошничка мала

Со мерак   ги  сервираат.    
Новиот талас  на Поезија за 
велигденскотопразнување 
застапена  е  во книгата „Дет-
ско виножито“ на поетесата и 
наставничка  ЖАКЛИНА  ВЕ-
ЛОВСКА од Битола, и  слико-
вито е претставено во песната: 

ВЕЛИГДЕНСКИ   ПОЗДРАВ

Христос  воскресе –
Навистина воскресе !

Со велигденски поздрав
Луѓето се поздравуваат –
Вели   баба, па духовно 
Се радуваат!

Црвени јајца  во секој дом
Не пречекуваат
И радост надземска ветуваат!

Велигденска ноќ не кани в цр-
ква
Таму ќе го видиме Христовото 
страдание
И најголемото радование

Велигден останува вечно за-
памтен
Во детската душа,тлее
И заборавот нема  да го одвее.

Почувствувавте каква про-
летна велигденска убавина, 
свежина и моќ зрачи од  велиг-
денските песни на нашите со-
времени македонски поети  од 
Македонија, Австралија  па се  
до Торонто-Канада, го воспе-

але  христијанско содржа-
телство, зачнато од нектарот 
на народната поезија со рита-
мот на лирската песна и божја-
та молитва. Поетите  сплетија 
убав, поетски  ВЕЛИГДЕНСКИ 
ВЕНЕЦ од стихови  за  Христо-
вото воскресение од цветови и 
зелени палми,и еве  - во нив-
ниот поетски свет „се сретнаа“ 
на страниците од весникот 
„Македонија“;  во Торонто и со 
„Поетскиот венец“ испраќаат 
велигденски пораки за мир и 
благосостојба  во Македонија 
и насекаде во светот.
Во чест и слава на Велиг-
ден-празник на Исусовото 
воскресение,или како што е 
речено: „ГОЛЕМ ДЕН (ВЕЛИГ-
ДЕН) – ДЕН НАД  ДЕНОВИТЕ 
И ПРАЗНИК НАД ПРАЗНИЦИ-
ТЕ“,празнувањата ќе започнат 
во Македонија  и насекаде во 
светот каде што има Македон-
ци. Оваа  година се очекува да 
бидат во знакот на најдобрата 
имасовна прослава   на верни-
ците во црковните храмови. На 
црковните богослужби насека-
де во светот ќе одекнуваат 
божествени молитви ицрков-
ни  песни а црковната хор-
ска изведба на ТРОПАРОТ, 
придружена  со богољуби-
виот глас на „сите ангели“ ќе 
ја достигне  кулминација и ќе 
создаде вознес кон Бога кај 
верниците:- 

ХРИСТОС   ВОСКРЕСНА  ОД  
МРТВИТЕ,  СО  СМРТТА,  

СМРТТА 
ЈА  ПОБЕДИ И НА ТИЕ 

ВО ГРОБОВИТЕ, ЖИВОТ 
ДАРУВА.

 
Troparion - CHRISTIS 

RISEN FROM THE DEAD, 
CONQUERING DEATH

BY DEATH, AND TO THOSE 
IN THE TOMBS,HE GRANTED 

LIFE.
Во македонската заедница 
во Торонто и во  во околните 
градови, црковните општини; 
почнувај ќи од МПЦ. „Св Кли-
мент Охридски“ подготвени се 
свечено и достоинствено да 
го прослават Велигден - тра-
диционално и старокрајски. 
Кога веќе владее празнична 
атмосвера, еве „ден за ден 
дојде Велигден“. Ќе зазвонат 
сите камбани разгласувајќи ја 
празничната слава. Велигден 
не очекува, за нас ги отвора 
црковните врати. Неделното 
велигденско утро се приближу-
ва. Сите радостни и празнично 
облечени, а најрадостни се 
децата и со кошнички полни со 
велигденски јајца сите се упа-
туваме кон црквата да запали-
ме свеќи и да го прославиме  
Христовото Воскресение кое 
се симболизира со кршењето 
на велигденските јајца а потоа 
се поздравуваме  со велигден-
скиот поздрав : 

 ХРИСТОСТ  ВОСКРЕСЕ  !
CHRIST  IS  RISEN !

НАВИСТИНА  ВОСКРЕСЕ !
TRULY HE IS RISEN  !

Веселата празнична атмосве-
ра  народот ќе ја продолжи со 
оро и песна, со вкусен велиг-
денски ручек, со гости и гоште-
вања.
Честит Велигден, на сите вас, 
почитувани македонци овде 
воТоронто, Канада,  во Маке-
донија и насекаде, радост и 
мир да владее во светот. Овој 
голем  ден нека биде Воскре-
сение на  Македонија и на ма-
кедонскиот народ.
Велигденски поздрави и чести-
тања упатуваме до уредникот 
на нашиот ценет весник „Маке-
донија“, Соња  Лозановска и до 
сите уредници и соработници.

Македонска Заедница
ПОЕЗИЈА   СО   ПОВОД

Пишува и уредува: 
БЛАГА ДАФОВСКА

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн , декорација 
,украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработка-
та на сите предмети е рачна 
и понекогаш  на машина за 
шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита 
на нашата убава планета 
земја.Затоа да бидеме ин-
вентивни и да направиме 
нешто убаво и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како 

да направите нови заве-
си од материјал купен од „ 
second hand “ продавница.
1. Материјал во дупла 
ширина;
2. Машина за шиење;
3. Ножици за кроење;
4. Метро;
5. Лента за завеси;
6. Ластик.
   
Материјалот исперете го во 
машина за перење. Потоа 
измерете колку сакате да 
бидат долги и широки за-
весите. Дезенот одберете 
го да одговара на ѕидовите 
и креветот. Доколку сака-
те можете да додадете од 
истиот дизајнирани перни-
чиња или постелнина. Но 
за тоа отпосле во зависност 
колку материјал сте купиле 

и колку ќе ви остане отка- ко ќе ги скроите завесите. Одберете конец најслична 
нијанса како материјалот. 
Во случајов мојот материјал 
е старо злато со силни 
светли златно-жолти ленти 
и затоа одбрав светло жолт 
памучен машински конец. 
Најпрвин парчето завеса 
го подвиткав од страните. 
Потоа на горниот дел му 
направив подвив со помош 
на ластик набор на кој мод 
задната страна му ја дода-
дов лентата специјална за 
завеси. И таа ја извадив од 
стари завеси и ја сочував 
за некоја нова идеја. И ете 
сега ја искористив во ова 
шиење и дизајнирање. Ед-
нобојно парче додадов на 
долниот дел од завесата 
за да добијам нежен карнер 
без набори. Од остатокот 
на материјалот направив 
чаршав за целата спална и 
перничиња. За целиов овој 

проект ви е потребна само 
желба и малку фантазија 
бидејќи нема да ве чини 
многу пари , а ќе добиете 
прекрасен дизајн во вашата 
спална соба. 
                                                                 
Уживајте во секоја ваша 

идеја и креација! 
                                                   

Рубриката НАПРАВИ 
САМ  ви ја подготви 
Каролина Ристеска.

С Р Е Ќ Е Н   В Е Л И Г Д Е Н  !                      H A P P Y   E A S T E R  !
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

 Formula Honda
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704

Fax:  416-754-9465
E-mail: jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

work # 416-754-4555  x2708
cell   # 416-428-7007

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

Cell: (416) 999-1237
tel: (416) 754-4555 Ext.2022

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2017 Nissan Frontier Crew Cab SV 
4x4 at Pick up

Price: $25,800 Kilometers: 14,512

Pre-Owned 2015 Subaru Outback 2.5i Limited at Wagon
Price: $27,864 Kilometers: 37,400

Pre-Owned 2014 Lexus RX350 6A SUV
Price $28,950 Kilometers: 79,415

Pre-Owned 2015 Lexus RX350 6A SUV
Price $34,693  Kilometers: 60,500

Pre-Owned 2018 Mercedes-Benz GLA250 4MATIC 
SUV All Wheel Drive 4MATIC SUV

 Price: $41,969 AWD  Kilometers: 8,612

Pre-Owned 2017 Jeep Wrangler Unlimited Sahara 
Four Wheel Drive SUV

Price $40,978   Kilometers:5,719

Certified Pre-Owned 2017 Honda Civic 
Hatchback Sport 6MT Front Wheel Drive 5-Door 

Hatchback
Price: $24,809  Kilometers: 19,500

Pre-Owned 2018 Ford Edge Titanium - FWD 
Front Wheel Drive Crossover

Price: $38,952 Kilometers: 4,066
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В е л и г д е н
На денешен ден се 

круниса вербата во
бесконечноста на 

постоењето 
на душата човечка 

врзана со бога 
и чистината на 

љубовта кон бога 
и сите луѓе во веков и 

вековите
 до почетокот на 

постоењето
 и иднината во 

бескрајот.
Љубовта е е таа што 

не прави
 силни и кревки 

,надмоќни и богови
 покорни и понизни пред 

силата беcконечна 
што ни тече низ 

вените и како молња 
низ душата пролетува 
и не носи таму високо,

 да се соединиме со 
него, 

создателот ,таткото 
наш вечен без конечен.
 Тој ни ја дари љубовта
 за да се почуствуваме 

живи дека постоиме
 да се сакаме и 

даруваме љубов кон 
сите ,

да се множиме и 
умираме со верба

 во бесконечноста на 
душата создадена од 

бог

 и љубов кон нас земни 
суштества 

и сила небесна. 
Нека таа верба не носи 

во победа
 над злото и порокот
 и ни го покаже патот 

на успехот
 каде друго не постои 

освен љубов и добрина, 
каде човекот на човек 

му е брат и сестра, 
каде нема војни и 

уништувања,
 кај што се гради и 

љуби, 
и подава рака и милува 

коса,
 кај што се слуша 

песна, 
и разлева смеа од 

старо и младо.
 О БОЖЕ ВРАТИ 

НИ ЈА СВЕСТА ЗА 
ДА ЈА СОГЛЕДАМЕ 

ВИСТИНАТА ЗА ШТО НЕ 
СОЗДАДЕ СО ЉУБОВ

Зоран Иваноски

СИМЕОН ИВАНОВ КАНГО 1951-2018

На 26 март 2018 година, Кочани, Ма-
кедонија, по тешко боледување на 
67-годишна возраст почина рокерот и 
гитарист Симеон Иванов Канго.
Симеон Иванов Канго е македонски 
рок-музичар и гитарист, поет, сликар 
и основач на културното движење 
“Мактеон“ за промоција на Македонија 
и македонскиот етнос, јазик и култу-
ра, посебно македонското античко 
наследство. Познат е по својот стил 
налик на легендарниот гитарист Џими 
Хендрикс, чиј гoлем почитувач е и са-
миот Канго.
Симеон Иванов е роден во Кочани на 
2 ноември 1951 година, каде што го 
завршил основното и средното обра-
зование, каде што живее. Дипломирал 
на правниот факултет во Скопје. Со ро-
кенрол музиката се занимава од рана-
та младост. Во неговата долга музичка 
кариера, свирел заедно со речиси сите 
музичари од неговиот град и Македо-
нија. Канго е гитарист, текстописец, 
аранжер, композитор и продуцент на 
неговиот истоимен бенд, кој опфаќа 
гитара/вокал, бас гитара и тапани.

Над 20 години, Канго е со-
пственик на училиште за 
рокенрол музика каде го пре-
дава своето искуство на пом-
ладите генерации.
Автор е на четири збирки 
поезија: “Воскреснување“ 
(1988), “Вознесување“ (1989), 
“Вдахновение“ (1990) и пое-
мата “Распетие“ (1997).
Има издадено шест музички 
албуми: “Воскреснување“ 
(1991), “Вознесување“ (1994), 
“Реинкарнација“ (1995) ал-

бум со преработки на песни на ле-
гендарниот гитарист Џими Хендрикс 
во изведба на Канго, “Вдахновение“ 
(1996), “Проповеди“ (1997), и “Про-
поведи“ (1998) кој е компилација од 
најдобрите песни на Канго по повод 
35-годишнината од неговата кариера.
Кон крајот на 2007 година излезе сед-
миот албум на Канго наречен “Откро-
вение“.
Покрај многуте свирки и концерти во 
Македонија, Канго има настапувано и 
во странство на Заечарската гитарија-
да во 1994 и 2001 година, има одржано 
концерти во Нови Сад и Белград 2004 
глдина и концерт во Виена во 2004 го-
дина.
Со своето движење “Мактеон“ има ор-
ганизирано повеќе македонски космо-
политски средби како и чествувања по 
повод раѓањето на големиот македон-
ски цар Александар Македонски на ло-
калитетот Горно Гратче, на планината 
Осогово, во близината на Кочани.
Чествувањата на Мактеон ќе останат 
запаметени како познати културни ма-
нифестации во Кочани, привлекувајќи 

го вниманието на месното население и 
на пошироката јавност од Македонија.
Симеон Иванов - Канго е женет и татко 
на три деца.
Симеон Иванов Канго ќе остане пре-
познатлив по својот немирен творечки 
дух и необичен стил на музицирање и 
облекување, поради што го нарекуваа 
македонски Џими Хендрикс.
На 22 декември 2016 година, Канго од-
бележа 50 години творештво и живот. 
За тој јубилеј самиот рече “Сакам да 
се помни дека јубилејот го посветив 
на моите ќерки, бидејќи тие се дел од 
моето творештво, тие се дел од мојата 
душа.“
Планираше промоција на збирки со по-
езија насловени “Пророштво“ и “Спасе-
ние“, работеше на осмиот албум...
Неуморен патник и учесник е на речи-
си сите македонски манифестации во 
Републиката и меѓу Македонците во 
соседните земји на Македонија.
Малку се зборовите за делата кои од 
него останаа, да се кажат на проштал-
ниот одар. Благодарност, за се’ што 
остави по него. Ќе го паметиме како до-
маќин, родител, сопруг и дедо, другар 
и пријател, скромен, внимателен, по-
светен, благороден, бескомпромисен и 
жесток борец во одбраната на своето и 
сопственото, на македонското и на Ма-
кедонија. Канго беше голем Македонец 
во душа.
Светскиот Македонски Конгрес на 27 
Генерално собрание одржано на 5 ав-
густ 2017 година му го додели највисо-
кото светско семакедонско признание, 
за живот и дело, почесната титула Ма-
кедонски сенатор.



Страница 52 April 03, 2018Successful Macedonian Businesses

50 Годишен Јубилеј


