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Честит 
Илинден

Анкета на 
весникот 

,,Македонија,, 
во однос на 
најавениот 

референдум  
во Република 

Македонија на 30 
септември.

Отворена Трибина со проф. д-р Солза Грчева 
среда, 8 август 

2018

Трибината ќе се 
одржи во среда 
навечер со почеток 
во 19:00 часот 
во просториите 
на македонската 
православна црква Св. 
Климент Охридски во 
Торонто. проф. д-р Солза Грчева

Macedonian Orthodox Church 
“Sts. Kiril and Metodij”

10S330 Rt. 83, Kingery Hwy. 
Willowbrook, IL. 60527

Frame It, Win It, Eradicate 
It – The Cultural Genocide of 
Macedonians

Bill Nicholov, 
President,

Macedonian 
Human Rights 

Movement 
International



 

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..

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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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,
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

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129
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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

2018 Nissan Sentra 1.8 SV
NEAR BRAND NEW | SUNROOF | REAR-VIEW CAMERA

Price: $16,400 Kilometers: 11,514

2017 Subaru Impreza Sport
ALL-WHEEL DRIVE | NAVIGATION | SNOWS!

Price: $27,850 Kilometers:  21,700

2017 Volkswagen Tiguan Comfortline
NEAR BRAND NEW! | PRISTINE CONDITION

Price $22,000   Kilometers: 34,820

2016 Honda Odyssey EX-L
EX-L | ACCIDENT FREE | MINT CONDITION

 Price: $34,995 Kilometers: 26,345

2015 BMW X1 xDrive28i
PANORAMIC SUNROOF | LOW KM! | X-DRIVE

Price: $22,549   Kilometers: 48,534

2016 Lexus IS 350
ONE OWNER | ACCIDENT FREE | ALL WHEEL DRIVE

Price $36,900  Kilometers: 53,084

2013 Volkswagen Golf 2.5L Highline
  Price: $15,468 Kilometers: 65,505

2016 Volkswagen Golf Sportwagon 1.8 TSI 
Comfortline

NAVIGATION | PANORAMIC SUNROOF | PRISTINE
Price: $20,700    Kilometers: 55,154
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Честит Илинден!
Во спомен и чест на наши Илинденци, 
Најголемата македонска генерација.

“Борбата за Македонија никогаш не запира”

Македонска заедница

LERIN REGION MACEDONIAN CULTURAL 
ASSOCIATION OF CANADA

На овој ден, 2ри Август 2018 година, Република Македонија слави 115 години 
Илинден и 74 години АСНОМ.
Историјата на македонскиот народ е со крв запишана низ вековите, низ кои гор-
до и смело чекореа македонските синови носени со една единствена светла 
идеја која останува до денес вековен сон на сите македонци ширум светот, за 
создавање на една единствена и целовите Македонија.
Историјата ќе запише дека Илинденското востание е востание на македонскиот 
народ, а против тиранијата на османлиската власт.
Конгресот на македонската револуционерна организација, кој ќе биде одржан 
во Солун, донесува одлука за кревање на сенародно оружено востание, а за 
главен востанички штаб е избран Битолскиот револуционерен округ, на чело со 
народните хероји Даме Груев, Борис Сарафов и Атанас Лозанчев. 
Востанието е кренато на денот на светецот пророк Свети Илија, на 2-ри Август, 
1903
Со Декларацијата која била испратена до големите европски сили се барало 
да се почитуваат човековите елементарни права и слободи на македонците, а 
кои биле загарантирани со Берлинскиот договор, и на Македонија да и се даде 
автономија. Востаничките сили го ослободиле Крушево, Невеска и Клисура, а 
во Лерин, Охрид, Преспа и Кичево, се воделе жестоки борби. Во ослободеното 
Крушево е создадена Крушевската република со привремена влада. Донесен 
бил и Крушевски Манифест со кои биле загарантирани правата на сите при-
падници на македонското население, без оглед на вера и националност. Кру-
шевскиот Манифест бил озваничување на борбата за еднакви права и слободи 
на целото македонско население. Претставниците на Битолскиот округ упатиле 
Меморандум до сите дипломатски претставници со цел заштита на своето не-
боречко население.
Но и покрај сите напори нерамноправна борба и желба за слобода, Крушев-
ската Република ќе живее само 11 дена, а ќе остане запаметена како темел на 
македонската борба и непокор.
Точно 41 година подоцна, во Манастирот Свети Прохор Пчински, 115 делега-
ти ќе го одржат Првото заседание на АСНОМ (Антифашистичкото Собрание 
на народното ослободување на Македонија), на кое Македонија се прогласи за 
самостојна, независна, федерална единица на Федеартивната Југославија. За-
седанието го отворил Панко Брашнаров, најсатриот делегат и сведок на двата 
Илиндени, со следните зборови 
‘’Денеска е вториот Илинден, последен Илинден на неслободна Македонија, се 
ставаат темелите на македонската држава’’. Избран е Президум на АСНОМ во 
состав Методиј Андонов Ченто, Панко Брашнаров и Емануел Чучков. Донесено 
е решение за воведување на македонскиот јазик за службен јазик во македон-
ската држава и Декларација за основните права на човекот и граѓанинот на де-
мократска Македонија.

Денес, Прославувајќи го двојниот Илинден, ја славиме традицијата на 
нашите славни илинденци како и на борците во анти-фашистичката 
војна, кои со својата храброст, саможртва и целосна предаденост на 
Татковината, придонесоа за остварување на вековниот сон на сите 
генерации Македонци за сопствена независна и демократска држава.
Во пресрет на најголемиот македонски празник, Амбасадата упатува 
искрени и топли честитки до сите македонци во Канада и ширум 
светот. 
И овој пат, Илинден нека биде нашиот стожер на обединување и 
зачувување на вековните соништа и идеали на македонскиот народ.
Нека ни е честит и вековит најголемиот македонски празник 2 Август-
Илинден.

Отава, 02.08 2018

Embassy of Republic of Macedonia in Canada
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MACEDONIAN  NATIONAL  DAY - ILINDEN

GOCE DELCHEV

The Macedonian revolutionary hero who declared: “We 
are sons of the same enslaved land.”  The one goal and the 
one wish that unites us is the hope for liberation of Mace-
donia.  That is hour hope and our duty to the people of 
Macedonia. Macedonia is ours.  It is here that our grand-
fathers, fathers and we were born.  For us, there is no coun-
try in the whole world that is more beautiful than our Mace-
donia and we should not ever stop striving for the precious 
ideal of freedom for all Macedonians.

ALEXANDER THE GREAT

King of Macedonia and one of the greatest generals in 
history who conquered much of what was then the civi-
lized world. “Asia and Europe are now one and the same 
kingdom. I give you Macedonian arms….. I have made you 
established members of my force; you are both my fellow 
citizens and soldiers…It is no disgrace for the Persians 
to copy Macedonian customs nor for the Macedonians to 
imitate the Persians. Those who are to live under the same 
king should enjoy the same rights.”

THE BIBLE 
TESTIFIES ABOUT 
MACEDONIA AND 

THE MACEDONIANS

After Israel and the Jewish people, 
the most mentioned in the Holy Bible 
are Macedonia and Macedonians. 
Not only once, but almost thirty times 
is written, not irrelevant and unnec-
essary, but with particular signifi-
cance and not subsequently added, 
but in the biblical text always and 
until today – It is in the oldest and 
in the latest Bibles, and it is written 
in the oldest and the most modern 
languages.

Apostle Paul came to Macedonia 
by God’s providence.  Paul’s plan 
was to visit churches in Asia, but 
they were “forbidden by the Holy Spirit to 
preach the word in Asia”.  So they passed by 
Misia and went to Troas.  During the night, 
Paul had a vision of a man, Macedonian, 
standing and pleading with him: "Come over 
to Macedonia and help us.  As soon as Paul 
had seen the vision, we got ready to leave for 
Macedonia, concluding that God had called us 
to preach the Gospel to them.” (Acts 16 8-10)

Here it shows that God speaks about Mace-
donia, the Macedonians and the Macedonian 
Churches.

The Bible is God’s testimony, by God’s will 

and with God’s providence – God’s and not 
human providence. Everything what is in the 
Bible is from God. And God’s is eternal.  Mac-
edonians are Biblical people and by God’s 
will. If the Bible was written by people it would 
not have been of any importance, but because 
it is written by God has eternal value.  God has 
glorified Macedonia and the Macedonians by 
writing them down in the book of life; that is 
eternal and unalterable.

That's why, despite all the denials, we exist. 
We have existed for many centuries; we will 
exist until the end of the world.

“Ilinden” is our national holiday and a symbol 
of our freedom. On the second of August we 
will mark the Holy Liturgy and we will thank 
God for everything he has given us and on 
fifth day of August with a great national pic-
nic where many Macedonians from Toronto, 
Ontario and the United States will be present.

FOR MANY YEARS TO ALL 
MACEDONIANS!!!

GOD BLESS ALL OF US!

ILINDEN PICNIC:  SUNDAY, August 5, 2018
ILINDEN PARK, 21351 HWY 12, SCUGOG

THE U.M. INVITES ALL MACEDONIANS AND FRIENDS

MEANING OF ILINDEN
August 5, 2018, we are celebrating the most important 

Macedonian national day, Ilinden.  We honour the sons and 
daughters who gave their lives for Macedonia’s freedom. They 
shall never be forgotten. On August 2, 1903, the church bells 
in Krushevo rung to signal the beginning of the Ilinden. 

THE STRUGGLE FOR 
INDEPENDENCE

On August 2nd, 1903, onSt. Ilia’s Day (Ilinden), the signal 
was given that commenced the Macedonian uprising for 
freedom against the Ottoman Empire.  With the Macedo-
nian cry of “Liberty or Death” embroidered on their banner, 
Macedonians answered the call in the Macedonian regions 
of Solun, Skopje, and Bitola. Macedonian freedom fighters 
liberated many towns and villages, including the mountain 
town of Krushevo where they proclaimed independence and 
their republic. In the months that followed it became clear 
that the 26,000 Ilinden freedom fighters were no match for 
the fully equipped Turkish army of 350,000 and the uprising 
was brutally suppressed.  The Turkish authorities completed 
its task by slaughtering thousands of Macedonian men, 
women and children and destroying hundreds of villages 
and towns.  However, they could not destroy the reality of 
the Macedonian nationality.

Apostle Paul’s Missionary Journey to Macedonia

Dramatic times for Macedonia
Macedonia is facing the biggest 

challenge since its existence as an 
independent and sovereign state. 
The Macedonian puppet government 
signed an agreement with Greece, 
despite the fact that the majority of 
the Macedonian people, here and 
abroad, strongly oppose imposition 
of a new identity, constitutional re-
views, revision of our history, erasing 
of all our minorities in the neighboring 
countries from the Constitution, giv-
ing Greece exclusive right to adjec-
tive “Macedonian” and to the antic 
heritage. We would not be allowed 
to use “Macedonian” to describe 
our identity, culture, history and lan-
guage. Moreover, if implemented, this 
deal obligates Macedonia to essen-
tially suppress its citizens’ freedom of 
speech; otherwise the entire country 

could be taken to International Court 
of Justice and to UN.

 It is an unprecedented violation 
of international law, of our Constitu-
tion, a unique post-modern experi-
ment. Unfortunately, this agreement 
is pushed and praised by EU and 
NATO countries and their regional 
Greek proxy.  They have a huge 
share in this uncivilized act towards a 
small and peaceful country, towards 
Macedonians who gave so much to 
the world cultural heritage. 

More disturbing is the way the 
government intends to implement it. 
The government plans a referendum 
in early fall without any elementary 
democratic conditions. Massive prop-
aganda machinery that controls me-
dia and freedom of speech is already 
engaged. 

Despite all of this, the Macedonian 
people are determined to stop this 
humiliating and shameful process of 
self denial. People are on the streets, 
people are alarming the international 
community, people are organizing, 
and people are demonstrating civil 
disobedience. Macedonians from all 
the continents are united to say their 
historical “no” to this modern form of 
genocide. 

Many civil organizations, politi-
cal subjects from the opposition and 
prominent intellectuals, are on the 
forefront of this very serious political 
and national struggle. We consider 
these hard times as one of many 
occupations experienced by our 
country throughout the history. As pa-
triots and as civilized people, we will 
endure and we will win. Justice is on 

our side! Macedonian people are 
on our side!

I’ll be visiting Toronto from 
August 1st-10th to celebrate our 
greatest national holiday Ilinden, 
the symbol of our freedom, with 
the Macedonians in Canada. 
This will be also an occasion to 
discuss and plan our next steps 
in these dramatic times for our 
beloved Macedonia. The fol-
lowing months will be crucial for 
resolving this most severe crisis. 

Long live Macedonia! 
 Long live Macedonians, 

wherever they are!
God bless us all!

Prof. d-r Solza Grceva

Објавено во  на 28 јули и на 1 август 2018
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Драги сестри и браќа, Македонки и Македонци,
Организацијата Обединети Македонци во Канада, како најстара и најмасовна македонска нацио-

нална и патриотска организација во светот, се чувствува повикана да се произнесе за најновите загрижувачки збиднувања во нашата татковина, Републи-
ка Македонија. Иако живееме далеку од татковината, секој миг сме длабоко заинтересирани и загрижени за сите дневни настани, посебно настаните од 
далекусежна и национална тежина, кои ги засегаат сите Македонци, без разлика каде и да живееме.

Се радуваме на сите успеси и тагуваме за сите неуспеси. Посакуваме да ја видиме Република Македонија како развиена индустриска држава, со 
високо развиена демократија, која ќе биде вклучена во светските цивилизациски текови. Меѓутоа, крајно сме загрижени со најновите постизборни измами 
на собраниското мнозинство предводено од СДСМ и ДУИ, да го смени името на нашата татковина Република Македонија, а со тоа да го смени и нашиот 
национален идентитет, во татковината и надвор.

Како прво, секој добронамерен и национално свесен Македонец знае дека нашето исконско име е Македонија, со уставната одредница Република 
пред името Македонија. Оваа уставна одредница е достаточно разграничување од трите околиски области поробени од страна на Грција по Балканските 
војни во 1912-13 година, т.е. Источна Македонија, Централна Македонија и Западна Македонија.

Според тоа, додатните услови за прием на Република Македонија во ООН беа и остануваат излишни и незаконски, затоа што државите не разго-
вараат ниту преговараат за имињата. За проблемот со наметнатиот спор за името од страна на Грција треба и мора да се бара исклучиво во рамките на 
ООН, т.е. во Генералното Собрание каде што со просто мнозинство од присутните членки конечно ќе се стави крај на овој геноциден притисок од нашиот 
поробувач.

Горенаведениот начин на решение на спорот за името беше на располагање на сите досегашни и сегашна Влада на Република Македонија, но само 
за нив е познато зошто досега така не постапиле и не постапуваат соодветно и во интерес на државата.

Затоа, ние сме целосно против срамниот т.н. Преспански договор бидејќи тој ги погазува сите норми на достоинствено и морално однесување, но и 
сите Уставни норми во Република Македонија.

Имено, според Уставот на Република Македонија, кој е од типот на мешовит собраниски систем, се предвидува двоглава извршна власт, во која 
власт едната „глава“ е Претседателот на државата, додека втората „глава“ е Владата, на чело со претседателот на Владата. Бидејќи Претседателот на 
државата се бира на избори непосредно од граѓаните, додека Владата се бира посредно од мнозинството пратеници во Собранието, го поставува Прет-
седателот на Републиката во поповолна и, условно кажано, надмоќна положба кога станува збор за меѓународните односи. Ова е така бидејќи тој, по сила 
на Уставот е надмоќниот државен орган кој нè претставува и застапува во двостраните и/или повеќестраните меѓународни односи со други народи, држа-
ви, сојузи, заедници или меѓународни организации.

Па така, според чл. 119, ст.1 од Уставот на Република Македонија од 1991 година: „Меѓународните договори, во името на Република Македонија, ги 
склучува   претседателот на Република Македонија“. Во определени случаи, меѓународни договори може да склучува и Владата на Република Македонија, 
но само кога тоа е изречно определено со закон (чл. 119, ст.2 од УРМ).

Таков специјален закон е важечкиот  Закон за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори (Сл. весник на РМ - 5/1998), кој 
предвидува само 22 ресорни области во кои Владата е надлежна да склучува договори – но, и тогаш не без задолжително советување со претседателот, 
и тука се исклучени прашањата во врска со државната граница, стапувањето или истапувањето од сојузи или заедници со други држави, како и други меѓу-
народни договори кои, според меѓународното право, ги склучуваат исклучиво шефови на држави, а не на влади ( чл. 3, ст.2 од ЗСРИМД).

Спорно во договоров е и тоа што Министерот за надворешни работи Никола Димитров   – како шеф на македонската дипломатија, но не и на маке-
донската држава – воопшто нема правно овластување за склучување на ваков тип договори.

Според тоа, Министерот за надворешни работи сторил казниво дело на пречекорување на своите службени овластувања за кое што може и кривич-
но да одговара до пет години затвор.

За на крај, го изразуваме нашето целосно поддржување на суспензивното вето на Претседателот Иванов во однос на договорот и го охрабруваме 
да го искористи своето право на така наречено џебно вето, со што и конечно ќе го погребе срамниот договор.

Надевајќи се дека ова Отворено писмо од секој Македонец ќе биде прифатено како наша непрестана заложба за непречен развој на македонската 
држава и нација,

Братски Ве поздравуваме.

За Организацијата Обединети Македонци во Канада,
Мендо Бакаловски
Претседател

Организацијата Обединети Македонци во Канада е основана во 1959 година со цел
Обединување на Македонците во Канада во нивната борба за национални права на

Македонците ширум светот. За повеќе податоци слободно јавете се на нашата еадреса
info@unitedmacedonians.org или на нашата мрежна страна

www.unitedmacedonians.org.

UNITED MACEDONIANS ORGANIZATION OF CANADA
6A-170 The Donway West, Suite 214

Toronto, ON, M3C 2J2

Торонто, Канада
29 јуни, 2018

Отворено писмо
до службените установи на власта,

сите други политички и граѓански установи и здруженија, како и јавните гласила
во Република Македонија и иселеништвото

По повод најновите настани во Република Македонија: 
капитуланскиот и срамен т.н. Преспански договор

Македонска заедница
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If somebody told you that 
an entire ethnic group's name 
and identity was being changed 
to appease its oppressors, you 

would react in outrage. If they 
followed up by saying, "Oh 
wait, it's a diplomatic dispute", 
would your response be 
"That's okay then. They should 
resolve this dispute by denying 
their own existence"?

This is what's happening to 
Macedonia and Macedonians. 
We are being rebranded as 
“Northern Macedonians” 
and our country as “North 
Macedonia”, thus relinquishing 
the terms “Macedonian” and 
“Macedonia” to our biggest 
oppressor, Greece, and we 
get to read about this “victory” 
in the Western media every 
day. Our name and identity 
are being given away to the 
very country whose main 
foreign policy objective is our 
eradication.

Note that I said “biggest 
oppressor”. Let's not forget 
our lesser-known oppressors. 
Bulgaria, Albania and Serbia 
have all made claims to 
Macedonia, so how can 
Macedonia be Greek, 
Bulgarian, Albanian and 
Serbian all at the same time? 
So how about this: Macedonia 
is Macedonian.

But take note, this is not 
just a Greek-created, Western-
enabled dispute between the 
Republic of Macedonia and 
Greece. Macedonia's entire 
territory (the Republic of 
Macedonia is one part of it) 
was partitioned in 1913 among 
Serbia (Yugoslavia), Bulgaria, 
Greece and later, Albania. With 
the fall of Yugoslavia in 1991, 
the Republic of Macedonia 

gained its independence. Look 
at a map, complete with my 
comment about how - after 500 
years of Turkish occupation 

- all of Macedonia, including 
the region of Macedonia 
annexed by Greece, still 
had Macedonian village and 
city names. After annexing 
Aegean Macedonia, the Greek 
government proceeded to 
change all Macedonian names 
into Greek ones. If Macedonia 
was “always Greek” (a claim 
made by Greece BEGINNING 
in 1988) then the names would 
have already been Greek. 
Common sense should prevail 
over racist propaganda.

And don't ever forget, 
no matter which country 
Macedonia and Macedonians 
find themselves in, Macedonia 
is, was and always will be 
MACEDONIAN.

But when we dare defend 
our existence, we are branded 
as “nationalists”. I was even 
introduced as a nationalist 
on a recent television panel 
discussion on TRT World. Lele 
majko. That's a Macedonian 
phrase expressing disgusted 
surprise. But will I have to 
describe it as a “Northern 
Macedonian” saying now? 
Well, if something sounds 
stupid, it is stupid...

So how did we get here? 
As I've said many times, the 
West's romanticizing of Greece 
is leading to the downfall of 
my entire ethnic group. You 
see, Greece has successfully 
framed its policy of cultural 
genocide against Macedonians 
as a “diplomatic dispute”, and 
the world has blindly followed 
along.

Frame the debate, and you 
will most likely win it. Unless, 
of course, the world hates 
you. Donald Trump, are you 
paying attention? Example, 
if Trump's claim that the US 
has a “massive trade deficit” 
with Canada was accepted, 
Canada would've offered 
concessions and Trump 
would be tweeting victory. But 
Canadian Foreign Minister 
Chrystia Freeland saw through 
Trump's latest lie and proudly 
announced her defence of 
Canada's national interests by 
imposing retaliatory tariffs on 
the US.

Common sense, right? 
So why has the world allowed 
compulsive liar Greece to 
frame cultural genocide as a 
neighbourly dispute? Call it 
what it is – and take action to 
stop it.

The following question 
could be asked of any leader 
and politician I've ever met, 
but this one is for you, Foreign 
Minister Freeland: In my 
discussions with you and 
your foreign policy advisors, 
I've asked you the question 
above. And I asked you why 
the West is not “allowing” 
Macedonia to defend itself 
in the same manner that 
you defend Canada. Your 
response? Nothing. Know this, 
Macedonian-Canadians will 
remember your despicable 
inaction at election time. And 
no, I don't mean “Northern-
Macedonian-Canadians”.

But luckily, for Greece, 
the world inexplicably loves 
them so they can spin the 
argument however they see fit. 
Greece, the West's favourite 
racist, drunk uncle, has lied 
about everything from its 
economy, its artificial ties to 
ancient history, its “cultural 
purity” (leading to massive 
human rights violations against 
Macedonians and other 
minorities), its subsequent 
election of 21 members of its 
very own Neo-Nazi party to 
parliament, the mass marketing 
campaign that anything edible 
must be Greek, and the West, 
literally, eats it all up.

This marketing campaign 
was also used (in addition to 
EU bailout money) to convince 
the world that Macedonia 
“belongs to Greece”. This 
campaign started in 1988. If 
one said to a Greek, before 

1988, that Alexander the Great 
was Macedonian – you'd be 
met with a "No! There's no 
such thing as Macedonia! 
Alexander the Great was 
Greek!" After 1988, it became 
"Yes! He was Macedonian! But 
that means he was Greek!“ 
Then they started claiming that 
”Macedonia is 4,000 years of 
Greek history". The math is 
slightly off.

But here we go again 
with Greece framing the 
debate. They descend into 
ancient history (when even 
the idea of “Greece” didn't 
exist. Macedonia did, by the 
way) but one doesn't have to 
go back 2,000 years to solve 
an artificial “dispute”. Greece 
deflects to its Western-created 
romanticized “history” because 
it doesn't want to admit that it 
previously denied Macedonia's 
existence, that it had no 
problem with the Republic of 
Macedonia's name when it was 
part of Yugoslavia, and that 
their former Prime Minister, 
Constantine Mitsotakis, 
admitted in 1995 that Greece 
created the “name dispute” in 
order to deny the existence – 
and cultural genocide – of the 
large Macedonian minority in 
Greece.

Current Greek Prime 
Minister, Alexis Tsipras, 
even celebrated the illegal 
“agreement” to change 
Macedonia's name as a 
victory in forever denying the 
existence of Macedonians 
in Greece. Who celebrates 
cultural genocide? Europe's 
worst human rights offender 
does. Which reminds me of 
when Trump said that his 
supporters would remain loyal 
even if he shot someone in the 
street. Well, Western world, 
what does Greece have to do 
to lose your support?

Remember this, even 
though Macedonia was 
partitioned in 1913 among 
Serbia, Bulgaria, Greece and 
later, Albania, there has only 
ever been one meaning for the 
term Macedonian – and that is 
an ethnic Macedonian.

Greece admitted this fact in 
the 1920s, took UN-sponsored 
steps to provide public 
education to Macedonians, 
provided a census stating 
Macedonian as an ethnic 
group, but then reverted to its 
fascist roots and cancelled it 
all. But, much like the internet, 
historical record is forever. 
Human rights abuses and 
propaganda changes are 
easily exposed – but, luckily 
for Greece – again, the West 
chooses complicity over 

decency.

To drive the point home for 
Greece's Western enablers, 
when Macedonians started 
arriving in North America in 
the late 1800s and early 1900s 
(to escape persecution, not 
be subjected to it by their new 
hosts more a century later), 
their Ellis Island and Pier 21 
documents stated their name, 
country of origin (which said 
Turkey because Macedonia 
was still under Ottoman 
occupation) and, get this, their 
nationality said MACEDONIAN 
despite being under foreign 
occupation. Look at one of a 
multitude of examples.

You see, we have always 
been Macedonian, no matter 
which country partitions, 
occupies or rules Macedonia. 
If this weren't true, we could 

eventually become Chinese 
– if they choose to invade. So 
Western rulers, you cannot 
reward our oppressors. 
You cannot reward cultural 
misappropriation. And as 
Caption Obvious might say 

– you cannot give one ethnic 
group a second ethnic identity.

Put yourselves in our 
shoes. What would you do if 
your identity was being stripped 
from you while the world not 
only watched, but participated?

Think of your ancestors 
and their struggles. And 
think of mine. While I was 
being attacked for existing, I 
explained this on TRT World: 
My great-grandfather was born 
Macedonian in 1903 under 
Turkish occupation. He stayed 
Macedonian under Greek 
occupation. He remained 
Macedonian when he moved 
to Canada. You can't change 

what's in your blood.

Look at his picture. Our 
Name Is Macedonia. You know 
it. Now help us defend it.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human 

Rights Movement 
International

Македонска Заедница

Frame It, Win It, Eradicate It 
The Cultural Genocide of Macedonians
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17 јули 2018 г.

Насловот драги читате-
ли е истиот од пред неколку 
години кога зборот (именка-
та) Македонија (Македонец)  
за многумина од нас значеше 
и сеуште значи нешто свето, 
библиско, бесценето, нешто 
со кое се идентификуваме 
пред припадници на другите 
народи, нации, држави. Кога 
ја пишував таа колумна со 
таков наслов караванот го 
водеше Никола Груевски. 
И не велам дека во негово 
време во Македонија цветаа 
трендафили. Далеку од тоа. 
Нема влада на овој свет која 
не прави грешки. Правеше и 
Владата на Груевски. Но во 
негово време и во времето  
на неговите претходници  
имавме свој безбеден иден-
титет што денес не е случај.

     Во времето на пора-
нешниот премиер на Репу-
блика Македонија за зачуву-
вањето на уставното име на 
нашата земја најголемата 
подршка ја имаше од Маке-
донската православна црква 
(МПЦ) и нејзиниот поглавар 

архиепископот охридски и 
македонски г.г. Стефан кој не 
пропушташе во било каква 
пригода и прилика  да не го 
изнесе својот став за немену-
вање на името на државата 
Република Македонија. Еве 
сега, од доаѓањето на новите 
властодршци предводени од 
Зоранчо Заев ниту збор ниту 
глас од г.г. Стефан не само 
за неменување на името 
туку и за промената на име-
то. И не само тој . Сите ве-
ликодостојници на Синодот 
на МПЦ. Штама. Задгробна 
тишина!

   Треба да бидам фер 
и да го издвојам повардар-
скиот архиереј г. Агатангел, 
единствениот член на Си-
нодот кој се спротивстави  
на испраќањето писмо до 
Бугарската православна цр-
ква со барање истата да и’ 
стане мајка на МПЦ. Да го 
именувам народски, дедо 
Агатангел е и единствениот 
македонски владика  кој 
учествува во протестите за 
зачувување на македонските 
национални интереси. Таков 
еден владика е пожелен и за 
нас овде во Северно- амери-
канско-канадската епархија.  
Зошто да не и во Австралија 
и Европа. Уште повеќе и во 
самата Македонија. Зар не 
гледаат нашите владици што 
прават грчките?

   Во разговор со мој бли-
зок пријател се исповедав 
дека сум разочаран од пасив-
носта на врвот на МПЦ, по-
себно од првиот во еднакви-
те. Го прашав дали знае што 

се случува во Црквата. Ми 
вели, претпоставувам дека 
новата власт со Заев ги пре-
дупредила владиците да би-
дат послушни во спротивно 
ќе им ја блокираат сметката 
во банката и нема плата!  Се 
прашувам сам себеси, зар до 
тоа дереџе стигнавме?  Се’ е 
можно на овој свет, посебно 
во Македонија. Немам доказ 
дека објаснувањето на прија-
телот е вистинито но и ако е 
блокирана сметката зошто 
ќутенка? А што прават оние 
што немаат сметка во банка-
та ниту пак пари во домот? 
Нели Црквата е со народот, 
со сиромашните?

   МПЦ со писмо до Бу-
гарската православна цр-
ква (БПЦ) и’ се понуди да и’ 
биде ќерка! Така, БПЦ како 
мајка ќе се залагала за при-
знавање на автокефалноста 
на – ќерката - МПЦ во пра-
вославниот свет.  Се понижи 
самата себе и не доби ништо 
за возврат ниту пак ќе добие. 
Со промената на името во 
Северна Република Македо-
нија ставена е точка и крај 
на името – Македонска пра-
вославна црква. Според грч-
киот министер за надвореш-
ни работи на Грција Никос 
Косиас, новото име на МПЦ 

ќе биде Охридска патријар-
шија. Треба да им бидеме 
благодарни на Грците 
што известуваат што 
ќе се менува во Ма-
кедонија и на крајот 
секогаш излегува 
дека информациите 
кои доаѓаат од таму се 
точни. И така, драги чи-
татели, ние како народ со 
променет идентитет (граѓани 
на Северна Македонија) ќе 
останеме и  без национал-
на црква. Сите други цркви 
во православниот свет се 
именувани според нацио-
налноста на народот. Дури 
и во Албанија има Албанска 
православна црква. 

   На крајов, да се нав-
ратам на насловот на ко-
лумната. Во времето на вла-
деењето на ВМРО-ДПМНЕ 
опозицијата протестираше 
секојдневно. Пратениците од 
СДСМ цела година не влегоа 
во Собранието. Со тоа им ја 
олеснија работата на пра-
тениците од владејачката 
партија да носат закони без 
опозиција. Денес  протести-
те се секојдневни против ра-
спродажбата на се’ што носи 
име македонско од страна на 
сегашната владејачка гарни-
тура во Македонија но про-

це-
с о т н а 
остварување на зацртаните 
цели од внатре и од надвор 
за разнебитување на Маке-
донија се остваруваат без 
пречки. Никој денес македон-
скиот народ не го праша што 
сака  и што не сака. Одамна 
најавуваниот референдум за 
промена на името на  кој ниту 
ќе биде почитувана волјата 
на народот ниту ќе биде фер 
и демократски  е последниот 
клинец на погребниот сандак 
на нашата татковина. Кое ќе 
биде прашањето за изјас-
нување на граѓаните дали 
се за или против? Кој ќе ги 
брои гласачките ливчиња и 
зошто некои би верувал во 
веродостојноста на резул-
татот?  Фантомски гласачи 
од сите страни. Зошто им се 
одзема правото да гласаат 
на стотици  ако не и милиони 

Македонци надвор од грани-
ците на денешна Република 
Македонија кои не поседува-
ат македонски пасош (ниту 
можат да поседуваат би-
дејќи не се родени таму) да 
го зачуваат и бранат својот 
национален идентитет?

П.С. На 4 јули во 8.45 
часот на утро добив 

е-мел покана од Симо-
на Ристеска во име 
на директорот на 
Агенцијата за исе-
леништво на Репу-
блика Македонија 

Никола Шалваринов 
по повод промоцијата 

на Прирачникот за исе-
леници, Сликовницата за 
изучување на мајчин јазик 
и веб-страната како нови 
проекти на Агенцијата. Про-
моцијата ќе се одржи на 5 
јули 2018 год. во 11 часот на 
утро во просториите на Ма-
кедонската опера и балет.                                                                                                                                           
Пресметав дека имам ЦЕЛИ 
26 часа и 15 минути да 
стигнам на време. Веднаш 
му се јавив на  пилотот да 
го спреми мојот авион и тр-
гнуваме за Скопје. Пилотот 
ме информира дека му недо-
стасува дел за авионот кој е 
порачан но нема да го добие 
до наредниот ден. Ете, про-
пуштив прилика да скокнам 
до Скопје и присуствувам на 
промоцијата, а јас токму за 
такви работи го купив авио-
нот. Нејсе, друг пат ќе им 
бидам гостин на нашите од 
Агенцијата. 

Танас Јовановски

Кучињата лаат 
караванот оди

Одамна 
најавуваниот 

референдум за промена 
на името на  кој ниту ќе биде 

почитувана волјата на народот 
ниту ќе биде фер и демократски  

е последниот клинец на 
погребниот сандак на 

нашата татковина.

Македонци, на почеток од 
колумнава да ви го честитам 
големиот македонски праз-
ник Илинден, пророкот Свети 
Илија, на чиј ден Македонци-
те во 1903 година се кренаа 
под паролата „Слобода или 
смрт“ за да ја ослободат 
Македонија, а четириесет го-
дини подоцна, под паролата 
„Смрт на фашизмот, слобо-
да на народот“ ја создадоа 
современата македонска 
држава. Се надевам дека 
уште многу, многу години, 
вашите потомци таму и на-
шите тука, ќе го слават овој 
празник како Македонци, а 
не како некоја безидентитет-
ска безлична маса. Оти, еве 
денес, на такво дереџе сме, 
да станеме народ без име и 
идентитет. 
Сепак, катастрофата на та-
канеречениот владин НАТО 
фест, дава надеж дека сепак 
ќе нè биде. Македонскиот 
народ ја бојкотираше нив-
ната музичка будалаштина. 
Концертите ширум Македо-

нија, на кои требаше да ги 
„славиме“ ЕУ и НАТО, ама 
обезимени и без идентитет, 
изгледаа толку јадно и очајно 
што на владиниот Пи Ар си-
гурно им падна мрак на очи. 
Ни членството не им излезе. 
А тие всушност планираа 
да започнат со кампањата 
за референдум. И си добија 
референдум.  Македонската 
радио телевизија цел ден 
го најавуваше директниот 
пренос од концертите ширум 
Македонија и туку наеднаш 
вечерта, наместо  концерти, 
тие пуштија филм. Зошто? 
Фотографиите и снимките од 
настанот веќе ги видовте. Ка-
тастрофалната посетеност 
беше директна порака за 
оваа октроирана и забегана 
власт. Прашање е дали ќе 
ја прочитаат пораката? Јас 
лично мислам дека нема. 
Проблемот е едноставен. 
Оваа власт е поставена (ок-
троирана) со една единстве-
на цел, а тоа е укинување 
на Република Македонија,  
македонскиот народ и него-
виот идентитет преку про-
мена на името. Ништо друго. 
Никаква економска, правна 
или општествена реформа. 
Само ликвидирање на на-
шето вековно постоење. И 
сето тоа заради перверзни-
те замисли на некои центри 
со изопачена моќ. И влез во 
НАТО алијансата секако. Ев-
ропската Унија е друга при-
казана. И покрај факотот што 
ЕУ е соучесник во убиството 

на Македонија, официјален 
Брисел не сака да чуе за 
наше зачленување кај нив. 
Проблем се гореспоменати-
те реформи кои не постојат. 
А НАТО е близу. Само треба 
да си пукаме в глава и ете нè, 
обезглавени во алијансата. И 
што ако влеземе таму? Што 
ќе добиеме?
Одговорот е, ништо особено. 
Всушност, НАТО ќе добие, 
ние не. Тие си ја затвараат 
линијата на Балканот. Ќе ни 
стават ракетен штити на Кри-
волак и утре, не дај Боже, ако 
започне големо воено луди-
ло меѓу САД и Русија, НАТО 
нема да гаѓа од Вашингтон, 
туку од Македонија, Грција, 
Полска... Ама па и Путин 
изјави дека од која земја ќе 
биде гаѓано на нив, таа земја 
ќе ја сторат прав и пепел. Ете 
толку ќе добиеме од НАТО. 
И згора на сè ќе мора да 
плаќаме по два проценти од 
нашиот буџет за алијансата. 
Инаку, не знам дали стигаат 
до вас таму сите будалашти-
ни и малоумни спинови со 
кои нас нè бомбардираат 
тука околу НАТО и какви тоа 
чудесија ќе се случат кога ќе 
сме се зачленеле. Еве ќе ви 
набројам неколку. НАТО ќе 
ни ја зачува територијата(?), 
НАТО ќе нè спаси од Албан-
ците(??), НАТО ќе ја подо-
бри економијата(???), НАТО 

ќе донесе траен мир(????), 
НАТО ќе го оправи образова-
нието(?????). Ви звучи вам 
ова нормално? НАТО ќе ни 
ја зачувало територијата. Од 

кого бре? Тукашниве лудаци 
тврдат дека алијансата ќе нè 
чувала од Грците, Бугарите 
и Албанците. А-ха. А Грција, 
Бугарија и Албанија членки 
на НАТО. Значи НАТО ќе нè 
чува од НАТО. На страна 
фактот што не видовме дека 
НАТО нешто се потресе око-
лу желбата на Каталонија 
да се одвои од Шпанија. За 
постојаната воена напнатост 
меѓу Турција и Грција бес-
мислено е и да пишувам.
НАТО ќе нè спасувал од Ал-
банците. Каква само мизе-
рија. Да бев јас Албанец, ќе 
се чувствував гадно што ме 
третираат како некакво пла-
шило и на клоци ќе ги кренев 
ваквите спин доктори. Па која 
е логиката на соживот, мул-
тикултурализам и заедничка 

држава, ако ми треба вое-
на алијанса да ме штити од 
соседот? Какви само идиоти. 
Одиме понатаму. НАТО ќе ја 
подобрел економијата. Па, 

нормално. Кој ако не НАТО? 
Ја замислувам економската 
реформа. НАТО вложува 
нова гринфилд инвестиција 
преку отварање уште едно 
воено жариште некаде низ 
светот. Тоа ти е некој вид 
отварање нова фабрика. И 
македонската младина се 
вработува таму како војска 
која се пресметува со локал-
ното окупирано население 
додека од него се крадат еко-
номските ресурси на држава-
та. Прекрасно.
НАТО ќе донел траен мир. 
Уауууу. Воена алијанса која 
носи мир бомбардирајќи и 
окупирајќи низ светот. И на 
крај секако, откако НАТО ќе 
не спаси од соседите, ќе ни 
ја зајакне економијата и ќе нè 
направи поубави, норамлно 

е да се зафати со оправање 
на образованието. Него 
како? Може Столтенберг ќе 
стане нов министер за обра-
зование. Батали математика, 
дај ваму да учиме балистика. 
Звучи смештно, ама трагич-
но е. Ете такви малоумности 
слушаме ние тука. И треба 
да останеме нормални.
Во меѓувреме, власта ја 
спроведе единствената ре-
форма. Она за што го обви-
нуваа ВМРО ДПМНЕ (задо-
лжување, делење тендери, 
крадење, смртност на деца, 
обиди да сокријат убиства), 
она за кое моравме да слу-
шаме незаконски прислуш-
кувани разговори, сегашниве 
го прават јавно и транспа-
рентно. Без око да им треп-
не. Ги дознавме сите внуци, 
снаи, баџанаци, балд`ски, 
шурнајки и золви на владини 
функционери и пратеници 
од мнозинството кои си до-
биле тендери од по стотици 
илјади евра. Е сега, откако 
пукна бруката, ќе ги враќале 
тендерите. Господ да чува и 
да брани! 
Како и да е, никаогаш не се 
живеело нормално во Маке-
донија. Ете, сега пред власта 
е најтешката задача во нејзи-
ното владеење. Доаѓа Илин-
ден, а тие како влада имаат 
обврска да го одбележат до-
стоинствено. И како сега она 
од кое се откажуваат, кое го 
распродаваат и го презира-
ат, како сега да го одбележат 
и прослават? 

Луда Македонија

Александар Русјаков
Македонците во 1903 година се кренаа под 

паролата 
„SLOBODA ILI SMRT“ 

за да ја ослободат Македонија, 
а четириесет години подоцна, под паролата

 „SMRT NA FA[IZMOT SLOBODA NA 
NARODOT“ 

ја создадоа современата македонска држава.

Македонска заедница
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Македонија2025 е невлади-
на, непрофитна, „think-and-
do-tank” организација. Наша-
та цел е да го поттикнуваме, 
промовираме и зголемуваме 
економскиот просперитет 
за сите граѓани кои живеат 
во Република Македонија, 
но и да изградиме посилна 
нација. Како неполитичка и 
независна организација, од 
многу страни беше побарано 
од нас да го искажеме наше-
то мислење за Преспанскиот 
договор, потпишан на 12 јуни 
меѓу премиерите на Маке-
донија и Грција. Затоа, би 
сакале отворено да ги изне-
семе нашите ставови по ова 
прашање.

Без сомнение, ние се со-
гласуваме дека треба да 
постои некаков договор кој 
понатаму ќе ги нормализира 
политичките и економските 
односи меѓу двете земји. Во 
однос на конкретниот дого-
вор, сметаме дека тој може 
да ја поттикне соработката 
во областите на економијата, 
инвестициите и развојот на 
стратешка соработка. Исто 
така, може да ги забрза пер-
спективите на Македонија за 
приклучување кон меѓуна-
родните сојузи, што е важно 
за заштита на границите на 
државата.

Иако потпишаниот договор 
е показател за соработка и 
напредок меѓу двете земји, 

ние би сакале да истакнеме 
неколку важни елементи во 
постојниот договор и да ги 
охрабриме двете страни да 
ги дискутираат и да се освр-
нат на нив сега, во идните 
дискусии и преку понатамош-
ни дополнувања.

1. Економски импликации

Македонија има отворена 
економија и е веќе интегри-
рана во меѓународната тр-
говска размена. ЕУ е главен 
трговски партнер на земјата, 
кој учествува со 80% од вкуп-
ниот извоз и 61% од увозот 
во 2017 година (Извор: На-
родна Банка на Р. Македо-
нија). Иако интеграцијата во 
ЕУ ќе донесе дополнителни 
економски бенефиции за 
земјата, Македонија веќе 
има придобивки од близи-
ната со пазарите на ЕУ, од 
странските директни инвес-
тиции како и од повластените 
трговски односи утврдени во 
Договорот за стабилизација 
и асоцијација меѓу Македо-
нија и ЕУ.

Според договорот од Маке-
донија се бара да ги усвои 
сите промени и само тогаш 
Грција ќе одлучи дали ќе го 
ратификува договорот или 
не. Ние веруваме дека ова 
може да создаде негативни 
последици. Македонците 
треба да имаат јасна прет-
става за тоа што ќе се слу-
чи ако договорот не биде 
одобрен од Грција и која е 

алтернативата во тој случај, 
особено ако нема напредок 
кон целосна интеграција во 
ЕУ. Засега, ЕУ ја одложи од-
луката до 2019 година, многу 
подоцна од планираниот да-
тум за референдум. Од дру-
га страна пак, како позитивен 
развој на целата ситуација 
е неодамнешната покана на 
НАТО за членство во Алијан-
сата, но крајното членство на 
Македонија е јасно условено 
од тоа прво да се исполнат 
сите услови од договорот.

2. Човекови права и 
наследство

Секој граѓанин има право на 
самоопределување на со-
пствениот идентитет кој се 
базира на неговите лични 
чувства и / или на историска 
или национална приврзаност 
и никој не може да му го од-
земе тоа право. Македонци-
те кои постојат во регионот, 
вклучувајќи ги тие во Репу-
блика Македонија, Грција, 
Бугарија и Албанија имаат 
исто потекло.

Имајќи го тоа на ум и земајќи 
ги предвид овие најнови 
позитивни случувања меѓу 
Македонија и Грција, сега е 
време да се сврти нова стра-
ница и да се надмине мина-
тото. За да се постигне тоа, 
Грција треба да го признае 
македонското малцинство 
во Грција како во историјата 
така и во сегашноста. По-
требно е формално извину-
вање од страна на Грција 

за начинот на однесување 
кон ова малцинство во ми-
натото, без да се очекуваат 
финансиски надоместоци од 
земјата. Покрај тоа, треба да 
биде побарано од Грција да 
дозволи враќање на "Деца-
та бегалци", деца кои биле 
протерани од регионот пред 
повеќе од 50 години. Многу 
етнички Македонци имаат 
имот или актива во Егејска 
Македонија. Поради тоа, 
многу е важно на Македонци-
те да им се дозволи да имаат 
слободен пристап до својот 
имот и тој да биде во нивна 
сопственост бидејќи на тој 
начин се почитува меѓуна-
родниот закон за заштита на 
правата, земјиштето и бизни-
сот. Исто така, треба да биде 
дозволено основање на ма-
кедонски училишта и цркви 
во Грција. Сите овие дела 
треба да помогнат во проце-
сот на лекување на минатото 
како и општото помирување 
меѓу земјите.
 

3. Взаемно разбирање

Веруваме дека за промена 
на логоа, имиња на брендо-
ви итн. треба да одлучуваат 
само луѓето кои ги поседува-
ат, и во договорот не треба 
да се бара нивно менување. 
Во принцип, ние не ја гледа-
ме потребата од постоењето 
на заедничка комисија која ќе 
ја разгледува историјата, ар-
хеологијата и образование-
то, вклучувајќи ги и учебни-
ците и мапите, унилатерално 
насочена кон Македонија. 
Ова е излишно и непотребно 
мешање во културните и об-
разовните аспекти на стран-
ски ентитет во домашните 
работи на соседна земја и 
сметаме дека тоа создава 
многу негативен историски 
преседан на светско ниво.

Треба да се осигуриме дека 
современата македонска 
култура и традиции можат да 
напредуваат и да се разви-
ваат, истовремено промови-

рајќи слична позадина, кул-
тура, традиција, наследство 
и економска размена меѓу 
луѓето од двете земји. Грција 
треба да ја признае нашата 
историја во регионот и како и 
останатите соседни држави 
и ние треба да сме слобод-
ни да ги користиме нашите 
сегашни географски рефе-
ренци (на пример: Грција 
продолжува да ја нарекува 
Битола-Монестири и Истан-
бул-Константинопол).
 

Заклучок

Нашата мисија како органи-
зација е да ја промовираме 
демократијата, владеењето 
на правото и транспарентно-
ста во насока на економскиот 
просперитет на Македонија. 
Сметаме дека граѓаните 
треба да имаат сеопфатно 
разбирање во однос на тоа 
што содржи договорот за да 
може да донесат правилна 
одлука. Очекуваме референ-
думот да биде јасен и тран-
спарентен, а ние ќе стоиме 
зад одлуката на народот без 
оглед на исходот. Исто така, 
ги повикуваме медиумите да 
бидат неутрални, објективни, 
да се почитува слободата на 
говор на засегнатите стра-
ни и да нема притисок или 
влијание врз медиумите од 
страна на владата. Се на-
деваме дека овој референ-
дум ќе доведе до национал-
но единство преку голема 
излезеност на македонските 
граѓани.

Иако ја поддржуваме инте-
грацијата на земјата во ЕУ 
и во НАТО, во исто време, 
гледаме можности за Ма-
кедонија да биде успешна 
и без да се случи тоа. При-
стапувањето кон ЕУ може да 
биде корисно, но ние мора 
да имаме план и во случај 
да не се оствари интегра-
цијата. Затоа, мора да се 
фокусираме на она што го 
движи економскиот проспе-
ритет. Земјата треба да се 

развива долгорочна стра-
тегија за раст. Македонија 
континуирано беше една од 
врвните реформатори спо-
ред извештаите на Светска-
та банка. Затоа, без оглед 
на исходот, ја охрабруваме 
Македонија, нејзината влада 
(сегашна и идна) како и неј-
зиното граѓанско општество 
да продолжат да бидат анга-
жирани во брзи реформи кои 
ги зајакнуваат демократските 
институции и владеењето 
на правото во земјата. Ова 
е тоа што на крај ќе создаде 
економска вредност и ќе ја 
направи Македонија потран-
спарентна и економски раз-
виена за идните генерации. 
Како економска организација 
сакаме да нагласиме дека 
економскиот просперитет на 
граѓаните не можеме да го 
решиме со само едно достиг-
нување или решение на еден 
проблем. Економски развој 
веруваме дека може да доне-
сат напорната работа, посве-
теноста, зголемена трговија 
и инвестиции, искоренување 
на корупцијата, чесен и не-
зависен судски систем и 
најмногу од сè единство меѓу 
луѓето.

Како завршна мисла, со 
оглед на важноста на до-
говорот по ова прашање и 
сериозните последици кои 
произлегуваат од него, сме-
таме дека е потребен нацио-
нален консензус и единство 
меѓу партиите, Претседате-
лот и луѓето кои живеат во 
Македонија и се нарекуваат 
Македонци. Сите страни 
треба бидат единствени, би-
дејќи само таков заеднички 
пристап ќе води кон нацио-
нален просперитет. Македо-
нија2025 е секогаш спремна 
и подготвена да помогне на 
кој било можен начин со цел 
да се зајакне македонската 
нација.

 
Македонија2025

КОМЕНТАРИ НА МАКЕДОНИЈА2025 ЗА ПРЕСПАНСКИОТ ДОГОВОР
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Почитувани Македонци!
            На сите Ви го честитаме големиот празник 2 август-Илинден и десетте дена на Крушевската Република!
Илинденското востание и  Второто заседание на АСНОМ се два светли датуми  во македонската историја кои 

ја симболизираат  борбата за големите идеали: за слобода, рамноправност и демократија. 
Да ги чуваме и негуваме тие вредности.

Нека Ви е честит големиот Илинден!
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Мислења на истакнати личности од македонските заедници во 
Северна Америка за најавениот референдум во Р. Македонија

Дени Ристески: 

БОЈКОТ!

Боне Темелков: 
За мене лично илегалното 
собрание и влада распиша 
илегален референдум со 
двосмислено прашање кое ни-
когаш не бе требало да се по-
стави на еден вековен посто-
ечки ,жив народ. Илегалниот 
референдум за Македонскиот 
Народ ако не се освестиме 
може да донесе катастофални ,непоправливи последици 
.Суштински ,прашањето ги прашува Македонците дали сте 
за ?
Самоукинување на името Македонија ? 
Самокунивање на суверена Македонска Држава и Нација ?
Самоукинување на Македонскиот Јазик ?
Самоукинување на Македонската Историја и Култура?
Самоукинување на Македонската Црква ? 
Самоукинување на Македонците во соседните држави и ши-
рум светот?
Самоукинување на сите идни генерации Македонци -довека?
Мојот одговор на прашање дали сакаме сами да се избрише-
ме од светската карта на постоечки нации како Македонци е 
БОЈКОТ НА ИЛЕГАЛНИОТ РЕФЕРЕНДУМ кој нас Македон-
ците ни го загрозува основното уневерзалното човеково пра-
во на САМООПРЕДЕЛУВАЊЕ!

Горнан Јовановски : 
Како прво одлуката на Вла-
дата на Р. Македонија за 
распишување на референ-
дум, според познавачите на 
правото е противуставна и 
назаконита, со овој рефе-
рендум се крши законот за 
референдум и уставот во 
република Македонија. Ова 
е прв пат во историјата др-
жава да одржува референ-
дум за менување на своето историско име. Владата на 
Зоран Заев со референдумското прашање, што е конфуз-
но, манипулативно, нејасно, непрецизно, двосмислено и 
повеќезначно, се обидува да го прикрие капитулантскиот 
договор со Грција, со што се брише се што е македонс- 
ко: името, идентитетот, историјата, културата, национал-
носта, традициите, црквата и сите исконски, духовни на-
следени вредности. Ако се гласа " за" на референдумот 
во Европа и НАТО ке влеземе како понижена, обезличена, 
обезчестена, обесправена и понижена држава, нација и 
народ, тоа не го заслужува македонскиот народ, тој ке го 
бојкотира референдумот. Ке се потрошат 3 до 4 милио-
ни евра за консултативен а не обврзувачки референдум, 
за кој Заев и владата однапред кажаа и ако не бил успе- 
ешен, институциите ке го имале последниот збор. Моето 
конечно мислење е не референдум за промена на името и 
поништување на договорот со Грција. 

Славе Бунтески: 
Мислам референдумот нема 
да успее, но треба голема ра-
бота, затоа народот не е заин-
тересиран исто како и овде во 
дијаспората, бидејќи немаме 
лидер. Се’ се сведува на па-
триотизам на фејсбук или во 
кафетериите.

Кристијан Роштанковски: 
Без разлика дали народот ќе гласа "Да" или "Не" на прет-
стојниот референдум, верувам дека исходот веќе е одлучен. 
Затоа верувам дека единствениот добар чекор напред, да се 
спаси Македонија од тоа да стане комплетна марионетска 

држава, е целосно да се бојко-
тира референдумот. Ако нема 
гласачи на референдумот, 
тогаш резолуцијата не важи 
за мнозинството и бројките не 
можат да се манипулирани. 
Само со бојкот може македон-
скиот народ да испрати силна 
и јасна порака до светот и вла-

дата на Република Македонија дека Заев и Димитров не ги 
претставуваат интересите на Македонскиот народ туку инте-
ресите на туѓи сили.

Димитар Цонев: 
Ако помине позетивно Рефе-
рендумот на 30 Септември, 
историски, историски ке не 
снема како Македонци , ин-
дитетот ке го изгубеме како 
Македонци и нај лошо од се: 
ке не регистрираат со нова 
нација горно Македонци. Се 
уште ова влада не дозволува 
никој да виде каков договор 
е потпишан што е најлошо 
од се: можеби после успешен 
референдум ке не делат како 

1913година. Ова е мн. тешко време за Македонизмот и оп-
станокот и опстанување на Библискиот Македонски народ.
Спасот е во Русија со незаменливиот Путин, кој пред некулку 
дена му се закана на Заев и на Грција дане си играат и го 
уништуваат Македонскиот индититет и менење на името Р. 
Македонија, от дебело ке платаат, со обракање кон Маке-
донскиот народ да не излегуваат на Референдум.Како Ру-
ската федерација така и пријателска Турција се ке направат 
референдумот на 30 Септембар да не успее

Јим Лозановски:
По мое мислење  бојкотот е 
една од поубавите одлуки, со 
тоа не би можело никој да ме-
нува гласачки ливчиња и да го 
направат референдумот она-
ка како што и се допаѓа и како 
што бара оваа група. 

Лена Гоговска: 
Во однос на Вашето прашање 
во врска референдум каде 
се крши постапката и уставот 
на Република Македонија за 
распишување на референ-
дум за само за да се протури 
договорот со Грција каде ние 
Македонците го губиме на-
шиот идентитет , нашето име 

и историја, без разлика која партија е на власт јас БОЈКОТИ-
РАМ заради неуставноста на референдумот заради двосмис-
лено прашање кое неуставно. Без разлика која партија е на 
власт се додека има корупција на судството, заробен правен 
систем , криминал со парите на граѓаните каде граганите не 
се со закон заштитени, катастрофално здравство, социјала , 
никаков развој на стопанство, никаква заштита кај земјоде-
лието јас ќе БОЈКОТИРАМ

Нада Димитрио: 
БОЈКОТОТ е нај-достоин-
ствениот потез против РЕФЕ-
РЕНДУМОТ кој е без легал-
но-правна основа. Секој чесен 
Македонец што си ја сака 
татковината ќе го даде својот 
глас во одбрана на Македо-
нија со бојкотирање на неза-
конскиот референдум чија цел 
е бришење на се' што е маке-
донско. Силата е во рацете на 

народот, а не во предавничката хунта. Влегувањето во ЕУ и 
НАТО под ултиматум ќе донесе само мизерија за народот и 
уште поголема несигурност во нашиот регион. Нема да до-
несе просперитет. Нека нашиот славен ИЛИНДЕН и топлото 
Македонско Сонце ни' го осветлат патот кон слободата!!!

Петар Гиневски: 
Настојбите за излез на насе-
лението на референдум - (што 
е заедничка желба на соседи-
те ЕУ и НАТО) е во намерата 
- Македонскиот народ самиот 
себеси да се елеминира како 
народ и држава, за по таа ци-
нична прелага, никој од страна 
да не сноси вина, бидејки са-
мите граѓани со нивна лична 
одлука се самоукинале. Умно 

е, да не се излагува на референдум. Со таква постапка, не 
само што нема да се самоукинат, но и неминовно владата на 
Заев ќе падне.
Членство во ЕУ и НАТО се мислени именки, поготово во ЕУ!! 
Погледнете го само судството во РМ, кај што претпладне во 
судница оди Заев, а попладне Груевски…

Томе Арсовски:
"ЗА" (БОЈКОТИРАЊЕ ), но е 
екстремно неразбирливо тоа 
што Заев и неговата влада, 
цитирам: " Ако народот не 
гласа тогаш "институциите" ќе 
решат. Дали е тоа возможно 
по Македонскиот устав? Ма-
кедонија има и други опции,не 
мора да биде во ЕУ и Нато 
(погледнете на Исток)?! Пре-
говарај, договарај се, само 
не се продавај). Луѓето малку 
подлабоко треба да размис-

лат што владата на Заев им нуди.

Славе Димитров: 

Со еден збор: "Бојкот"!

Тони Темелковски: 
Референдумското Трик Пра-
шање бара жртвено јагне, 
говорната слобода, индивиду-
алното мислење и определе-
ност не се овозможени поради 
сложеноста и двосмисленоста 
на самото прашање, апсурдно 
е да се бара само еден одго-
вор на две прашања со разна 
природа споени во едно, един-
ствено преку бојкотирање ќе 

може да се изрази слободата на говор и определеност, затоа 
биди свој/ја и #БОЈКОТИРАЈ Македонија има шанса да реши 
кој ќе биде жртвата - нашата Република Македонија или гула-
бот на гранка - ЕУ и Фашистичкото НАТО, референдумското 
прашање е инфицирано со измама и ќе ги принудува гласа-
чите да се одлучат што да добијат и што да изгубат во истото 
време со еден глас, ќе бидат во искушение оние што се стре-
мат кон ЕУ. Нема расположение помеѓу народот за НАТО и 
за договорот со Грција, па единствено преку манипулација 
ќе ги поттикнат да излезат на гласање поради тоа што ЕУ 
е наметната во формулираното трик прашање како награда 
за загубата од договорот со Грција, оние што ќе гласаат ќе 
добијат гулаб на гранка но ќе се откажат од Македонски јазик, 
малцинствата, идентитетот, културата, историјата и иднина-
та на Македонците но се надевам ќе бидат на број онолку 
колку што беа на таканаречениот нато фест.
Meto Koloski: 

Boycott of the #Macedonia 
name referendum is a 
democratic choice - a choice 
that we will not tolerate 
anyone's propaganda & 
a change to our name - 
democracy will win! This does 
not make me pro-Russian 
- proud to be an American of 
#Macedonian heritage! #Бојко-
тирам.

Дени Инџевски: 
Со референдумот само ќе се 
потврди новото име на Македонија, 
затоа што се’ ќе биде наместено. 
Жално е што брат со брат се 
поделени, а не се свесни дека 
другите го користат тоа. Албанците 
владеат и раководат, нас иселени-
ците не мразат. Каде е ВМРО да 
преземе мерки?
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Мендо Бакаловски: 
Самата помисла за референ-
дум за промена на  нашето 
име е предавство.
Нашето име Македонија е Би-
блиско име . Денешните пре-
давници кои сакаат
 да го сменат тоа библиско 
име, си прават грев на душа-
та.
Апелирам до чесниот и до-
стоен Македонски  Народ да 
истрае и да го

БОЈКОТИРА  овој страмен и незаконски референдум.

Живе Македон Латиновски: 
Референдумското прашање, 
кое дешифрирано би гласело 
“дали сте за договорот со 
грција кој го уништува целос-
но Македонскиот идентитет, 
јазик, историја и култура” кое 
и на било кој друг начин да 
го преведете или дешифри-
рате, доколку сте при добро 
здравје и разум, автоматски 
ве опфаќа гневот дека некој 
сака да не продаде како стока 
на пазар. Јас сум Македонец. 
Во мое име, името на моите 

предци кои загинаа за слободна Македонија, во името на 
моите деца кои сакаат да живеат во демократска и правна 
држава, ќе го бојкотирам овој референдум. Идеалот на 
Ќосето е за слободна и обединета Македонија. Дали сме 
1903 или 2018, разлика нема, борбата продолжува, една е 
Македонија!

Митко Роштанковски: 
Се зависи до народот, ако си 
ја сака државата треба да се 
бојкотира и оваа предавничка 
банда треба да си оди после 
неуспешен референдум. Во  
1991-та година народот се 
изјасна што сака и сега не-
кои предавници го понижуват 
истиот тој народ и се обиду-
аваат да го носат во предав-
ство на својето свето име кое 

никој нема право да го менува.  Сепак мислам дека народот 
е свесен. Бојкотирај!

Веле Тошевски: 
Дојдовме после толку години до референдум, до каде не 
мислев ќе дојдиме.  Самите си имаме дадено ултиматум да 
гласаме за нашето постоење, да повторам, за нашето посто-

ење, нешто што никогаш не 
смее ни да се замисли.  Бол-
ката не е самиот референдум, 
но и самото прасање, туку 
е фактот дека стигнавме до 
ова.  Како дете, растен како 
Македонец, сум разочаран 
од нашите браќа и сестри во 
Македонија кои според овој 
договор нема да останат наши 
браќа и сестри повеќе.  Но 
мора злото да го победиме.  

Мора да се гласа НЕ и јас сепак ќе ја задржам оваа доверба 
што ја  имам во нашиот народ до крај дека ќе гласа ,,НЕ,,.  
Верувам во нашата сила, верувам во нашсата храброст, во 
нашсата вековна аспирација за обединување, верувам во 
Македонија.  Така да, сега само можеме да чекаме и да му 
веруваме на нашиот народ.

Peter Medichkov: 
The referendum will be a 
staged affair with rigged results 
to justify the Agreement with 
Greece which is a sellout of the 
Macedonian nation.  Neither the 
Agreement, nor membership 
in the EU and NATO are 
worth giving up who we are.  I 
would boycott the referendum, 
but I would participate in 
parliamentary elections to vote 
the junta out.

Bill Nicholov:  
It is crucial that all Macedonians 
boycott the illegal referendum 
that will change the name of 
our country - MACEDONIA. 
It is even more crucial that 
the illegitimate, US-installed 
"government" of Zoran Zaev 
be immediately arrested and 
charged with breaking the law, 
rules of Macedonian Parliament 
and violating the constitution. 
Macedonian Human Rights 
Movement International is 
doing everything in its power to make sure that all traitors face 
imprisonment BEFORE any referendum to change our age-old 
name takes place. Our Name Is Macedonia. This applies to all 
parts of partitioned Macedonia and Macedonians are united in 
defending it.

Референдумот за името е скок со падобран што нема да се отвори

Идиотскиот велепредав-
нички бал на вампирите за-
почна! Политичкиот хистерик 
Зоран Заев препотентно го 
отвори големоалбанскиот и 
големогрчки референдумски 
диско клуб, и веднаш ја од-
врте „до даска“ најгрубата 
пропагандна нарко-рејверска 
турбо-бучава, на 120 децибе-
ли, до границата на болката, 
за дивјачки да заглуши се’ и 
секого, и никој со никого да 
не се чуе, и особено да не се 
чуе здравиот разум. Се’ мора 
со сила, со буткање, со агре-
сивно пропагандно дерење и 
примитивно надвикување да 
се задуши, за да можат јас-
но да се чујат само неговите 
пизда-спикери, што како сиви 
труби на звучниците и мега-
фоните по бандерите и по ќо-
шињата на куќите во времето 
на фашистичката окупација, 
здодевно и подмолно ќе ни ги 
повторуваат бедните познати 
лаги, измами, заведувања, 
застрашувања и уцени во 
врска со штотуку објавениот 
квислиншки, ненароден, не-

законски и неуставен рефе-
рендум за промена на името 
на Република Македонија и 
на нашето историско нацио-
нално име македонка, маке-
донец.

Закажаниот референдум 
за промена на Уставот и на 
името на Република Маке-
донија не е само некаков 
апстрактен збор од речникот 
на странски зборови – „рефе-
рендум,“ што во наредните 
два месеци низ медиумите 
и низ политичките изјави 
главно само така ќе се пов-
торува, „референдум ова“, 
„референдум она“ – сосема 
испразнет од вистинските 
страшни и стравотни зна-
чења! А токму на тоа смета 
велепредавникот Заев. Но 
кога сето тоа би било така 
едноставно и неважно нема-
ше да се случи сиов овој ужас 
што неколку години наназад 
ни се случува: му ги превртија 
и безочно му ги искинаа цре-
вата на македонскиот народ. 
Не, овој подмолно обмислен 
референдум, со подмолно и 
измамнички повеќесложно, 
криминално, уценувачки по-
ставено прашање не претста-
вува само некаква си банална 
номенклатурна чиновничка 
промена, како што сакаат тоа 
да ни го претстават политич-
ките ѓубриња и нивните слуги, 
туку длабока и конечна, це-
лосна и неповратна загуба на 
сето она што како народ низ 
вековите сме го создавале и 
создале, и на сето она што 
сме биле и што сме денес.

Затоа ова што само не-
колку часа по прогласувањето 

на одлуката за референдум 
се случува низ збудалените 
гебелсовски провладини ме-
диуми и на провладините со-
цијални мрежи, и што брутал-
но ќе се развлече до денот на 
референдумот, е најобичен 
пропаганден мртовечки танц 
и подготовка за посмртен 
марш над Македонија и над 
македонскиот народ!

Погледнете само какви 
се’ неверојатни глупости, по-
литички бесмислици и зака-
ни се искажани унисоно и во 
еден здив од луѓе чиј морал 
и човечко достоинство се 
како од црна чума покосени 
од предaвничкиот синдром 
на заевштината. Пред нас се 
одвива едно кретенско про-
пагандно дефиле, вистински 
месечарски натпревар на 
мртви и продадени души. 
Македонија плаче и крвари 
заради вас, кутри одроди и 
предавници, но Македонија 
и ве сожалува во вашата мо-
рална беда! Како во песната 
„Умреја батко Ѓорѓија“ не 
умирате од болест, туку од 
најстрашна лудост! Но знајте 
дека македонскиот народ 
нема да оди по вас во таа 
бесмислена смрт. Македон-
скиот народ е витален, а не 
мортален. Македонскиот на-
род го сака животот и секогаш 
знаел да си го избори и да си 
го живее според своја мерка 
и според своите длабоки и 
чесни традиции, и со песна и 
оро да му се радува на секој 
нов ден под своето преубаво, 
топло, ЈУЖНО македонско 
небо! Македонскиот народ 
ќе има и сили, и храброст, и 

знаење да си ги врати своето 
достоинство и своите човечки 
и национални слободи што во 
суровиот, злосторнички поход 
и политички колеж најгрубо 
му се одземени од страна на 
бедната предавничка и голе-
моалбанска клика!

Погледнете и почујте 
колку мизерно, денес во 21 
век, звучи црното политичко 
насилство, опредметено низ 
заевските сталинофаши-
стоидни едноумни мегафони, 
навиени на 120 децибели:

Зоран Иванов: „За уши ќе 
ве носиме на референдум“.

А јас додавам: Почитуван 
некогашен колега (и падобра-
нец) Зоран, овој црн рефе-
рендум е суициден скок со 
падобран што нема да ви се 
отвори.

Зоран Заев до граѓаните: 
„Вашиот глас е ваше пра-
во, но ако граѓаните останат 
дома, (те. ако го бојкотирате 

референдумот!), тогаш инсти-
туциите, (те. простото парла-
ментарно мнозинство! ќе ви 
го одземе тоа ваше право и) 
ќе одлучат за вас“.

Талат Џафери: „И да не 
успее референдумот, проце-
сот продолжува“.

А јас додавам: Професио-
налните убијци како „Шакал“ 
од филмот, па така и ладно-
крвните професионални убиј-
ци на македонскиот народ и 
на Република Македонија, Зо-
ран Заев and Greateralbanians 
company, безобѕирно одат 
до крај. Не се откажуваат се’ 
додека не го реализираат на-
рачаниот и однапред платен 
злостор, иако сето тоа го знае 
и згнасено го гледа целиот 
цивилизиран свет.

Но господа ништители на 
Македонија, страшно ќе се 
изненадите, зашто ќе се соо-
чите со невиден национален 
БОЈКОТ и со целосно ФИ-

ЈАСКО на вашата евтина пре-
давничка и окупаторска фела.

А кога по БОЈКОТОТ и 
ФИЈАСКОТО ќе се обиде-
те и последниот свој чин на 
грубо политичко насилство 
и кршење на законитоста да 
го спроведете, како што ве-
лите, преку „институциите“, 
кои, благодарение на ваши-
те примитивни узурпации и 
целосно непочитување на 
законите и Уставот, всушност 
веќе одамна се уништени – е, 
тогаш, господа, ќе се соочите 
со Народот. Тогаш нема да 
може да ви помогне ниту бед-
ната „мостра за добрососед-
ски односи“ Јоханес Хан, ниту 
сите оние антимакедонски 
заговорнички црни мостри по 
амбасадите во Скопје.

Алдо Климан

Мислења на истакнати личности од македонските заедници во 
Северна Америка за најавениот референдум во Р. Македонија
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Не ќе верувате колку добар 
човек е оној Гркот Косијас, го 
знаете многумина од вас. Тој 
е министер за по надвор, ги 
брка работите за Грција исто 
како и оној нашиот Димитров 
кој еднаш порано беше мини-
стер арно ама Грујо го избр-
ка, не му одеше по ќефот.   
За среќа дојде Зоранчо и го 
прибра. Ете ти го сега мини-
стер за мерак. Го прочитавте 
договорот што го потпишаа 
Косиас и Димитров?   Ако го 
прочитавте вие веќе знаете 
дека се’ што му рече Косиас 
на нашиот министер тој запи-
ша во договорот  до после-
ден збор, се’, се’, се’.  И се 
потпиша!
   За вас драги читатели кои 
не сте го прочитале догово-
рот на кратко ќе се обидам 
да пренесам некои работи 
кои мене ми “паднаа“ во очи.  
Во договорот ние, Македон-
ците и Македонија сме име-
нувани како втора страна. 
Исто како и привремената 
(дваесет и двегодишна)  Спо-
годба  потпишана во 1995 го-
дина од Стефо Црвенковски. 
Зошто ние секогаш треба да 

бидеме втора страна? Ќе ви 
објаснам. Затоа што ние сега 
немаме идентитет, ние сега 
сме државјани на Север-
на Македонија по наредба 
(диктат) на Косиас. И тоа не 
е баш за потценување но не 
е и се’ што втората страна 
треба да прави. Се’ што е 
напишано во договорот како 
на пример ние пак ќе биде-
ме тоа што сме само што ќе 
бидеме малку северни и др-
жавата ќе ни биде северна. И 
не само тоа.
   Најголемата река во сеуште 
Македонија Вардар според 
песната на Васка Илиева Ој 
Вардаре македонски од изво-
ра до Солуна повеќе нема да 
тече до Солун. До Гевгелија 
и стоп! Таму Северна Маке-
донија со помош на кинески 
пари ќе изгради вештачко 
езеро. Убаво решение ама за 
кратко. Ќе се наполни езеро-
то и еве ти ги грчиштата пак 
вреват низ Европа дека оние 
северните сакаат да не пото-
пат!   А ние сеуште не сме во 
Европа. И пак Гркот вели охи! 
Ние ги убедуваме дека нема 
да ја пуштиме водата надолу 
за да не ги удавиме нашите 
луѓе по Солунското поле. 
Ама Гркот има аргумент за 
секој наш збор. Кои ваши 
луге бре, па нели во догово-
рот што го пишеше вашиот 
министер за по надвор пишу-
ва дека нема ништо ваше во 
Грција?    
   Во договорот никаде не 
пишува дека за век и веков 
треба да останеме северни. 
Ќе ни биде досадно. На-
викнавме да си живееме со 

различни имиња. Ако сме 
денес северни, зошто по 20 
или 30 години да не бидеме  
источни, западни. Нели све-
тот има четири страни? Мо-
рам да признам дека многу 
заборавам. Според догово-
рот ние не смееме да биде-
ме Јужна Македонија. Грците 
имале провинција која се 
викала Македонија со никак-
ва географска одредница. И 
така мора да остане. И тоа е 
наредба. Наредба за Никол-
че Димитров, Зоранчо Заев и 
да не ги редам понатаму сите 
нивни следбеници. 
   И пак уште нешто за дого-
ворот на столетието кои го 
издејствуваа двоецот Заев 
– Димитров. (За ова големо 
извинување до Радмила Ше-
керинска). Абре не се баш 
така лоши овие Данајците  
(Египтјаните). Го читам и пак 
го пречитувам договорот и 
се чудам. Никаде ни збор за 
нашата химна!? Се прашу-
вам самиот себе – имаат ли 
ум во главата Данајците? Ни 
ја дадоа химната ама баш 
ич да не чепнат во неа! Како 
бре така? Се’ што е државно 
да се промени во северно 
државно според договорот.  
Колку мене Господ ми по-
делил ум и разум знам дека 
химната е на првото место во 
државноста. Се свири и пее 

кога Вардар губи во фудбал 
на меѓународни натпревари, 
кога Ѓорге Иванов пречекува 
гости од странство, ние овде 
ја пееме кога се веселиме, 
ама и кога протестираме... 
Велат дека биди претпазлив, 
многу претпазлив кога Данај-
ците ти идат дома со пода-
роци. И токму затоа мене ме 
јаде јанза за нивниот пода-
рок. Да не ни скројат капа по 
нивна мера? Не, не, самиот 
го негирам тоа. Нели имаме 
договор со пот издејствуван 
од наша страна. За таквиот 
договор јас ги предлагам 
договарачите Димитров и 
Косиас за Нобелова награда. 
Тие тоа го заслужија. И тоа не 
од мене. Јас не сум релеван-
тен фактор во одлучувањето 
за Нобелова. Тука е популар-
ната дама со име и презиме 
Европска Унија. Не и’ го знам 
моминското име, се изви-
нувам. Тука е таа дама да 
го даде предлогот за Нобе-
лова после сите пофалби и 
честитки до договарачите. И 
зошто да не? Нели и тие беа 
ко-учесници во погибијата на 
нашето вековно име, но исто 
така и на нашите национални 
малцинства како во Грција 
така и во Бугарија?
   Уште еднаш ќе се вратам 
на подарокот од Косиас и 
Данајците. Кога те јаде јанза 

сон не те фаќа, ако малку те 
фати, се потиш, се преврту-
ваш... и тоа не е баш спиење. 
Ама ти дава доволно време 
за размислување. И ми тек-
на. Станува збор за химната. 
Оригинална, ич не чепната. 
Дури и Гоце Делчев останува 
во неа. И вие ќе ми кажете 
дека Грците се противат на 
нашиот иредентизам. Ника-
ко. Незнам како не ми текна 
порано. Е, вака стојат рабо-
тите. Подарокот чист каков 
што е е за Али Ахмети. Нели 
тој и дружината одамна бара-
ат да имаат свој (албански) 
белези во се’ што е национа-
лен белег на Македонците. 
Така, во химната наместо 
Гоце Делчев (тој и така не е 
од Северна Македонија) ќе 
биде Еди Рама, Али Ахмети, 
може и Енвер Хоџа, не е бит-
но, важно да е Албанец, од 
неодамна нели и Албанците 
станаа државотворен народ 
во Македонија. 
   Што се однесува за офи-
цијалното знаме на Маке-
донија, нема некој поголем 
проблем. Ќе пикнеме едно 
двоглаво орле во некое ќоше 
во знамето, никако во сре-
дината зашто со вентилатор 
нема играчка, не знаеш кога 
ќе заврти, ќе ти ги осакати 
прстите, рацете. Ве молам 
ова да остане меѓу нас. Не 

сакам да дојде во рацете или 
до ушите на авторот или на 
некои негови пријатели. Да 
спомнам и нешто што одам-
на ми се врти во главата за 
кое јас не земам плата како 
Заев, Димитров. После толку 
години во преговори со Да-
најците никому не му текна 
за прифатливо и реално име 
за нашата земја – ПРОМЕН-
ЛИВА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА. Верувајте ми драги 
читатели, за овој изум јас 
се чувствувам како гениј и 
вие треба да се согласите со 
мене. Што нас ни остана од 
она што не учеше историја-
та? Јас ова име можам да го 
бранам секаде и пред секого.
   На крајов, да објаснам зо-
што е текстот насловен така. 
Во петнаесет градови во ист 
ден се славеше и сеуште се 
слави успехот на власта во 
Македонија за добивањето 
покана за влез на Македо-
нија во НАТО. Се слави кога 
бебето ќе се роди. Се слави 
кога Македонија ќе влезе во 
НАТО и ќе нареди натовска 
војска (албанска, грчка, бу-
гарска) по границите на Се-
верна Македонија до заби 
наоружани со пушки, топови, 
тенкови, авиони и така Ма-
кедонија ќе биде безбедна 
до век и понатаму. А пока-
ната која деновиве се слави 
е истата која Македонија ја 
доби во 2008 година: решете 
го (сменете го) името и вра-
тата за НАТО ви е отворена!  
Жалам ако ви го расипав де-
нот драги читатели. Јас сум 
непоправлив. 

Македонска Заедница

1) The Greek president Pro-
kopis Pavlopoulos asked 
Prince Charles to return the 
Elgin Marbles from the Parthe-
non.  For your information,  Mr. 
Pavlopoulos the marbles were 
bought by Lord Elgin in 1801 
from the Turks (Ottoman Em-
pire). Lord Elgin had a docu-
ment proving the purchase. 
These marbles were not stolen 
according to Mr. Pavlopoulos.
The Russian Emperor Alex-
ander II decided to sell Alaska 
in 1867 for $7.2 Million. Mr. 
Pavlopoulos, should Russia 
ask the USA to give back Al-
aska?  Are you normal? How 

about in Aegean Macedonia? 
Great Britain and France gave 
Aegean Macedonia to Greece 
in 1913. Do the Macedonians 
have to tell Greece that Ae-
gean Macedonia has to be 
returned to the Macedonians? 
Please wake up and smell the 
Turkish coffee, I wonder how 
you became a president in 
Greece when most of the time 
you make stupid comments. 
The latest was Macedonians 
in Aegean Macedonia do not 
exist. Also you said we do not 
have any minorities in Greece. 
Where did the Macedonians, 
Albanians, Turks, Vlachs, 
Roma, Pomaks, Jews and 
other minorities disappear to 
overnight?

Mr. Pavlopoulos most of the 
time you make obtuse com-
ments. The entire world knows 
what kind of human rights 
Greece has. NONE!
 
2) The United States receives 
the most credit for defeating 
Adolf Hitler's Germany during 
World War Two, according to 
a You Gov poll. We know that 
this is not correct. Don’t forget 
how the Soviet Union saved 
the world from Hitler and lost 
so many, many lives.
The true answer is the USSR 
defeated Nazi Germany. In the 
West they falsify the truth.
Civilians and military deaths 
in the second world war was 
USSR 27 million, USA 418,500 

and Yugoslavia one million.
The American people are 
very badly misinformed about 
history and geography. A few 
years ago an American asked 
me if “you guys in Canada still 
live in igloos”?
Here are more fake news from 
USA: When did Hitler invade 
the Soviet Union. On Septem-
ber 22, 1941.
Here is the true answer: Nazi 
Germany invaded the Soviet 
Union on June 22, 1941, in the 
largest German military oper-
ation of World War II.
 
3) The Tatarobulgars are 
spreading misinformation 
around the world, telling 

people that they invented the 
Macedonian alphabet. In the 
west it is called Cyrillic. This is 
to avoid saying Macedonian.
Also, the Tatarogulgarians are 
saying the Macedonian lan-
guage is Bulgarian. Up until 
the 9th century the Tatarobul-
garians spoke the Tatar lan-
guage and had Tatar names 
such as Tazhik, Tashuk and 
Asparuh.
If we say the English people 
from Great Britain adopted 
the English language from 
the Jamaicans, Canadians or 
Americans then the Macedon-
ians adopted the Macedonian 
language from the Tatarobul-
garians. Major stupidities are 

being said by the Tatarobulgar-
ians and the EU is mute and 
deaf.
George Nicholov

Readers Corner

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

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

Танас Јовановски

На нероден Петко 
му купија капа!

МПЦ СВ. Наум Охридски од Хамилтон 
на сите свои парохијани и на целиот 

македонски народ ширум светот им го 
честита големиот национален празник – 

Илинден. Двата Илиндена, од 1903 и 1944 
се симбол на победата и на македонскиот 
непокор. Аманетот на илинденците е наша 

обврска . Да ни е вечна Македонија!
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На 28 и 29 јули годинава во  
гратчето Фармингтон Хилс, 
непосредно до Детроит, во 
државата Мичиген,САД се 
одржа  традиционалниот 
илинденски фестивал кој 
секоја година е посветен на 
најголемиот македонски вер-
ски и национален празник, 
празникот над празниците - 
Илинден!„
Организатор беше  МПЦ Св. 
Ѓорѓи Кратовски, малечка 

црквичка со живописна око-
лина и имот кој восхитува со 
своата питомост и убавина, 
слична како и душите на Ма-
кедонците кои што раково-
дат и неуморно даруваат од 
своето време и енергија со 
љубов ко црквата и македон-
ските традиции. На 28 и 29 
по богослужбата започнаа да 
доаѓаат бројни парохијани, 
верници и почитувачи на овој 
македонски православен 

храм.
Срдечно македонско добре-
дојде на гостите им поса-
куваа свештеникот во оваа 
црква Отец Горан Трпчевски 
и  членовите на црковната 
управа која ја предводи Би-
толчанецот Димитар Цве-
тановски. Македонките кои 
членуваат во женската сек-
ција, со насмевки на лицата 
и видливо предилинденско 
расположение ги прикажа-

асите убавини на македон-
ската традиционална кујна 
(македонски пити, сирења, 
слатки специјалитети, а 
можеа да се вкусат и ма-
кедонските ќебапи, пива и 
ракии). Покрај неодоливата 
македонска храна и пијалоци 
присутните на Илинденскиот 
фестивал во саботата и не-
делата ги забавуваше маке-
донската музика на   Соња и 
Оливер Бенд.

Се играше и пееше, песни-
те патриотски одекнуваа 
надалеку, а дузина отпеа и 
прекрасното грло на маке-
донската поп ѕвезда Ламбе 
Алабаковски кој од пред не-
колку години се досели на 
овие америкаснки простори 
каде што живее со своето 
семејство.

Фестивалот има за цел од 
настан до настан, од година 

до година  да привлекува 
што повеќе Македонци од 
најралични генерации, со 
акцент на помладите кои ќе 
ги наследат македонските 
обичаи, собирања, на овој 
или поинаков начин - се’ со 
една цел да ја зачуваме ма-
кедонската верска, културна 
и национална свест.

Од Детроит
Соња Лозановска

Македонски Илинденски фестивал во
МПЦ Св. Ѓорѓи Кратовски од Детроит

Македонска заедница
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,,Македонија,,:  
Неодамна гранка на Младин-
ската организација MYNET 
од Св. Климент Охридски 
беше формирана и во црква-
та Св. Илија во Мисисага. 
Најнапред, за каква органи-
зација станува збор и која 
беше целта за нејзиното 
формирање?
Анастасија Касниоска: 
Македонската младинска 
мрежа е организација со цел 
да ги промовира нашата ма-
кедонска традиција и култура 
преку младинското инволви-
рање во македонската заед-
ница преку нашата македон-
ската православна црква.
,,Македонија,,: 
Неодамна беше организира-
на младинска забава инспи-
рирана од хавајските убави-
ни, а  како вовед во летните 
месеци. Колку сте задоволни 
од интересот на младите Ма-
кедонци?
Анастасија Касниоска: 
Јас навистина бев воодуше-
вена од интересот на млади-
те Македонци кои не само 
што присуствуваа туку и 
помогнаа во организа-
цијата за самиот настан. 
Ова беше нашата прва 
забава организирана од 
Мајнет-Мисисага и како 
за наш прв настан мислам 
дека беше многу успешен, 

меѓутоа секако ќе бидам 
пресреќна доколку во иднина 
бројот на млади Македонци 
кои се ангажираат околу за-
чувување на нашата тради-
ција и дружба повеќекратно 
би се зголемил.
,,Македонија,,: 
Кои активности се и ќе би-
дат дел од вашата работа 
и постоење како младинска 
организација во наредниот 
период?
Анастасија Касниоска: 
Моментно, повеќето од на-
шите членови се на одмор во 
Македонија и затоа немавме 
ништо организирано за ова 
лето, но се надевам дека по-
сле летниот одмор ќе орга-
низираме и ќе ве известиме 
што порано за да присуству-
ваат млади Македонци во 
огромни броеви.
,,Македонија,,: 
Каков е инте-
ресот за 

членување во оваа орга-
низација и кои се усло-
вите да се биде член во 
младинската организа-
ција MYNET од Св. Илија 

Мисисага?
Анастасија Касниоска: 
Членството на Македонската 

младинска мрежа е отворено 
за сите македонски млади 
лица. Секој што сака да биде 
член на оваа организација, 
доволно ќе биде само да 
ме контактираат мене или 
некој од останатите членови 
во младинската мрежа, но и 

да присуствуваат на нашите 
настани.
,,Македонија,,: 
Колку сте активни на со-
цијалните мрежи и како  за-
интересираните млади Ма-
кедончиња да пристапат кон 
организацијата, да ве контак-
тираат и да ги следат вашите 
активности?
Анастасија Касниоска: 
Активни сме на нашата 
Фејсбук страна “MYNET-
Macedonian Youth Network” 
како и на Инстаграм “Mynet.
to” каде што сите можете да 
не’ посетите и следите, но  
најважно и да не контакти-
рате за да се зачлените во 
Македонската Младинска 
Мрежа. 
,,Македонија,,: 
Која е вашата  порака, која би 
сакале да ја пренесете преку 
весникот ,,Македонија,, до 
сите читатели?
Анастасија Касниоска: 
Нашата порака кон млади-
те Македонци е да ни се 
придружат и да доаѓаат на 
нашите забави и слични на-
стани за да ја промовираме 
и зачуваме нашата култура и 
традиција, но и да му покаже-
ме на целиот свет што значи 
да се биде горд Македонец.

Разговор со Анастасија Касниоска од Мајнет од МПЦ Св. Илија 

Да ја промовираме 
и зачуваме нашата 

култура и традиција, но и да 
му покажеме на целиот свет 
што значи да се биде горд 

Македонец.

MYNET - Macedonian Youth Network
MYNET congratulates American-Canadian Metropolitan Metodij Zlatanov on the release of his 
book SVMMVS (Transhumanistic Fragments) on July 10th in Skopje, Macedonia! The release 
was attended by members of MYNET - St. Ilija, Anastasija and Jovana Kasnioska .
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Илинденско востание

Илинденското востание било 
востание на македонскиот 
народ  против османлиската 
власт. Конгресот на Македон-
ската револуционерна орга-
низација, одржан во Солун, 
донел одлука напролет да 
се крене оружено востание 
при што започнувањето и 
водењето на востанието им 
биле препуштени на окруж-
ните комитети. Конгресот на 
Битолскиот револуционерен 
округ, одржан во Смилево, 
одлучил да се крене општо 
ослободително востание и 
избрал Главен востанички 
штаб на Битолскиот револу-
ционерен округ (во состав: 
Дамјан Груев, Борис Сара-
фов и Анастас Лозанчев), 
кој донел одлука востанието 
да започне на денот Свети 
Илија, 2 август 1903 година 
(нов стил).
По започнувањето на воста-
нието, Задграничното прет-
ставништво на Организа-
цијата во Софија им предало 
на владите на европските 
големи сили Декларација со 
која биле известени за непод-
носливата експлоатација и 
за жестокоста на режимот на 
османлиската држава кој не 
ги почитувал елементарните 
права признати на македон-
скиот народ со Берлинскиот 
договор. Од нив се барала 
ефикасна интервенција за 
да се присили Владата на 
Турција, како единствено од-
говорна за воениот конфликт, 
да ги изврши преземените об-
врски и на Македонија да и` 
даде автономија.
Востаничките сили презеле 
нападни дејства во сите вос-
танички реони. Востаниците 
од Крушевскиот востанички 
реон со концентриран напад 
го ослободиле Крушево. Во 
Костурскиот востанички реон 
биле ослободени поголеми-
те населени места Невеска 
и Клисура, a во Леринскиот, 
Охридскиот, Преспанскиот и 
во Кичевскиот револуционе-
рен реон се воделе жестоки 
борби.
Во ослободеното Крушево 
била создадена Крушевска-
та Република, со Совет и со 
Привремена влада, избрани 
од народот. Привремена-
та влада имала ресори: за 
внатрешни работи, за финан-
сии, за исхрана, за изград-
ба и за санитет. Посебните 
дејности ги извршувале спе-
цијални служби: за обезбе-
дување и градење опкопи 
за заштита, за поправка на 
оружјето и за производство 
на воени материјали, вклу-
чително и црешово топче. За 
одбрана Привремената вла-

да извршила мобилизација на 
машкото население способно 
за борба и презела мерки за 
заштита на муслиманските 
семејства на избеганите др-
жавни службеници и на нив-
ните имоти, обезбедувани од 
Востаничкиот штаб. Во села-
та со муслиманско население 
бил упатен повик, познат како 
Крушевски манифест, во кој 
се соопштувало дека маке-
донскиот народ се кренал на 
оружена борба против тиран-
ската власт и насилниците, 
а не против сиромашното 
муслиманско население, дека 
востаниците не се разбојни-
ци, туку револуционери па 
затоа тоа да не се плаши, да 
остане мирно и дека во ав-
тономна Македонија сите ќе 
имаат еднакви права и сло-
боди.
Во другите револуционерни 
окрузи (Солунскиот, Серскиот 
и Скопскиот), востанието има-
ло карактер на герилско воју-
вање. Биле активирани сите 
вооружени чети кои вршеле 
напади на воените цели: гар-
низони, стражарници и други 
цели, како и на стратегиските 
објекти: патиштата, желез-
ничките линии, телефонските 
и телеграфските инсталации. 
Со нивното дејствување била 
опфатена целата територија 
на Македонија и со тоа Илин-
денското востание добило 
карактер на општонародно 
востание.
Во Битолскиот револуцио-
нерен округ, каде што воста-
нието било најмасовно, била 
извршена мобилизација на 
голем дел од боречкото на-
селение. Востаничкиот штаб 
им предал Меморандум на 
дипломатските претставници 
со протест поради варварски-
те постапки на регуларните 
единици на војската, против 
палењето и разурнувањето 
на селата и масакрирањето 
на неборечкото македонско 
население.
Во Одринскиот револу-
ционерен округ востание-
то избувнало подоцна. По 
Конгресот на Петрова нива 
Михаил Герџиков се вратил 
за неколку дена во Бугарија 
и телеграфски побарал од 
ЦК да се одложи денот на 
востанието. Му одговориле 
дека востанието може да се 
одложи најдоцна за 20 јули, 
Илинден. Герџиков се вратил 
во Странџа кај своите другари 
од штабот, Лазар Маџаров и 
Стамат Икономов на кои им 
го објавил резултатот. Со 
нив бил и секретарот Христо 
Силјанов. Сите тие заедно 
решиле сами да продолжат 
рокот за уште 15 дена, до 6 

август - Преображение, за 
две причини: да се подго-
тват подобро во борбите и 
да го користат случајот кога 
турските војници, кои биле 
концентрирани кон нивниот 
крај, ќе бидат испратени да 
задушувањето на македон-
ското востание, па тогаш со 
нивната акција да ги разделат 
и ослабаат. Сепак, тој факт не 
попречил востанието во Тра-
кија да биде подолготрајно 
од востанието во Македонија. 
Таму востаничката власт по-
тоа ја формирала Странџан-
ската комуна, која ја опфаќа-
ла територијата меѓу Мало 
Трново и Василико.
Европските големи сили има-
ле свои интереси во османли-
ската држава и во регионот, 
биле против оруженото вос-
тание во Македонија и Одрин-
ско и за зачувување статус 
кво. На Владата на Турција 
и дале полна слобода да ги 
употреби сите потребни сили 
и средства за задушување 
на востанието. И соседните 
балкански држави биле исто 
толку заинтересирани за 
ликвидирање на Востанието 
и за уништување на Маке-
донската револуционерна 
организација, стравувајќи од 
интервенцијата на силите за 
давање автономија на Маке-
донија.
Во такви услови, при це-
лосна изолираност и во не-
пријателско окружување од 
соседството, македонските и 
одринските востанички сили 
опстоиле до пред крајот на 
1903 г., спротивставувајќи им 
се на огромната модерно воо-
ружена регуларна армија и на 
нерегуларните воени форма-
ции, кои примениле тактика 
на тотално уништување на 
македонските села, мате-
ријалната база и борбената 
резерва. По повеќемесечни 
борби, за да се поштеди на-
родот од натамошни репре-
салии, Востаничкиот штаб 
издал директива за запирање 
на востанието.

Крушевска 
република (2-12. 
08. 1903 година)

Во приквечерината на воста-
нието, кручевските востаници 
се собрале во Беринската 
корија, чекајќи ја во секој мо-
мент наредбата за да го на-
паднат градот.
Горскиот штаб на Кру-
шевскиот востанички реон, 
на чело со Никола Карев, 
кој беше определен од кон-
гресот во Смилево за горски 
началник, концентрирал око-
лу 800 востаници за напад и 
ослободување на Крушево. 
Подготвувајќи се за успешно 
заземање на градот, Штабот 
свикал состанок со следни-
те луѓе: Иван Наумов, Питу 
Гули, Андреја Димков, Ѓучин 
Наумов, Марко Христов, Ко-
сто Демирхисарски, Иванчо 
од селото Љатово, Коста 
Попето, Ташко Карев, Ме-
тоди Стојчев и др., пред кои 
Карев ги изнел задачите на 
војводите за претстојната ак-
ција. На тој состанок бил при-

фатен предлогот на Карев, 
Тодор Христов (офицерчето) 
да биде избран за помошник 
член на Штабот.
Штабот што се наоѓаше на 
чело на востаничките сили 
се состоеше од: Никола Ка-
рев – началник на Штабот, и 
членови: Томе Никлев, Анти-
ноген Хаџов, Тодор Христов 
и Тодор Павлов. Тука Штабот 
ги распроделил востаниците 
во 8 борбени групи, на кои им 
поставил началници и опера-
тивни задачи. Оперативните 
задачи биле разработени во 
содејство со Т.Христов – офи-
церчето, кој уште порано се 
вовлекол скришно во градот 
и направил скица на поваж-
ните пунктови. Штабот издал 
специјален проглас со кој го 
објавил востанието. Потоа, 
според одлуката и планот, 
ноќта на 2 август започнал 
нападот на Крушево. Кога на-
ближија до градот, 5 борбени 
групи, според планот, зазеле 
позиции околу градот, заради 
негово обезбедување од на-
пад од надвор.
Така на југ, врвот „Мечкин 
Камен“ го зазел Питу Гули со 
100 востаници.
Понатаму, заобиколувајќи го 
југозападно и излегувајќи на 
патот што доаѓа од кај селото 
Селце и минува низ маалото 
„Мочур маало“, за градот на 
запад позиција зазел Шурчин 
Наумов.
Северниот сектор бил зазе-
мен од војводата Коста Дими-
тров, а западниот од војвода-
та Марко Христов.
Андреја Димков со својот 
помошник Коста Попето на-
стапиле и го опсадиле голе-
мото жандармериско здание, 
каде што биле сместени раз-
ните државни служби, со за-
дача да го запали зданието и 
да ги зароби жандармите што 
се наоѓале во него.
Групата на Иван Аљабакот, 
со неговиот помошник Геор-
ги Ивановски, настапиле кон 
касарната, со единствена за-
дача да ги заробат војниците 
што таму се наоѓале и да ја 
заземат касарната.
Никола Карев, со Штабот, 
останал насреде за да коман-
дува и набљудува. Планот се 
исполнил со точност.
Нападот за освојување на 
жандармериското здание 
отпочнал во 6 часот в зори, 
со негово опожарување и за-
вршил напладне во 12 часот.
Нападот на касарната отпоч-
нал во 6 часот в зори и тука 
борбата била упорна. Вој-
ниците, добро вооружени и 
дисциплинирани, дале отпор. 
Штабот го испратил на помош 
„Офицерчето“. Требало да 
се запали касарната, што се 
случило дури во 4 часот поп-
ладне, искористувајќи ја град-
ската пожарна за прскање на 
зданието со газија. Но начал-
никот на касарната, Сулејман 
Ефенди, предвидувајќи дека 
ќе се случи такво нешто, 
претходно наредил да се 
ископа еден канал до поточе-
то покрај касарната и успеаја 
да ги изненадат востаниците, 
напаѓајќи ги ненадејно. Во 
борбата гради в гради пад-
нале шестмина востаници, 

прободени од штиковите од 
пушките. Меѓутоа, наспроти 
сe, тие победија и касарната 
била заземена.
Кај старото римско кале, до-
дека траел нападот на касар-
ната, околу 3 часот попладне-
то 300 војници од редовната 
армија кои доаѓле од кај При-
леп го нападнале калето што 
било заземено од одредот на 
Марко Христов. Борбата тра-
ела 15 часа, по што војската 
отстапи, оставајќи на бојното 
поле 12 трупови.
На 3 август 1903 година 
градот бил ослободен од 
турската власт. Османската 
државна власт била елими-
нирана и била воспоставена 
македонска револуционерно - 
демократска власт во градот. 
Со воено – востаничките тела 
на Републиката раководел 
Реонски штаб, сместен во 
Гумења. Од претставниците 
на сите народности што го на-
селувале градот бил свикан 
собир, на кој се формирало 
преставничко тело или Совет 
на Републиката, составен од 
60 души, по 20 од секоја на-
родност. Од својата средина 
ова тело избрало извршна 
власт од 6 члена, по двајца 
од секоја народност, наре-
чена Привремена влада, под 
претседателството на Вангел 
Дину. Седиштето на Привре-
мената влада се наоѓало во 
централното патријаршиско 
училиште. Привремената 
влада својот делокруг го по-
делила на 6 сектори: поли-
циски, судски, финансиски, 
реквизиционен, интендант-
ски и здравен. На чело на 
судскиот сектор се наоѓал 
Вангел Дину, со ресорот за 
реквизиција раководел Ѓорѓи 
Чаче, со финансиите – Те-
охар Нешков, со полицијата – 
Христо Ќурчиев, со интендан-
ството – Димитар Секулов и 
со здравствено – санитарните 
работи – Никола Бају.
За остварување на своите 
задачи владата формирала 
разни комисии и други тела и 
служби во кои, на еден или на 
друг начин, било ангажирано 
сето население.
Во градот била основана и 
болница со која раководеле 
двајца лекари – д-р.Димко и 
д-р.Батал.
Со одбраната на ослободена-
та територија раководел Ре-
онскиот штаб, под чија коман-
да се наоѓале сите вооружени 
сили на Републиката. Штабот 
на револуционерните сили на 
6 август издаде Прокламација 
(манифест), што била упате-
на во околните села со мусли-
манско население во Крушев-
ската околијата. Манифестот 
значел и апел за збратиму-
вање во името на слободата 
во заедничката татковина – 
Македонија и декларација во 
која биле искажани целите на 
илинденските востаници.
Крушевската република била 
врвен израз на општонарод-
ните стремежи за слобода и 
формирање на слободна ма-
кедонска држава.
Командата за напад врз осло-
боденото Крушево и Крушев-
ската република му била до-
верена на Бахтијар-паша. Со 

околу 18-илјадна армија и со 
една полска батерија, тој го 
опколил градот и се настанил 
околу селото Кривогаштани, 
во самите поли на крушевски-
те височини.
Еден дел од таа војска, околу 
3.000 војници, тргнал кон се-
вер и р. Блатор и се искачил 
над Крушево кај с.Норово и 
Селце. Преостанатата војска 
се упатила на југ од Крушево, 
преку селата Вврбовец и При-
билци. Друг одред од 6.000 
војници од с.Прибилци, раз-
делен на две колони, тргнал 
кон југозападно Крушево. 
Четвртиот одред од 5.000 вој-
ници доаѓал откај Кичевско, 
се покажал кај Бушова чешма 
(северозападно од Крушево).
Против така огромната турска 
војска застанале 1.200 вос-
таници, готови до еден да ги 
положат животите во одбрана 
на Републиката.
Борбите за градот почнале 
на 12 август, околу 10 часот 
претпладнето, со напад на 
артилеријата, која стрелала 
кон востаничките предни по-
зиции. Потоа, огнот бил пре-
местен кон куќите, кои почна-
ле да горат една по една.
Штабот ја сфатил важноста 
на ситуацијата и донел енер-
гично решение да ги отстапи 
сите позиции околу градот за 
да му даде можност на насе-
лението да се скрие или да се 
врати и легализира. Тоа било 
неизбежно, затоа што изо-
стана помошта од околните 
реони.
Кога било донесено ова ре-
шение, на четирите пункта 
околу градот се воделе силни 
борби. На секторот „Слива“, 
Георги Стојанов со 50 воста-
ници задржал 3.080 војници, 
кои во текот на еден час уби-
ле 7 востаници.
На секторот „Растојца“, Хри-
сто и Ташко Кареви, со 50 
востаници, исто така задржа-
ле една поголема маса војска, 
кога во текот на едночасовна 
борба паднале убиени двајца 
востаници.
На секторот Берино кај мес-
носта „Мечкин Камен“, војво-
дата Питу Гули со 100 воста-
ници им давал отпор на 3.000 
војници. Борбата продолжила 
околу 2 часа. Му била дадена 
заповед за отстапување но 
таа не била извршена. Бор-
бата завршила со херојска 
смрт на војводата П.Гули и 
неговите знаменосци – Ѓорши 
Димев и Нове Смугрев, како и 
поголем дел од востаниците.
По напуштањето на градот 
од страна на востаниците, 
војската навлегла во градот 
и извршила страшна тира-
нија врз населението, колејќи 
старци и деца и умртвувајќи 
со садизам жени. Војската 
изгорела 200 куќи и 200 дуќа-
ни и ограбила сe што нашла.
Со тоа бил ставен крај на 
најзначајната рожба на рево-
луцијата – Крушевската репу-
блика.
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Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

Македонска Заедница

Отворена Трибина со 
проф. д-р Солза Грчева 

среда, 8 август 2018
Организацијата Обединети Македонци од Канада 
организира отворена трибина со проф. д-р Сол-
за Грчева, претседател на Глас за Македонија и 
годинашна гостинка на Илинденскиот пикник по 

повод празникот Илинден..
Трибината ќе се одржи 
во среда навечер со по-
четок во 19:00 часот во 

просториите на македон-
ската православна црква 
Св. Климент Охридски во 

Торонто.
Влезот е слободен!

Сите сте добродојдени!
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КОЛУМНА, СОЛЗА ГРЧЕВА: Сите луѓе на Премиерот

Имаме ние историја каде 
претседател на држава глас-
но порачуваше: “не ме оста-
вајте сам“. И не го оставија. 
Оние кои пренесуваа шлепе-
ри преку граница, полни со 
детергенти на ОХИС и кои 
правеа државен шверц за го-
леми лични пари во времето 
на ембаргото, не само што 
не го оставија, туку се прика-
чија како крлежи на претсе-
дателот кој нели, не сакаше 
да види дека е опкружен со 
криминалци. Се сеќавам кога 
работев во истиот тој ОХИС, 
како на одредени директори 
им се јавуваа пратеници од 
владејачкото мнозинство (од 
среде пленарни седници) и 
нарачуваа тони прашоци за 
перење за да си ги наполнат 
шлеперите за шверц. Инаку 
во ОХИС не се земаа плати, 
туку бевме исплаќани во ки-
кирики и прашоци, во најдо-
бар случај.

Имаме дебела историја на 
“незаменливи“ функционери. 
Па впрочем и не можам да си 
споменам некакво нормал-
но однесување. Да поминеа 
барем 10 години без сурово 

крадење од државните пари, 
а без наше осиромашување, 
на нешто и ќе личевме. Не-
маше да возиме до Охрид 
по дупки и одрони, немаше 
градовите да бидат урбани-
стички хаос со автомобили 
на секој тротоар, немаше да 
има украдени по два ката на 
секоја зграда под лагата дека 
е тоа кров, немаше да умира-
ат родилки и бебиња како во 
Нигерија, немаше да биде-
ме последни на сите листи 
за образование, немаше да 
имаме најзагадени градови 
во светот, немаше да имаме 
деца кои избегале во туѓина 
затоа што овде со децении 
работа се дели исклучиво 
со партиски книшки, немаше 
да имаме најскапи градби 
во светот, немаше да имаме 
клинички центар кој личи на 
пекол, ќе немавме огромна 
државна администрација, ќе 
немавме мали фирми кои 
се предмет на рекет и енор-
мни давачки за да се нарани 
непотребната администра-
ција, ќе немавме страв дека 
Водно ќе ги затрупа еден 
ден жителите,…може да се 
реди бесконечно. Ние сме 

до толку анестезирани од 
криминал и корупција, што 
никој веќе и не се прашува 
како тоа реконструкцијата на 
театарот во Тетово може да 
чини 40 милиони евра?! Или 
како тоа за идејно решение 
за еден нов универзитет, се 
разбира доделено на блиска 
фирма основана неодам-
на, се даваат еден милион 
евра?! Или како може да се 
случи пратеници буквално 
да го цедат буџетот со енор-
мни дневници за патување 
од другите градови; како да 
доаѓаат со авионски карти од 
Мексико?!Еден криминал се 
препокрива со друг со брзина 
на светлината бидејќи друго 
и нема. Нема ниту вистински 
казни за вистинските сто-
рители. Сите наредни им го 
опростуваат криминалот на 
претходните и така во круг.

Нас не вакцинираат по-
стојано, 28 години не 
крадат, не лажат, не 
ранат со коски од нив-
ните трпези, создава-
ат верни и благодарни 
цицачи на народни пари, 
кои еве во пресудни мо-

менти верно тргнаа 
да го продаваат и тоа 
што никако не им при-
паѓа ексклузивно ним. 
Тргнаа да го продаваат 
моето и наше право на 
самоопределување, мое-
то и наше право на сло-
боден говор, бидејќи со 
толку натрупани пари, 
домашната берза им е 
претесна.

Ова последново секако 
можат да го пријават како 
иновација. Тоа е впрочем и 
единствената иновација на 
оваа Влада. Многу работи 
кои ги мрмореше “елоквент-
ниот“ премиер, а кои ги сме-
тавме за обично тропање, 
како она за изнаоѓање на 
“креативно“ решение за име-
то, всушност се добра осно-
ва за тоа токму нему (и на 
фирмите на Заеви) да му се 
додели најголемиот грант од 
иновацискиот фонд. Не знам 
зошто во наплив на својата 
милост и дарежливост, со-
пствената награда тргна да 
ја подели со еден куп негови 
пријатели, кои се далеку од 
него во “иновативност“? Мо-

жеше на пример еден дел да 
им додели и на уникатните, 
мешовити комисии за рету-
ширање на нашата историја 
и на она тело проектирано во 
спогодбата со првата страна, 
кое ќе ја надгледува нашата 
политичка коректност и ќе 
внимава како се навива на 
стадионите. Ова се секако 
најиновативни решенија во 
држава која милува да се на-
рекува европска и демократ-
ска, а воведува институции 
кои евентуално би можеле 
да бидат воведени после 
изгубена војна и секако не 
во 21 век. Иновативноста 
отиде дотаму што со еден 
потпис ги збришаа не само 
Македонците туку и сите ет-
нички заедници, кои од друга 
страна (некои од нив) се па-
лат на истата монструозна 
креација. Ќе им текне еден 
ден, а веќе малку и се размр-
даа, дека не секоја иновација 
е добра. Треба само полека 
и разложно да му објаснат 
на екс пратеникот, а сега-
шен советник Рамадани, кој 
се заканува и со војна, само 
за да неговиот народ биде 
избришан од Уставот. И од 
пописот. Што ти прави власт, 
макар и во периферните 
кругови на истата.

Но, Премиерот, “великоду-
шен“ каков што е, несебично 
раздели како на задушница, 
се на своите пријателчиња 
по бизнис. Нема да кажам 
дека е ова мега скандал. Да, 
тоа би било во некоја замис-
лена земја каква што не сме. 
Во таквата, премиерот фатен 
во корупција од овие разме-
ри, веднаш треба да поднесе 
неотповиклива оставка. И 
сите инволвирани исто така. 
Но, тоа е навистина нере-
ално барање од човекот кој 
отворено бараше поткуп и во 
своја одбрана кажуваше дека 
не се работело за кривично 
дело затоа што немало пари. 
Фатени сте во кражба, ама 
ве ослободиле дека не сте 
имале време да го изнесете 
телевизорот. Каква судска 

иновација, ве молам. И ним 
им следува дел од Инова-
цискиот фонд.

За најизјава ја сметам 
изјавата на Заев, дека 
нема да можел да најде 
други луѓе со кои ќе 
ги заменел крадциве и 
сите снаи и свекрви. Не 
ми е јасно зошто, покрај 
толку револуционери 
и поданици, човеков 
се чувствува осамен. 
Впрочем и од Струмица, 
ако добро се пребара, не 
се баш сите дојдени на 
позиции во Скопје. Само 
треба да се бара вра-
та-на-врата.

Те лаже чувството Премие-
ру! Па сите околу тебе имаат 
снаи, золви, браќа, сестри, 
внуци, за братучеди да не 
зборувам. Сите тие едвај че-
каат да те советуваат за лан-
скиот снег и за љубовниот 
повик на ирвасите во полар-
ната ноќ. Или да ти бидат 
пратеници кои супер работат 
со зелено копче (единствен 
услов е последниве да не се 
далтонисти). Или да ти бидат 
вицепремиери. Па имате и 
други луѓе чии фирми се да-
ват во долгови, па мора др-
жавата да “помогне“. Јас ќе 
ти пратам барем 20 имиња 
во плик кои ти се тука, пред 
нос, а чии услуги можат да 
бидат исто толку квалитет-
ни. Впрочем, можеш и ти да 
ги лоцираш ако пребараш по 
телефонот. Сигурно имаш 
селфи направено со сите 
нив.

Ќе кажев дека вакви во Евро-
па, тешко. Ама, во последен 
момент си го прекасав јази-
кот. Се сетив дека во далеч-
но време имало “дипломи за 
Балкан“. Ги има и сега, само 
се нарекуваат препораки.

(авторот е проф. д-р и 
претседател на ГЛАС за 

Македонија)
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD
2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com
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Честит Илинден од Македонското патриотското 
друштво ,,Никола Карев,, од Канада 

,,Во историја да се запише
Никој никогаш да не избрише,

За чедата што загинаа за 
слободата на Македонија.
Знаме носеа клетва даваа,

Смрт или Слобода за 
Македонија...,,

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 
најголемиот македонски верски и 
национален празник Илинден со 
желби за братска љубов, слога, 

напредок и благосостојба!

На фотографијата е претседателот на македонското 
комитско друштво ,,Никола Карев’’

(четврт од лево) со своите пријатели, на комитската 
вечер одржана на 14 ноември 2015 година.

Честит Илинден од Светскиот Македонски Конгрес-Канада!
По повод трите илиндена - Херонеја (338 г.п.н.е.), Крушево (1903 година) и 

Свети Отец Прохор Пчињски (1944 година) - Светскиот Македонски Конгрес - Канада
упатува семакедонска илинденска честитка до Македонците во сите делови на 

Македонија и во целиот свет!
Нека Илинденскиот дух завладее во вашите срца и со гордо кренати глави и

патриотски вознес ги прославиме овие историски денови. Македонија била, е и 
секогаш ќе остане

непокорлива, единствена, безгранична и вечна.
Со најискрени македонски поздрави во име на Светскиот Македонски Конгрес - Канада

Ве поздравува претседателот
Боне (Боби) Темелков 

Честит Илинден ви посакува 
Прилепското Друштво ,,Маркови Кули,,
Управата на Прилепското Друштво ,,Маркови Кули од Канада 
, предводена од претседателот Славе Бунтески на сите свои 

членови и на  Македонците  во Македонија и насекаде низ светот 
им го честита најголемиот македонски верски и државен празник  
Илинден со желби за мир и благосостојба  во животот, разум и 

почитување. 
Да се врати довербата и надежта, во име на минатите, сегашните 

и идните генерации Македонци. За многу години!

Обраќање на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов 
по повод 2 Август – Ден на Републиката, на Мечкин Камен во Крушево

Се зборува за владеење на 
правото, а се врши правно 
насилство. „Насилството, 
рекол Солженицин, нема 
со што друго да се покрие, 
освен со лага, а лагата нема 
на што да се потпре, освен 
на насилство. Штом некој ќе 
го прогласи насилството за 
свој метод, мора незапирли-
во да ја бира лагата како свој 
принцип.“
Лага е дека со овој грчки 
договор ќе се менува само 
името на нашата држава. 
Напротив, се менува и маке-

донскиот државен и институ-
ционален идентитет.
Лага е дека со овој грчки 
договор не се погазува 74 
годишното право на самоо-
пределување и државност на 
македонскиот народ. Напро-
тив, со овој грчки договор се 
брише и државно-правниот 
континуитет на идеалот на 
македонскиот народ да има 
своја држава. Се брише и 
27 годишната историјата на 
независната македонска др-
жава.
Лага е дека со овој грчки до-

говор се гарантира членство 
во Европската Унија и НАТО. 
Без вистински реформи, без 
борба против корупцијата, 
без борба против партискиот 
елитизам и клиентализам, 
нема членство во Унијата 
и НАТО. И да се прифати 
штетниот грчки договор, и 
да се промени македонскиот 
Устав, членството во ЕУ и 
НАТО не следува по автома-
тизам. Со прифаќањето на 
ваквиот договор, ние само ја 
сечеме гранката на која се-
диме само затоа што некој не 
уверува дека во меѓувреме 
ќе ни израснеле крилја.
Лага е дека со овој дого-
вор конечно ќе сме станале 
рамноправен субјект со тоа 
што Грција ќе не признаела. 
Напротив, не само што се де-
градираат нашите стекнати 
права во Обединетите на-
ции, туку спогодбата ја дове-
дува Република Македонија 
во положба на потчинетост и 
зависност спрема Република 
Грција. Бидејќи, со овој дого-
вор Грција стекнува право да 
се меша во општото добро на 

нашата Република.
И конечно, лага е дека со 
овој грчки договор се јакне 
македонскиот идентитет. На-
против, со овој грчки договор 
правно се укинува македон-
скиот народ.
Многупати се обидувале да 
ни накалемат некаков туѓ 
идентитет, но сепак не успеа-
ле, бидејќи нашето постоење 
не зависи од нив туку од са-
мите нас.
Затоа, сега не убедуваат 
сами себе да си се укинеме.
Затоа, сега сакаат да го убе-
дат македонскиот народ да 
изврши правно и историско 
самоубиство. Бидејќи од су-
верената волја на македон-
скиот народ извира и сувере-
ната македонска република.
Без македонскиот народ, 
општото добро ќе биде све-
дено на ничие добро, кое се-
кој ќе може да го разграбува 
и разнебитува.
Без македонскиот народ, ма-
кедонската република стану-
ва ничија земја.
Бидејќи без македонскиот 
народ нема македонска ре-

публика.
За возврат на тоа ни е ветен 
просперитет, но по цена на 
нашиот идентитет. А јас се 
прашувам, каков ли е тој про-
сперитет без идентитет, без 
слобода да се наречеме спо-
ред нашето сопствено име?
Вината за ваквата состојба 
не можеме да ја бараме ниту 
во нашиот јужен сосед, ниту 
во европските и евроатлант-
ски партнери. Бидејќи ниту 
ирационалната параноја на 
првиот, ниту студениот праг-
матизам на вторите не можат 
да не променат.

Каде е тогаш вината?

Знаејќи какво е семето, Мис-
ирков уште пред 115 години 
посочил каков ќе биде пло-
дот. Тој речиси пророчки не 
предупредува за ова кобна 
македонска одлика и вели: 
„Собитијата што се развија 
до сега ни покажаа колку 
ние самите можеме да си 
напакостиме, мислејќи дека 
постапуваме правилно.“
Затоа и авторот на послед-

ниот македонски манифест, 
оној што предмалку го чувме, 
прашувајќи кој тоа ни го бри-
ше минатото за да ни ја од-
земе и иднината, без тронка 
задршка одговара – „Не оби-
дувајте се никогаш вината да 
ја барате подалеку од нас.“
Затоа, лекцијата што постоја-
но ни се повторува бидејќи 
никако да ја научиме е след-
ната: најголемите национал-
ни катастрофи на Македо-
нија и се случувале тогаш 
кога е заобиколувана општа-
та волја и кога е напуштан 
националниот консензус.
Републиката постои за да 
го заштити општото добро 
од секој оној што ќе посака 
да го присвои само за себе. 
Смислата на републикански-
те механизми е да ја спречат 
злоупотребата на власта за 
тесни лични и партиски инте-
реси. Секогаш кога тесните 
лични и партиски интереси го 
завземаат местото на трајни-
те интереси на Републиката 
се завршувало со национал-
на катастрофа.

Македонска заедница
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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
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DR. THOMAS GELEFF, M.D.- A TRUE CANADIAN-MACEDONIAN LEGEND

Dr. Thomas Geleff was born 
in Toronto, Ontario, Canada. 
He passed away in Toronto in 
1996 leaving a legacy of kind-
ness, community, dedication, 
devotion, decency, integrity, re-
spect and love for his patients, 
coworkers, former students 
and his family. He was one of 
the first Macedonian Medical 
Doctors in Toronto and sur-
rounding areas. He served the 
Community for over 50 years. 
Upon graduating from Jarvis 
Collegiate High School in To-
ronto, with Honours and Dis-
tinction, Dr. Thomas Geleff was 
offered a full four-year academ-
ic scholarship in Mathematics 
and Physics at The University 
of Toronto. Dr. Geleff selected 
Medicine over the Scholarship 
as he was passionate to help 
others, knowing there was a 
greater need to help people 
in the field of Medicine. Dr. 
Thomas Geleff graduated from 
the Faculty of Medicine at the 
University of Toronto. He in-
terned at The Toronto General 

Hospital and in New York City 
after which he returned to Can-
ada. He faithfully served in The 
Royal Canadian Army Medical 
Corps as Captain. He was of-
fered to remain in The Royal 
Canadian Army Medical Corps 
with the title of Brigadier Gen-
eral in Yellowknife, Northwest 
Territories. He declined and 
returned to serve his home-
town, Toronto. At the age of 
25 he started his private prac-

tice as a General Practitioner, 
Family Doctor. His profession-
al career lasted more than 50 
years. In addition to his legacy 
he displayed great love for all 
his patients, total dedication 
and devotion. In return, he 
received great respect, dedi-
cation and adoration from his 
patients, colleagues, cowork-
ers and community who were 
honoured to be associated and 
affiliated with him.

Throughout his profession-
al career, Dr. Geleff served his 
community including persons 
of all religions, ethnicities and 
ages. He was especially con-
nected to and respectful of his 
Macedonian roots and of his 
services to the Macedonian 
community for whom he was 
“their” Macedonian Doctor. He 
spoke Macedonian fluently 
throughout his life and with all 
who conversed with him in the 
language. He was invited and 
attended weddings of patients 
whose children he had deliv-
ered in birth, and often who 

themselves had been delivered 
by Dr. Thomas Geleff. On a 
regular basis, Dr. Geleff was at 
Macedonian weddings, seated 
at the head table or leading the 
first horo (dance). Tributes on 
his passing in the Toronto Star 
Newspaper and elsewhere 
remembered Dr. Geleff as a 
priceless human being, as hav-
ing a heart of gold, as a man 
who could never say “NO” to 
anybody in need of medical 

or other assistance, and as a 
man whose office hours were 
unlimited, he regularly went 
on house calls to serve his 
patients and their families at 
all hours of the day and night. 
Dr. Geleff went well above and 
beyond the call of duty, he was 
exceptionally special. Prior to 
the existence of the current 
government operated Ontario 
Health Insurance Plan (OHIP) 
Dr. Geleff looked after patients 
even if they did not have the 
means to pay him for his Med-
ical Services, he was always 
willing to help and provide 
Medical Care.

Dr. Thomas Geleff was 
a Professor, Teacher and 
Mentor to numerous Medical 
Doctors and to patients who 
themselves became medical 
doctors. Not only did he mentor 
them to become Doctors but as 
well, he guided them to assist 
them in selecting their areas 
of specialty. Dr. Thomas Geleff 
was an Associate Professor 
in the Faculty of Medicine at 
the University of Toronto for 
decades. He was highly re-
spected and sought out by 
medical students, doctors from 
all areas of specialty and Staff 
members alike for his excellent 
diagnostic skills, compassion, 
kindness, patience, empathy, 
approachability, encourage-
ment, guidance, knowledge 
and passion. For him, medicine 
for all communities was an ob-
jective that could be achieved 
with dedication, hard work and 
cooperation. He sought out 
those who heard the calling 
and provided them with much 
of what they needed to excel.

Dr. Geleff, along with other 
family doctors identified a need 
for a “Family Practice” Depart-
ment at the Toronto General 
and Toronto Western Hos-
pitals as a means of making 
these hospitals more efficient 
in terms of service to patients. 
Together, Dr. Geleff and other 
representatives of this group 
of family doctors went to vari-
ous destinations in the United 
States to examine “Family 
Practice Departments” that 
were then being developed 
in American Hospitals. These 
leaders identified the advan-
tages of this new model effi-
ciencies and increased stan-
dards of service to patients. 

They learned that in this new 
environment of family practice 
clinics, patient’s daily needs 
could be more comprehen-
sively cared for, that appropri-
ate specialists were available 
and close by, that emergency 
rooms located nearby to the 
patients offered a vastly more 
efficient and effective medical 
model that better served the 
needs of patients and that the 
overall result was substantially 
improved patient care. Walk-
ins were also accommodated, 
something that added addition-
al benefits associated with ser-
vice to the community.

From this, Dr. Thomas 
Geleff became one of the 
founders of the Family Medical 
Clinics at the Toronto General 
Hospital and Toronto Western 
Hospital. Dr. Thomas Geleff 
and his family continued to be 
and to this day, continue in their 
support for these Family Med-
ical Clinics that serve the com-
munity that were founded by 
Dr. Geleff and others sharing a 
vision of better medical service 
to the greater community.

Dr. Thomas Geleff received 
broad and heartfelt recognition 
for his exemplary and dedicat-
ed service as a physician serv-
ing his community. In 1989, he 
was honoured by patients, col-
leagues and friends alike at a 
tribute dinner where he was in-
stalled as a Patron of the Toron-
to General and Toronto West-
ern Hospitals and as a Patron 
of the Dr. Tom Geleff Lecture 
in Family Medical Practice. Dr. 

Geleff was also honoured with 
the highest distinction from the 
Rotary Club International – 
The Paul Harris Fellow Medal 
of Honour for dedication and 
Charity Service Above Self. 
As well, Dr. Geleff received 
one of the highest forms of 
recognition for medical ser-
vice to his community and his 
patients when, while attending 
London’s 11th Conference of 
the World Organizations of the 
National Colleges, Academies 
& Academic Associations of 
General Practitioners/Family 
Physicians, they were invited 
to meet Queen Elizabeth and 
Prince Philip which they did on 
June 5, 1986. Throughout Dr. 
Geleff’s life he received num-
erous tributes from his peers 
in the medical community. The 
College of Physicians and Sur-
geons recognized Dr. Thomas 
Geleff as an outstanding Phys-

ician and awarded him with 
a most prestigious award for 
Excellence in Service, Integrity 
and Consummate Profession-
alism- these attributes were so 
special because to Dr. Geleff 
it recognized attributes most 
dear to his heart and most 
critical to the provision of med-
ical services to his community.

The University of Toronto 
and the University Health Net-
work presented an annual lec-
ture in the name of Dr. Thomas 
Geleff for many years however, 
that has now been replaced 
with an annual Scholarship in 
Dr. Thomas Geleff’s name, the 

recipient will reference and ac-
knowledge Dr. Thomas Geleff’s 
name in their research paper.

May 7, 2018, was a very 
special day, on this day, Dr. 
Thomas Geleff was honoured 
and awarded by The Univer-
sity Health Network in a cere-
mony for his exceptional and 
outstanding service to human-
kind, good deeds and dedica-
tion were all honoured with a 
Plaque of Dedication placed in 
The Family Practice Clinic at 
The Toronto Western Hospital 
with the deepest respect from 
The Toronto General & West-
ern Hospital, The University 
Health Network in the pres-
ence of his family, his wife, Mrs. 
Jean Geleff and their children, 
daughter Elizabeth Geleff, son 
Tom Geleff and family friends. 
In addition, The Geleff Family 
were presented with The Up-
per Canada Gold Medal by The 

Toronto General & Western 
Hospital Foundation, The Uni-
versity Health Network. In hon-
our of Dr. Thomas Geleff’s de-
votion, inspiration, motivation, 
leadership and contribution. It 
is with great gratitude that The 
Geleff Family continues to hon-
our, support and respect Dr. 
Thomas Geleff’s legacy with 
The Dr. Thomas Geleff Schol-
arship through the fund in his 
name at The Toronto General & 
Western Hospital Foundation, 
The University Health Network.

Dr. Thomas Geleff was 
a gifted Medical Doctor and 
Scholar, an exceptional human 

being who loved, respected 
and cared for those around 
him, all of whom he served. He 
was humble and kind and soft 
spoken, he was very special. A 
Doctor, a Friend, a Professor, a 
Teacher, a Mentor, a Husband, 
a Father, a lifelong Rotarian 
and a Canadian who was ever 
so proud of his Macedonian 
heritage.

Elizabeth Geleff
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Честит 
Илинден
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Зоран Иваноски, раководител на македонскиот 
павилјон на Карасага: 

ЧЕСТИТО МАКЕДОНЦИ !!!
Македонскиот павилјон на Карасага 2018 повторно го 

доби првото место. 
Честитки до сите волонтери , учесници до сите 

спонзори и до управата на МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТИ ИЛИЈА ОД 

МИСИСАГА.
Ја промовиравме Македонија, Македонската култура, 

фолклор и традиции и се закитивме со награда,
плакета и парични средства за нашата црква.

Македонија Вечна!

Македонскиот павилјон на Карасага 2018 го доби првото место

ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН!
Управата на македонската православна црква Св. Илија од  Мисисага пре-
дводена од претседателот Коле Димески на сите Македонци им го честита 
големиот македонски верски и национален празник Илинден со желби за 

благососојба и христијанска  љубов.
Нека ни е за многу години Илинден!

Македонската православна црква 
Св. Илија од Мисисага неодамна го 

прослави својот патрон свети пророк Илија
Како и секоја година бројни 
верници присуствуваа на 
вечерната богослужба што 
се одржа во на 28 јули не-
посредно пред свечениот 

банкет во црковната сала за 
прослави.
На Богослужбата заедно се 
молеа Неговото високопре-
освештенство г-ин Методиј, 

надлежен архиереј во аме-
риканско-канадската маке-
донска православна епар-
хија, парохискиот свештеник 
Константин Митровски, а 
подоцна им се придружија и   
архиерејскиот намесник отец 
Трајко Босеовски, отецот 
Гоце Деспотовски, отец Дане 
Илиевски, отец Ангел Стан-
чев, отец Јован Босеовски и 
отец Горан Ристевски. 
 Свечениот банкет се одр-
жа во прекрасната банкетна 
сала на црквата Св. Илија во 
Мисисага на која присуству-
ваа бројни верници на оваа 
црква, како и претставници 
на останатите македонски 
православни цркви од маке-
донската  заедница во Кана-
да. По вечерата сиот верен 
народ традиционално го про-
слави храмовиот празник со 
благослобување на празнич-
ниот леб. 
Кумови за оваа година беа 
Николче и Лиле Арсовски  
со семејството, а догодина 
кумството го презеде Весна 
Амиконе со нејзиното се-

мејство.Раководител на бан-
кетот беше Ненад Попоски 
придружуван од г-ѓа Весна 
Амиконе кои придонесоа за 
квалитетна организација на 
илинденскиот банкет.
Пред присутните наста-
пи фолклорниот Ансамбл 
,,Илинден,, од црквата Св. 
Илија од Мисисага со кого 
раководи Љупчо Марковски, 
претставувајќи македонски 
традиционални игри и песни.
Свечен збор зеде претседа-
телот на црковната управа 
Коле Димески кој истакна 
дека  ова беше еден од нају-
спешните банкети на црква-

та и при тоа изрази огромно 
задоволство и благодарност 
до сите присутни за нивната 
приврзаност и поддршка кон 
црквата Св. Илија во Мис-
ис+ага. Свеченоста беше 

збогатена со забавен дел во 
кој што настапи оркестарот 
,,Румба,,. На многу години!
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

To order call Andy 416-735-2401 macedonap@rogers.com
Macedonian Wines and Spirits

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, 
VRANEC- SEMI DRY, 
VRANEC RESERVE, 

VRANEC BARRIQUE, 
CABERNET SAUVIGNON, 

MERLOT, SHIRAZ, PLAVAC

WHITE WINES: 
PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, 

CHARDONNAY BARRIQUE, 
MUSCAT FRONTIGNAN, 

SAUVIGNON BLANC

ROSE WINE:  
ROSE PINOT NOIR

MAKEDONSKA 
LOZOVA RAKIJA:
       ZOLTA - BRANDY, 

BELA - STAROKRAJSKA
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You are cordially invited to a declaration of our 
Sacred Fresco Saints

Join us for The Consecration of Frescos a Patron Holiday at the 
Nativity of the Virgin Mary Macedonian Orthodox Cathedral
Divine Liturgy with our Metropolitan Metodi @ 10:30 a.m.

Consecration of Frescos @ 12:00 p.m.
Lunch, Entertainment & Music following at the Macedonian Cultural 

Center
Celebrating this very special 

event with us is our honored guest:

The President of Macedonia, 
Dr. Gjorge Ivanov

Tickets ($100 per person) may be purchased at the Macedonian Cultural 
Center through September 16th

43123 Ryan Rd ,Sterling Heights, MI, United States 48314

Македонска заедница
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Religious tour to Jordan and Israel
Nov 15 – Nov 25 2018

With blessings from his eminence Matodij  Zlatanov St.Nedela Macedonian Orthodox church from Ajax will 
be hosting this tour to Jordan and Israel  from Nov.15 to 25 2018

DAY 1. Thursday Nov 15/2018
†        Depart from Toronto airport, 
ARRIVAL Tel Aviv (16NOV - 10:15 
AM)

DAY 2.  Friday  (D) Nov 16/2018 Ar-
rival Tel Aviv-Tomb of St.George - 
Sea of Galilee
†        City of Lod, Tomb of St.George, 
house of Simon and Joppa
†         Sea of Galilee
†        Dinner in hotel
†        Over night stay

DAY 3. Saturday  (B.D.) Nov 
17/2018 Nazareth-Cana-Mt.Tabor
†        Breakfast
†        Nazareth, Church of the An-
nunciation
†         Visit Gabriel’s well
†        Cana, Galilee
†        Mount Tabor, Monastery of 
Transfiguration
†        Sea of Galilee
†        Dinner in the hotel
†        Night stay in Cana

DAY 4.  Sunday  (B.L.D.)  Nov 
18/2018   MINISTRY ON THE SEA 
OF GALILEE    
†        Breakfast at the hotel
†       Boat ride on the Sea of Galilee 
to Church at Capemaum
†        Synagogue, a place where 
Jesus preached
†        Church of multiplication, to 
see Byzantine Mosaics at Mount Be-

atitudes
†        Lunch at St.Peter’s fish res-
taurant
†        Leasure time in Galilee
†       Dinner Lunch in Sea of Galilee 
†        Night stay in hotel

DAY 5. Monday    (B.D.) Nov 
19/2018   CAESAREA-EIN KAREM- 
JERUSALEM
†        Breakfast at hotel
†  Sheikh Hussein Border 
Crossing     
†   Mt. Nebo
†      Madaba -  The Greek Ortho-
dox Church
†  Drive to Amman for dinner 
and overnight

DAY 6. Tuesday  (B.D.) Nov 20 
/2018
†          Breakfast at hotel
†          Drive to Petra for full day tour
†          back to hotel for dinner
†          Overnight in Amman

DAY 7.  Wednesday  (B.D.) Nov 
21 /2018 BETHANY-JERICHO to 
include MT. TEMPTATION-DEAD 
SEA- JORDAN RIVER
†        Breakfast at hotel & Check out
†        Bethany Beyond the Jordan
†        Allenby Border Crossing       
†        Jericho, cable car ride to Mount 
of Temptation to visit a Monastery
          (Monastery, Mon-Fri 9am-1pm, 
3-4pm)

†        Bethany - Visit the tomb of Mar-
tha and Lazarus (8.00 - 17.00)
†        Drive to Bethlehem, check in 
dinner and overnight
DAY 8. Thursday   (B.D.) Nov 
22/2018 BETHLEHEM- ST.
SABAS-SHEPARD FIELD
†        Breakfast at hotel
†        Church of Nativity, birth place 
of Jesus
†        Walk through the Sheppard 
field
†        Free time for lunch
†        Walk through old city of Beth-
lehem
†        Dinner in restaurant in Bethle-
hem City
†        Night stay in Jerusalem

DAY 9. Friday  (B. Farewell Din-
ner) Nov 23/2018JERUSALEM-MT.
OLIVES-MT.ZION-FEAST OF THE 
HOLY CROSS
†        Church of the Holy Sepulchre, 
early mass service
†        Lunch and free time
†        Mount of Olives, Visit the As-
cension chapel
†        Mary Magdalene church, palm 
road
†        Garden of Gethsemane and 
Grotto of Gethsemane
†        Mt.Zion, stop at St.Stephen 
church
†        Gallicantu in St.Peter, the site 
where Christ was kept imprisoned
†        Dinner and rest for the night in 

Jerusalem

DAY 10. Saturday (B. D.) Nov 
24/2018 PATRIARCHY –HOLY SE-
PUCHRE-WAILING WALL-TEM-
PLE MOUNT-ST.ANN’S CHURCH
†        Buffet breakfast
†        Devine Liturgy at Patriarchate 
of Jerusalem
†        Visit to old city, Ecce Homo
†        Christ Lord prison site
†        Walk on the Via Dolorosa- the 
Path of Suffering
†        Church of Holy Sepulcher, loca-
tion of Golgotha and the Holy Tomb 
of Christ
†        Temple Mount, pools of Bethes-
da and the Wailing Wall
†        Leisure time and shopping in 
the old city
†        Ein Kareem, visiting the birth-
place of Joan the Baptist in St.John 
Ba Harim
†        Mary’s Spring
†        Special dinner in a local res-
taurant
†        Overnight stay in Jerusalem   

Day 11. Sunday  (B.) Nov 25/2018 
TRANSFER TO TEL AVIV FOR DE-
PARUTRE TO TORONTO AIRPORT
 (Departure at 11:55 AM)

Foot Notes:
(B,L,D) Breakfast, Lunch ,Dinner,
Orthodox tour guide is required for 
the duration of the tour 

АПЕЛ ЗА ПОМОШ ! 
Се работи за мало девојче кое боледува од леукемија, а кое итно треба да се 

оперира во Германија. Бидете хумани и донирајте за малата Ева !
10 годишната Ева Крстаноска која потекнува од Коњско Охрид, веќе цела 
година се бори со сериозна болест-леукемија. Поради акутно влошената 
состојба потребна е итна трансплатација која ќе се изврши во Германија. 

Малата Ева има потреба од наша финансиска помош.

Бидете хумани и донирајте кој колку што може. Да и помогнеме на Ева да има 
безгрижно детство !

Македонска заедница
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ПО ПОВОД  115 ГОДИШНИНАТА ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ СО ИЛИНДЕНСКИ ПОЕТСКИ НАПЕВИ  
И МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ УПАТУВАМЕ  ЧЕСТИТКИ И БЛАГОДАРНОС  ДО  ВОЈВОДИТЕ  

БИЈАТ СИТЕ КАМБАНИ ВО СРЦЕВО МОЕ,   
МИСЛАТА ВО МИНАТОТО ЛЕТА
ПОКЛОН ДО ЗЕМЈА ИМ ЧИНАМ          

НА ХЕРОИТЕ СЛАВНИ    
 ОД ГОДИНАТА  ДЕВЕТСТОТРЕТА “       

  ( Цитат од песната  „Илинден деветсто 
трета“ од Глигор Поповски )   

Годинава се навршуваат 115 години од слав-
ното Илинденско востание, кое е запишано 
со златни букви во историјата на македон-
скиот народ.На тој ден поробениотмакедон-
ски народ  совојводите илинденски се кренаа 
во борба, со непријателот за да ја добијат 
својата слобода. Востанието беше загушено 
на најсвиреп начин, но пламенот на  Илин-
ден  и споменот за војводите останаа  да го 
осветлуваат патот на македонскиот народ  
кон слободата. Бурните и тешки  Илинденски 
настани, Крушевската република и херојски-
те подвизи на војводите  кои со пушка в рака 
животот го дале за слободата на Македонија 
ќе бидат голема инспирација и неисцрпна 
тема на македонските поети,  ќе најдат веч-
но место во нивните песни,  ќе се вбројат 
во книжевната  историја. Да препуштиме на 
поетите со нивните песни, во случајов како 
свечени  празнични честитки и мирољубиви 
пораки, повеѓе да ни  раскажат за војводите и 
за илинденските херојски подвизи. Значајно 
место во поетското творештво од ваков вид 
заземаат многу наши  поети, меѓу кои  Живко 
Николовски; некои од неговите песни ги по-
светил на војводите, опишувајќи го нивниот 
хероизам, особено во  песната :    
                                               

ВОЈВОДИТЕ ИЛИНДЕНСКИ   
Кои ли биле војводите славни 

што во бојот низ барурен пламен 
развеале слободарско знаме  ?
Гоце Делчев, борецот за правда 

што не трпел навради и лаги 
 од бегови и брадести аги.
Питу Гули со својата чета 

што загинал в бој на Мечкин Камен  
         бранејќи го Крушево во пламен.

Ѓорче Петров, Христо Чернопеев,  
  Даме  Груев, Карев и Сугаре –
   сите тие силни чети збрале    
  за слобода животот го дале.   

Со оваа песна како да видовме  дел од Илин-
денскот  востанието, кој  е одраз на херојство-
то и самопожртвованоста  на војводите и не 
поврзува со животот на нашиот војвода  и ре-
волуционер   Гоце Делчев, кој предвреме го 
положи  животот за слободата на Македонија:                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

         „ВО КУКУШ ЈУНАЧКО МЕСТО 
          ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Е РОДЕН 

     ГОЦЕ НИЗ ТИЕ МЕСТА       
          ЈУНАЧКИ ЧЕТИ ВОДЕЛ.      
                   ВО БАНИЦА СЕЛО,        

                     ЗАГИНА ГОЦЕ СМЕЛО !   
( Цитат од песната „Гоцевиот роден кат“ од 
Васил Куноски ) 

  Во оваа Илинденска празнична атмосвера 
кога славиме  115 години од  Илинденското 
востание,      секако, во редот на родољуби-
вите песни се издвојува песната „ Честитка 
за војводите “ од  поетот Перо Миленковски, 
кој преку една долга плејада на херои ни 
дава јасна слика за нивните желби за слобо-
да  и заедно со поетот искажуваме честитки 
и благодарност  за војводите:   
     

ЧЕСТИТКА ЗА ВОЈВОДИТЕ    
Даме и Гоце браќа си биле,    

носеле в желби слобода мила,        
в народни срца вивнале пламен.

Браќа си биле Карев и Питу          
јунаци смели, цврсти ко камен.        
Крушево лично грејнало сонце,          

  љубело милно слободно знаме.
Војводи славни браќа си биле           
Пере и Ѓорче, Узунов, Јане...                                                                                                                                          

  Кинеле пранги, крвави, ропски
Слушни ја, земјо, песнава наша,     
честитка за нив, громко се ори ! 

     Кога веќе се препуштивме на  песните од 
нашите поети, каде од секој стих зрачи ликот 
на војводите со нивната храброст и истрај-
ност  во борбата за слободата на Македо-
нија, ќе продолжиме и со народните песни со 
понова  тематика,кои се актуелни  и во знак 
на сегашните состојби, посветени на Македо-
нија. Да се соживееме  со денешницава со 
песни што ги пеат наиште  пеачи заедно со 
македонскиот народ, каде и да е,зашто во 

нив се пее за љубовта,стремежите, и висти-
ната за Македонија:
  

„МАКЕДОНИЈО,    
ТИ СИ ПЕСНА И РАДОСТ     

СОНЦЕ И МЛАДОСТ                
        ВЕЧНО ЌЕ ТЕ ЧУВАМЕ “             

( Цитат од народната песна „ Македонијо ти 
си се што имаме ) 

       
Вистината за Македонија се темеле врз  
историско минато на Илинденските  наста-
ни,на НОБ и  изградбата на нашата земја  
нејзиното исконско име што како ореол ја 
краси; -  но непоканети „кумови “ се појавија 
сакаат да не „ крштаваат – прекрштаваат “ , 
ограничени се со нивните мисли и знаења; не 
знаат дека древно, светло и библиско име, 
никој нема моќ да го„крштава и преименува“ 
Токму  затоа во поновиот талас на народни-
те патриотски  песни  опеани се вистинските  
чувствата  на  Македонците, и гордост со на-
шата „ библиска земја“ со древно име  кое 
доаѓа  до израз  во  песната: 
 

     „МОЈАТА ЗЕМЈА ЕДНО  ИМЕ ИМА        
  ПИШАНО ВО БИБЛИЈА    

ИМЕТО НАШЕ СЕГА И ЗА НАВЕК  “        
Е  МАКЕДОНИЈА “

   Актуелната  содржина на песната силно 
прозвучи во Македонија и насекаде  баш 
во ова време кога треба гордо да се испра-
виме и сите  во е ден  глас да продолжи-
ме со новиот музички  хит „ ИСПРАВИ СЕ  
МАКЕДОНИЈО “ чиј рефрен ни дава  јасна 
и смела порака која  се слуша  насека-
де:                                                                                                                                                  

„ИСПРАВИ СЕ  МАКЕДОНИЈО,   
ИСПРАВИ СЕ ГОРДО И ПРЕД БАЛКАНОТ    

И КАЖИ МУ СЕ ОСВЕСТИВМЕ 
МАКЕДОНИЈА Е НА МАКЕДОНЦИТЕ“    

       
Во овие празнични денови  Илинден се 
слави во Македонија со песна и оро  во 
Крушево, Скопје Битола и насекаде. Мое-
то срце  е исполнето со чувство на љубов 
и патриотизам  кон татковината, и сега, 
кога сите се придружуваме кон овие на-
стани,  ќе прозборам со јазикот на поезија-

та:                                                                                                                                       
  „САКАМ ДА СЕ НАЈДАМ     

    НА ВРВОТ ОД НАЈВИСОКАТА 
ПЛАНИНА, 

ЗА ДА МОЖАМ ОД ВИСОЧИНИТЕ            
ДА ГО ИЗГОВОРАМ ТВОЕТО ИМЕ    

ЕХОТО ГРОМОГЛАСНО 
ДА  СЕ РАЗНЕСЕ НАСЕКАДЕ    

 ЗА ДА СЛУШНАТ ОНИЕ  ШТО ТЕ 
СОНУВААТ 

     И ВО МУГРИТЕ ТВОИ СЕ БУДАТ         
 ДА СЛУШНАТ ОНИЕ ШТО ТЕ  САКААТ    

И ТЕ БАРААТ ПОД  ТУЃИОТ СВОД
ЕХОТО  ДА  ДОПРЕ  И ДО ОНИЕ ШТО 

СЛУШААТ,    
А НЕ ЗАУШУВААТ И НЕ ТЕ 

ПРЕПОЗНАВААТ,     
ДА ИМ ГИ ЗАГЛУШИШ УШИТЕ !      

    И КАМЕНОТ БЕЛУТРАК ДА ПРЕПУКНЕ 
ОД ИМЕТО ТВОЕ ИСКОНСКО,   -   

МАКЕДОНИЈА !        
 СТОПАТИ МАКЕДОНИЈА НА ЦЕЛ  ГЛАС.“ 
              ( Цитат од песната „Глас од  далечи-
ните“  -  Б. Дафовска ) 
    И покрај изминатите подолги децении со 
случување на разни обиди за однародување,-
македонскио народ  длабоко ги зачува и ги 
одржува  илинденските традиции, не само во 
Македонија, туку насекаде, каде има Маке-
донци. Во Торонто, организацијата „ Обедине-
ти Македонци “ секоја година традиционално 
го прославува Илинден со одржувањето на 
Илинденскиот 
пикник и други 
свечености.                                                                                                             
Кога денови-
ве со песна 
голем празник 
славиме, ред-
но е  сега и 
да ве поздра-
виме, драги 
М а к е д о н ц и , 
каде и да сте. 
– Нека ни е 
честит и ве-
ковит Илин-
ден ! 

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува  

БЛАГИЦА  ДАФОВСКА

Прославата на Илинден во 1945 година
 Илинден од 1903 
година, во 1945 година, беше 
величествено прославен 
во Крушево. На прославата 
бев како дете на петгодишна 
возраст. Мојот татко, Круме 
Кепески, тогашен професор 
во гимназијата во Прилеп, 
со големо воодушевување и 
почит не одведе со мајка ми, 
со бројни луѓе, со камион со 
отворена платформа кој се 
движеше по прашнестиот, 
макадамски пат, дента спро-
ти Илинден, од Прилеп за 
Крушево. Но народот одеше 
и со запрежни коли и пеш 
од повеќе места. Ме грееше 
тивка радост што одам на 
прослава, чувствувајќи го не-
скриениот восхит на татко ми 
за одбележувањето на овој 
настан.  Тој само едноставно 
не упатуваше дека во очи на 
2-ри август, на полноќ, „вос-
таниците ќе извршат напад“. 
Инсценираните настани што 
следеа ми се редат пред 
очите. Најпрво се слушнаа 
истрели од пушки и почнаа 
да бијат камбаните. На не-
која одалеченост во градот 

се видоа огнени пламени. 
Потоа одеднаш се отворија 
прозорците на сите куќи а 
на балконите се спростреја 
знамињата и килимите во 
знак на ослободувањето на 
Крушево. Истовремено на 
улиците со возбуденост и 
радост се појавија облечени 
во шајачни облеки востани-
ците. Така отпочна во градот 
прославата на слободата. 
Другиот ден отидовме пеш, 
како вообичаено, на Мечкин 
камен. Бевме и во збежишта-
та на гордиот и достоинствен 
народ во кориите над градот. 
Затемнетото чувство ме про-
следи поради голготата на 
војводата Питу Гули, другите 
војводи, востаниците и во-
општо на народот. 
 Овие слики за на-
чинот на кој народот го одбе-
лежуваше овој настан, како 
еден од најголемите во не-
говата историја, не само што 
ми останаа трајно врежани 
во сеќавањето, туку како не-
кое ехо покасно го создаваа 
моето национално кредо и 
мислам не само моето. Осно-

вата за тоа ја здобив ненаси-
лено, од расположението на 
татко ми и од видливо про-
јавеното чувство на народот 
што суштествено ги одбеле-
жуваа тогашните случувања 
во Крушево.
 Настанот целовито 
го осознавав многу покасно. 
А тоа е дека таа година Ма-
кедонија беше штотуку осло-
бодена. Идеалите што тлееја 
долго кај Македонците за со-
пствена држава и чив симбол 
беше Илинден од 1903 год. 
дефинитивно беа остваре-
ни. Националното ослободу-
вање олицетворено според 
АСНОМ-ските одлуки засно-
вани врз вековното настоју-
вање за државно конституи-
рање на македонскиот народ 
го објаснуваше големиот 
ентузијазам и пројавување-
то на националните чувства 
препознатливо во целиот на-
род, и не само кај татко ми, 
кој, како оформен славјански 
филолог, и осознаено одеше 
на прославата на славниот 
настан. Тој во тоа време ја 
привршуваше за печат прва-

та Македонска граматика. 
 Начинот на кој 
се одвиваа подоцнежните 
прослави на Илинден 1903, 
впрочем, како и на Илинден 
1944 година, ме упатуваше 
уште и на други осознавања. 
Најпрво дека националниот 
аспект, претпоставувајќи 
дека во дадените околности 
веќе е остварен, го замес-
туваше социјалниот. Нацио-
налното не се поентираше 
и за да се смали значењето 
на континуитетот со маке-
донско политичко организи-
рање со кое националното 
осознавање отпочнува. По-
ставени беа многу забелеш-
ки и исклучивости поради 
граѓанскиот амбиент во кој 
политичкиот процес е де-
финиран, како кривулестиот 
пат, што, впрочем е при-
сутен и во сите национални 
движења, оставајќи го како 
нешто што главно и припаѓа 
само на историјата, без зна-
чење за сегашноста. И опре-
делувањето на значењето на 
определени историски лич-
ности на таков начин беше 

изместено и не им беше оп-
ределено вистинското место 
во политичките настојувања 
за остварување на нацио-
налниот процес пред и по 
Илинден 1903 година, но 
и со Илинден на Асномска 
Македонија. Поради озва-
ничувањето на формата во 
процесите на подржавување 
присутни во повоените деце-
нии, сувопарноста на говори-
те ја оневозможу-
ваа спонтаноста 
на прославите.
 П о -
стојат и многу 
други аспекти 
што придонесу-
ваа профилот на 
прославите да 
добие поинаква 
суштина поради 
што народот нив-
ното чествување 
ќе го доживува 
помалку или по-
веќе испразнето 
и покрај тоа што 
народот остану-
ваше со потреба-
та за сенародно 

одбележување. Остануваме 
со сознанието дека силината 
со која се доживуваат голе-
мите настани од историјата 
и чествувањето на дејците 
во неа, сепак самиот народ 
ги определува очигледно 
според неговото чувство на 
непогрешивост и осознание.

   
проф. д-р Јованка Кепеска                                   

Македонска заедница
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Почетоците на македон-
ската историја се завиени во 
целосна темнина. Има остри 
полемики за етнолошкиот 
проблем, дали античките 
Македонците биле антички 
Елини-Грци или не. Лингвис-
тичката наука има на распо-
лагање многу ограничен број 
македонски зборови, а архео-
лошките истражувања во Ма-
кедонија се вршат со тешко-
тии. И уште кога ќе се земат 
предвид политичките услови, 
религијата и моралот на Ма-
кедонците, нашето убеду-
вање е зајакнато со тоа што 
тие биле едно племе блиско 
до Дорианите. Останувајќи 
на крајниот север, тие немаа 
можност да учествуваат во 
прогресивната цивилизација 
на племињата кои отидоа по-
далеку на југ, и така во вре-
мето на Персиската војна се 
појавија на хоризоитот како и 
другите антички Елини-Грци, 
но тие не се појавија како ан-
тички Елини-Грци, туку како 
варвари.

Александар I Македонски, 
кој, иако вазал на Ксеркс, 
во Персиската војна докажа 
дека чувствуваше симпатии 
кон античките Елини-Грци 
и сакаше да учествува на 
Олимписките игри, на кои 
само Елините имаа пристап, 
најпрво беше одбиен како 
варварин, но кога го докажа 
педиг-рето на својот дом, 
Аргеада, на Тераклид Темен 
од Аргос, беше примен како 
натпреварувач. Оттогаш кра-
левите на Македонија имаа 
третман на антички Елин-Грк, 
како потомци на Херакле; но, 
како и порано, така и потоа, 
народот беше сметан како 
варвари - дури и од Исократ 
во неговиот „Филип" - иако во 
меѓувреме мнозина кралеви 
имаа многу направено за во-
ведувањето на грчката култу-
ра во своите држави. 

Дури во времето на Филип, 
Елините видоа во Македон-
ците негрчки странски народ, 
а мора да се сфати тоа ако се 
сака да се разбере историја-
та на Филип и на Александар, 
особено отпорот и пречките 
на кои наидоа од страна на 
Елините. Овој елемент е мно-
гу поважен од современото 
убедување дека античките 
Елини-Грци и античките Ма-
кедонци беа браќа по вера. 
Тоа беше подеднакво непо-
знато и за едните и за други-
те и затоа ова тврдење не би 
имало политички ефект.

Одделно од локалната 
разлика на двата народа, 
впечатокот што античките 
Македонци како варвари го 
оставија кај Грците се објас-

нува со блиското сродство 
во кое античките Македонци 
живееја со векови со нивните 
варварски соседи Илирите 
на запад и Тракијците на ис-
ток. Во рамниот дел на Дол-
на античка Македонија, се-
верно од планината Олимп, 
во долните текови на реката 
Халиакмон и Аксиус, навле-
гоа античките Македонци на 
исток од планината Бермион 
надвор од планинскиот дел 
на Горна античка Македо-
нија, а западниот дел беше 
окупиран од Илирите, додека 
источниот од Тракијците.   

Античките Македонци мо-
раа да го освојат тој простор 
постепено со борба. Ова е 
докажано со имињата на два 
македонски главни градови, 
Егеј и Пела, кои се македон-
ски преводи од оригиналните 
илирски имиња Едеса (во-
ден град) и Буномус. Покрај 
тоа што голем број антички 
жители беа истерани, сепак 
како што обично се случува, 
многу останаа и во текот на 
времето и на кој и да е степен 
на цивилизација, беа асими-
лирани и ставени во пониски 
класи од освојувачите. Исто-
то се случи и со античките 
Елини-Грци кои отидоа пода-
леку на југ и со месното ана-
долско население што таму 
го најдоа. 

Силното илирско и тракис-
ко влијание може да се види 
во македонскиот говор и во 
обноските. Но, тоа се само 
дреболии во споредба со 
грчкиот карактер на македон-
ската националност. На при-
мер, имињата на вистинските 
чистокрвни антички Македон-
ци, особено на принцовите и 
на благородниците се чисто 
грчки во нивното формирање 
и изговор.

Меѓутоа, основните карак-
теристики на македонските 
политички институции не се 
само грчки, туку и примитив-
но грчки. Старата патријар-
хална монархија над насе-
лението и војската заврши 
во времето на Филип и Алек-
сандар, монархија која ед-
наш постоеше кај сите грчки 
племиња, додека не отстапи 
пред аристократските форми 
на владеење под влијание на 
полисот. Еден од факторите 
со кој се објаснува долготрај-
ното задржување на старата 
монархија е тоа што напред-
ната идеја на полисот не нав-
лезе во античка Македонија. 

Од другата страна, пак, 
силата на кралот кој беше 
највисок генерал, судија и 
поп, кој беше приспособен 
на фактот дека старата грч-
ка заедница и војска, во чии 

очи кралот беше прв меѓу ед-
наквите што еднаш во прими-
тивните времиња постоеше 
кај античките Елини-Грци, се 
одржа до времето на Алек-
сандар и потоа со помош на 
собранието на војската која 
имаше определени привиле-
гии. 

Ова собрание на војска-
та, покрај поврзаноста кон 
наследното право на Арге-
адскиот дом, имаше право и 
обврска да избира нов крал, 
кој се потврдуваше со акла-
мација. Ниеден не беше сме-
тан за законски крал освен 
оној кого собранието на 
војската го избрало. Друго-
то право што тој го имаше 
беше тоа што истрагите за 
велепредавство мораше да 
се извршуваат пред него. 
Исто така, имаше работа и со 
пресудите и со егзекуцијата. 
Во друг поглед кралот беше 
претставник на правдата, 
а неговите поданици се до-
кажуваа кон него со своите 
дела и личен пример на ви-
стински патријархален начин 
на живеење.

Но, Аргеадите не беа први-
те господари на целата ма-
кедонска нација. Првобитно, 
племињата во Горна Македо-
нија, Линкеста, Ореста и Ели-
миота имаа свои принцови и 
кралеви. Беа потребни мачни 
борби за да се спојат во ма-
кедонската држава и веројат-
но е дека медијатизацијата 
на овие кнежевски куќи беше 
извршена од Филип, кој ја 
обедини македонската др-
жава.

Војската првобитно се 
состоеше од дворјанството 
приврзано на земјата, кое 
беше обврзано да му служи 
на кралскиот принц, секогаш 
подготвено за дејствување. 
Нивното лично сродство со 
кралот беше изразено пре-
ку  патријархалната титула 
„Хетаирои",  кралски следбе-
ник, титула  што  порано  се 
употребуваше во Елада, како 
што 2.500-те Мирмидони на 
Ахил во Илијада се наречени 
исто така кралски следбени-
ци. 

Кога кралот формира со-
вет со неколкумина од овие 
свои следбеници, членовите 
беа нарекувани следбеници 
на кралскиот „ентоираге". 
Но, тоа не беше вистинско-
то потекло на титулата, како 
што до скоро се претпоста-
вуваше. Старата Хомерова 
почесна титула опстојуваше 
во Македонија многу векови, 
a ja добиваа дворјаните што 
го следеа кралот. 

Ова е карактеристич-
но сродство на кралот со 
дворјанството, бидејќи тој не 
се разликуваше од  нив  спо-
ред  облеката.  Тој  немаше 
посебно кралски амблеми, 
а пурпурна боја на намет-
ките и широки шапки носеа 
и дворјаните. Покрај оваа 
кралска коњица, слободни-
те селани и овчари можеа 
да дојдат одвреме навреме 
во неорганизирани групи и 

да се борат. Тоа беше само 
во четвртиот век кога тие се 
појавија како организирана 
регуларна пешадија, perру-
тирана и уредена коњица, во 
зависност од подрачјето. 

Потоа почесната титула 
кралски следбеник и‘ беше 
исто така давана и на пеша-
дијата во форма на пеша-
диски придружник. Според 
една двосмислена изјава, 
ова беше направено од Фи-
липовиот постар брат Алек-
сандар. Но, тоа веројатно 
беше употребено само при 
Филиповата реорганизација 
на војската. Секако, воведу-
вањето на титулата пеша-
диски придружник означува 
дека пешадијата оттогаш 
дојде во исто лично сродство 
со кралот чија дворјанска пе-
шадија подолг период имаше 
поголеми права. 

Значи, владетелот се дви-
жеше во долните класи на 
луѓето, за да го подига нив-
ниот морал и да ја зацврсту-
ва својата сила и моќ. Тоа 
се случи веројатно само по 
добивањето на титулата пе-
шадиски придружник кога на 
пешадијата и беше дозволе-
но да учествува во собрание-
то на војската и да ги користи 
нејзините привилегии.

Bo стекнувањето на права-
та и слободите македонската 
монархија цврсто се потпира-
ше врз народот. Иако понеко-
гаш имаше судири меѓу кра-
лот и гордото дворјанство, 
Македонците во целост му 
беа лојални на својот крал и 
покажуваа голем респект кон 
него. Вообичаено беше за 
војникот да го симне шлемот 
кога му зборуваше на својот 
крал, додека пак кралот беше 
во добри односи и другарува-
ше со офицерите. 

Македонците беа наполно 
здрав народ, не беа трени-
рани како грчки атлети, туку 
беа како Римјаните со вој-
нички навики. Но, покрај овие 
добри особености, тие имаа 
многу лоши навики остана-
ти од дамнешни времиња, 
како што беше неумереното 
пиење, со што во очите на 
античките Елини-Грци беа 
вистински варвари. Антаго-
низмот беше реципрочен, 
бидејќи Македонците беа 
израстени во една горда и 
самосвесна нација, која со 
презир гледаше на античките 
Елини-Грци. Овој факт е исто 
така од големо значење за 
разбирање на подоцнежната 
историја.

Натамошното проширу-
вање на источната грани-
ца на Македонија, што под 
Александар I дојде до реката 
Стримон (Струма), беше за-
прено од големиот развиток 
на Атина која беше на чело 
на Делијанската лига. Ати-
на како држава се утврди и 
на северниот брег на Егејот, 
вклучувајќи го македонскиот 
морски брег. Таа ги потчини 
градовите на полуостровот 
Халкидики, a на крајот ја 
зазеде и колонијата во Ам-

фипол, близу до планината 
Струма, и така стекна голема 
благосостојба. Но кога стра-
отната несреќа на Сицилија 
(413) го предизвика уништу-
вањето на Атина како голе-
ма сила, Македонија како и 
другите држави најде нови 
подрачја.

 Архелај, кој потоа ја зеде 
круната, користејќи ја по-
ложбата, и даде на својата 
држава зголемена милита-
ристичка и политичка важ-
ност. Тој изгради тврдини и 
патишта од воен карактер и 
темелно ја реорганизира вој-
ската, посветувајќи посебно 
внимание на опремувањето 
на пешадијата. Во пресуда-
та на Тукидитците, тој сам 
направи повеќе од своите 
сам од претходници заед-
но. Неговото вклучување во 
конфликтите со тесалиско-
то дворјанство сведочи за 
зголемената ударна сила на 
античка Македонија. Архе-
лај има заслуги и за воведу-
вањето на грчката култура во 
својата земја, дури повеќе за 
тоа настојуваше од Алексан-
дар I, Филелинот. 

Во својот дворец во глав-
ниот град Пела, Архелај 
успеа да развие богат инте-
лектуален живот, поканувајќи 
најславни поети и уметници 
од тоа време. Еврипид ги по-
мина со него последните го-
дини од својот живот и таму 
го напиша делото „Бахатки", 
а во чест на својот кралски 
покровител делото „Архелд". 
Тимотеј, големиот и славен 
музичар и поет, беше еден 
од неговите гости. Тој доз-
воли дворецот во Пела да 
биде украсен со цртежи од 
Зевс. На Дион во Пиерија под 
планината Олимп, каде што 
имаше стар култ на музите, 
тој постави сценска приредба 
во чест на Олимпискиот Зевс 
и музите. 

He ce знае каков беше ста-
вот на античко-македонските 
дворјани кон воведувањето 
на грчката култура од нив-
ниот крал, што наведува 
да се мисли на последните 
дворци на Диадохите (на-
следниците на Александар). 
Веројатно не беше лесно 
тие да се помират со навле-
гувањето на грчката култура. 
Но, историjата покажува дека 
семето не беше фрлено за-
лудно. 

Престижот достигнат од 
Архелај имаше краток век. 
По неговото убиство (399) 
започна еден мачен период 
од четириесетина години. 
Жестоките борби внатре и 
надвор на соперничките кан-
дидати за престолот и нена-
дејните напади од Илирија 
и Тракија, толку ја ослабија 
македонската држава што на 
крајот таа стана зависна на 
постапните предоминантни 
сили на Елада, а под Аминта 
стана должник на Илирите. 

Вистинското постоење на 
државата беше доведено до 
питачки стап, кога во 359 го-

дина кралот Пердика, синот 
на Аминта, беше поразен од 
Илирите во големата битка и 
погубен со своите 4.000 луѓе. 
Од сите страни непријателот 
навлегуваше во земјата и 
не помалку од три освојува-
чи, поддржани од странски 
сили, се кренаа против Фи-
липа, најмладиот брат на 
Пердика, кој како регент ги 
зеде во свои раце уздите на 
владата во корист на својот 
внук Аминта, младиот син на 
Пердика. 

Во тој најкритичен момент 
на македонската историја, 
Филип, кој тогаш беше два-
есет и четиригодишен, посе-
дуваше огромна енергија и 
вештина. Co брилијантните 
оружени подвизи и со супти-
лна и итра дипломатска 
вештина, тој брзо успеа во 
отстранувањето на опас-
ностите однадвор и однатре 
и наскоро се прогласи за 
крал на македонската војска.

Во првата година од сво-
ето владеење Филип со 
своите сили постигна голем 
успех. Неговите извонредни 
способности како генерал, 
државник и дипломат, кој и 
обезбеди брз и целосен спас 
на државата, ни го објасну-
ваат и извонредниот успех 
на неговата кариера. Сепак, 
величината на овој човек не 
беше сфатена се до деветна-
есеттиот век.

                                
Единствено извонредни-

те успеси на неговиот син 
Александар ја осветлуваа 
неговата слава до тој период. 
Сеќавањето за него беше 
спречувано од најголемиот 
оратор на античка Елада-Гр-
ција, Демостен, кој беше не-
гов политички противник, кој 
жестоко го напаѓаше во свои-
те извонредни говори и во 
интерес на својата политика 
сред Атињаните, искривено и 
со омраза го претстави ликот 
на Филип „варваринот".

Особено во времето на 
класицизмот, сите беа засле-
пени од она што се случува-
ше за времето на Демостен 
и прифаќајќи го сето тоа бу-
квално, животниот пат на Фи-
лип беше оценет единствено 
врз атинско гледиште, а исто 
така и од становиштето на 
Демостен. Тоа беше нагласе-
но од политичките карактери-
стики на периодот. Бартолд 
Георг Наибур имаше голема 
омраза спрема Филипа, кого 
во својата концепција на 
историјата, го споредуваше 
со Наполеон, а пред Аустер-
лиц го објави преводот на 
првото дело „Филипик", на 
Демостен, за да направи по-
литички ефект против „бун-
товникот" како што е прика-
жан со мотото што стои на 
него. 

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (6)
Македонија

КОИ БЕА АНТИЧКИТЕ ЕЛИНИ-ГРЦИ, А КОИ АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ - 
ВАРВАРИТЕ?
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За да се создаде вистинска слика за Филипа, историчарите 
треба прво да се ослободат од атинското и од Демостено-
вото гледиште. Тоа современо иследување, според приме-
рот на Ј.Г.Драјзен, се‘ повеќе е насочено кон едно правилно 
гледиште дека македонскиот крал Филип мора да се оценува 
само преку остварувањето на македонските интереси. 

Доколку тоа се прави сега, Филип ќе се претстави како 
еден од големите владетели на светската историја, не само 
поради тоа што ги постави темелите на подвизите на својот 
уште пославен син Александар, кој со својот сопствен гениј 
изгради еден нов свет, туку и како човек кој имаше дале-
кусежни погледи и постигнувања. 

Овде нема доволно простор детално да се објасни на кој 
начин Филип, почнувајќи од малата држава што ја создаде, 
постапно ја зголемуваше во секој период; на запад ги победи 
Илирите и оствари влијание над Епир, на исток се бореше 
против Тракијците, на север втаса до Дунав, а на југ со бор-
ба го обезбеди брегот на морето што беше суштествено за 
македонскиот развој, како и за развојот на полуостровот Хал-
кидик, ја победи Тесалија, а порешително се замеша дури и 
во грчките работи. 

Сите овие зафати кои го прикажуваат во калеидоскопски 
модел и активен ту овде-ту таму, само се одраз на една голе-
ма идеја што тој ја поседуваше многу порано, можеби од по-
че-токот, за да го направи својот македонски народ господар 
на целиот Балкански Полуостров. Оваа империјалистичка 
програма беше подигната на највисок степен во неговата по-
литика со поцелосното воведување на античка елинска-грчка 
култура, преобразувајќи ја Македонија во вистинска цивили-
зирана држава. Тоа беше она што силно го поттикна неговиот 
владетелски карактер. Примерот на Архелај беше следен од 
Пердика, кој на дворот се здружи со платонистот Ефро и од 
него ја научи геометријата и филозофијата. 

Филип привлече многу истакнати антички Елини-Грци на 
својот двор. Тој со успех ја реализира идејата, поканувајќи 
го Аристотел да го воспитува наследникот на престолот и 
презеде чекори за големо приспособување на елинската кул-
тура во својата сопствена земја: го воведе јазикот на Атина 
во врховниот суд, како и во администрацијата и при форми-
рањето на својот милитаристички систем ги следеше антички 
елински-грчки модели. Иако се познати само мал број резул-
тати од овие напори, сепак тие јасно покажуваат на неговата 
главна намера: да се интензивира елинизацијата на својата 
земја.

Оваа политика на цивилизирање имаше последици. Докол-
ку таа беше цел на Филиповиот план да доминира не само 
над главниот дел на Балканскиот Полуостров, туку и над Ела-
да, тој не можеше да ги обедини античките Елини-Грци, како 
што направи со Илирите и Тракијците во својата Македонска 
империја, туку мораше да најде некоја друга форма за обеди-
нување која би го зачувала лицето на античките Елини-Грци, 
а нивната положба значително поподнослива. Нему притоа 
му беше јасно дека контролата над античка Елада-Грција не-
опходно ќе го вовлече во конфликт со Персиската империја, 
зашто со Кралскиот мир контролата и врховната власт на ан-
тичка Елада-Грција му припаѓаа на персискиот крал. 

Од друга страна, пак, доколку Филип сакаше да ја побе-
ди Тракија и северните брегови на Пропонт и Босфорот, а 
тоа беше негова голема желба, со цел да го обезбеди овој 
воден пат, да ја прошири и да ја заокружи својата империја 
до брегот на Мала Азија, тоа не можеше да го направи без 
војна со Персија. Во врска со барањето на Исократ, може со 
сигурност да се тврди дека многу одамна, покрај непосред-
ната цел за осигурување на Балканскиот Полуостров, Филип 
беше обземен и со идејата, иако само како далечна цел, за 
елинистичка комбинација за војна против Персија.

Тоа се разбира само по себе дека Филип, господар на 
дипломатијата, сите овие идеи и планови за иднината ги 
држеше притаени во своето срце. Но, ако требаше тоа да 
го изврши, тој бараше војска која ќе биде готова да војува. 
Без сомнение, и со варварите, па дури и повеќе со античките 
Елини-Грци, тој често ги постигнуваше своите цели со под-
митување, но главно неговите успеси се должат на неговиот 
добар меч. Неговата реорганизација на македонската војска 
е навистина дело на гениј, а бидејќи беше креаторот на вое-
ниот систем, што Александар го презеде, мора да му се од-
даде извесно признание и за тоа. 

Важно е дека Филип во својата младост три години живее-
ше во Теба како заложник и таму се запозна со стратешките 
методи на Епаминонда. Кога дојде на престолот, ja презеде и 
ja започна реорганизацијата на војската така нанаречена „кос 
строј на борба", изум на Епаминонда, која предизвика рево-
луција во тактиката. Дотогаш античките Елини-Грци обично 
се бореа во паралелни линии. 

Продолжува 
Пишува: СЛАВЕ КАТИН

www.slavekatin.com 

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (6) UMD: BOYCOTTING THE MACEDONIA NAME 
REFERENDUM  IS THE ONYL SOLUTION!

July 31, 2018
Yesterday, in an unlawful man-
ner that violates the Constitu-
tional provisions and the Rules 
of Procedure of the Parliament 
of the Republic of Macedonia, 
Parliament Speaker, Talat 
Xhaferi, convened a consulta-
tive referendum with 68 votes 
FOR and 0 votes AGAINST or 
ABSTAINED. The ruling block 
of SDSM, DUI and BESA, 
without the presence of MPs 
from the opposition VMRO-DP-
MNE, adopted a referendum 
question that reads: “Are you 
for EU and NATO member-
ship by accepting the Agree-
ment between the Republic of 
Macedonia and the Republic of 
Greece?”
The United Macedonian Dias-
pora (UMD) believes that this 
question is unacceptable due 
to its manipulative nature that 

hides the real outcome of the 
agreement with Greece, which 
implies changing the name 
of the state to the Republic of 
N**** Macedonia and eras-
es Macedonian history and 
identity. At the same time, the 
absence of the opposition and 
expert opinions in the adoption 
of the referendum question, as 
well as the consultative nature 
of the referendum that allows 
political unpredictability regard-
less of the public opinion, UMD 
considers that the country’s 
legal and democratic stan-
dards are put in question.
According to the world’s sci-

entific and political practices, 
a consultative referendum is a 
tool of participatory democracy 
that serves to consult public 
opinion BEFORE (and not af-
ter) the signing of a bilateral or 
multilateral treaty. Hence, the 
announcement of a consulta-
tive instead of a binding refer-
endum estimated to cost 3.5 
million euros is not only a pre-
cedent, but also a significant 
expense for the state, whose 
people on September 8, 1991 
with a majority of 95% declared 
sovereignty, thus solidifying 
the name and identity of their 
country.

Consequently, with a view to 
preserving the dignity of the 
Republic of Macedonia and 
preventing political unpredict-
ability, UMD’s position, as the 
largest organization of Mace-
donians outside Macedonia, 
has always been against 
the referendum on changing 
the name of the Republic of 
Macedonia. UMD express-
es its support for and joins 
the campaign of the global 
non-partisan movement “We 
Are Macedonia” for a boycott 
of the referendum scheduled 
for September 30, 2018.

UMD Marks 55 years since 1963 Skopje Earthquake
July 26, 2018
“Skopje is not a film, not a thrill-
er where we guess the chief 
event. It is a concentration of 
man’s struggle for freedom, 
with a result which inspires fur-
ther struggles and no accept-
ance of defeat.” – Jean-Paul 
Sartre, French existentialist 
novelist and activist
Today, 55 years later, UMD 
marks the memory of the vic-
tims of the 1963 Skopje Earth-
quake, which destroyed 80% 
of the city. The earthquake was 
one of the most destructive 
natural disasters in Mace-
donia and the region, leaving 
over 1,070 people dead, ap-
proximately 4,000 injured, and 
over 200,000 people home-

less. The Macedonian dias-
pora played a significant role in 
arranging aid to be delivered to 
most needed.
The 6.1 magnitude earthquake 
destroyed much of the city and 
several journalists (upon land-
ing into the city) described it 
as looking like a “bomb site”. It 
took many years to rebuild the 
city and a lot of historic build-
ings are often referred to as be-
ing “pre-“ or “post-“ earthquake 
era. A monument was erected 
at the old railroad station fea-
turing a clock, which is stopped 
at 5:17, the time of the earth-
quake.
The United Nations and 87 
countries responded with 
immediate help to the city in-

cluding the United States and 
the then-Soviet Union. In fact, 
American and Russian soldiers 
shook hands in Skopje for the 
first time since the Elbe Day 
in 1944. Many other countries 
like France, United Kingdom, 
Switzerland, Germany, Roma-
nia, Bulgaria, Poland, Sweden, 

Finland and Mexico (and the 
rest of the Yugoslav Republics) 
responded with civilian aid and 
materials for rebuilding the city. 
Several world-renowned art-
ists, including Pablo Picasso, 
donated their art for the newly 
constructed museums after the 
earthquake
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Тридневен успешен фестивал на Македонската 
православна црква Св. Недела од Ајах

Македонскиот фестивал по повод  патрониот ден на црквата 
Св. Недела од градот Ајах оваа година се одржа од 21 до 23 
јули со што богатата македонска традиција продолжи на ра-
дост на бројните македонски верници и посетители.
Македонската музика, вкусната македонска храна од тради-
ционалната кујна и пијалоци  се служеа и се понесуваа во 
македонските домови ширум Онтарио. Свежо подготвени во 
кујната на Св. Недела од готвачката Марија Ангелевска и 
нејзиниот тим, а со заедничка соработка со женската секција 
на црквата чија претседателка Нина Веселиновска неуморно 
работеше со своите соработнички  за време на деновите на 
фестивалот.
Поставениот шатор во дворот на црквата беше полн, парохија-
ните и гостите доаѓаа и заминуваа со полно срце и насмевки 
задоволни од приемот на црковната управа со претседателот 

Славе Бунтески и насмеаните лица на женската секција. Среќата ја надополнуваа и музички-
те звуци од сите делови на Македонија на чии песни и ора се играше и пееше, пренесувајќи ја 
и во Канада топлината на македонските срца и душа. Во текот на трите фестивалски денови 
беше организирана и лотарија, а се продаваа и дарови од верниците како дар за Св. Недела.
Претседателот на црковната управа Славе Бунтески и претседателката на женската секција 
Нина Веселиновска им се заблагодаруваат на сите гости присутни на овој настан.

Честит Илинден Македонци,
 

Чувајте го светото име библиско,
Чувајте ја Македонија!

Од управата на црквата Св. Недела од Ајах
Претседател,

Славе Бунтески

Црквата Св. Недела им потреба од хигиеничар

Заинтересираните кандидати за чистење на
просториите во црквата Св. Недела да се јават на 

телефонот:
 (905) 426-5355 или на адресата на црквата: 

485 Bayly St W, Ajax, ON L1S 6M7



Страница 35August 02, 2018 Македонска 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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416-421-7451

Честит Илинден
Управата на МПЦ Св. Климент Охридски од 

Торонто,  предводена од претседателот Чедо 
Миленковски испраќа честитка по повод маке-
донскиот верски и државен празник  Илинден 
со желби за братска сплотеност, духовен на-
предок, мир и благосостојба на Македонците  

во Македонија и насекаде низ светот.
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 416-476- 4133
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PETRINA (PETSA) Gianou
Passed away July 13, 2018.  Preceded in 
death by son, Pando Gianou; daughter, 
Lilly Pliakes (Steve).  Survived by son, 

Steven Gianou (Dale); Sister, Vassa Flora 
(Paul).  Baba to Margaret Karr (George), 

Jeannie Vassos (Aleck), Jacqueline Gianou 
(Mario).  Stara Baba to Angela, Christopher, 
Steven, Stephanie, and Jaxon.  Loving Aunt 

and Baba to many.  

PETRINA (PETSA) Gianou
August 15, 1924 - July 13, 2018

Written by her granddaughter, Margaret Karr

Petsa (Petrina) was born Au-
gust 15, 1924, married Michael 
Gianou who was drafted in the 
Greek Army to fight in Greece's 
civil war.  Petsa and her moth-
er, Tena, were all alone, with 
Petsa's daughter Lefa (Lilly) 
who was only a baby.  These 
two women had to look after 
and fend for themselves but 
they also helped the Parti-
zoni's, as their village, Zhelevo, 
was conveniently situated near 
the Mountains.  Tena's hus-
band, Naum (Norman) was 
already in Canada and for what 
ever reasons could not bring 
over his family to Canada fast 
enough.  Petsa's sister Vassa 
was one of the Begaltsi chil-
dren, separated from their fam-
ilies because of the war(s).  As 
the war time situation became 
increasingly more and more 
dangerous, everywhere in the 
village, it wasn't until, Tena who 
was arrested and thrown in jail 
for a "trumped up" charge, that 
they knew they had to get out 
of this place as soon as pos-
sible as their lives depended 
on it.  Eventually, after some 
time and after hiring a Greek 
lawyer to represent Tena and 
while she was either released 
on bail or something to that ef-
fect, they took this opportunity 
to literally run for their lives.  
The plan was for Tena and 
baby Lefa (Lilly) to meet Petsa, 
at night by the docks to illegally 
board a cattle ship headed for 
Poland. It was uncertain that 
they would even be alive and 
make it to the port, as Tena 
had recalled how bombs were 
flying overhead and she placed 
baby Lefa on the ground, and 
covering the baby by using her 
own body as a human shield, 
she hoped and prayed to God 

that even if she were to get hit, 
her granddaughter would at 
least survive.
Fortunately, they all did survive 
and were reunited on the cattle 
boat making it's way to Poland 
where they lived as refugees, 
for quite a few years.  It has 
been recorded through letters 
and correspondences from the 
Red Cross organization that 
Tena, Petsa and Lilly were the 
very first refugees coming to 
Canada from Poland.  There is 
a few newspaper articles and 
a few pictures, in the Montreal 
Gazette, depicting this family 
reunion, with Naum finally see-
ing his wife and daughters after 
many years and Lilly, by now, 
aged seven or eight years, 
finally meeting her father for 
the first time, their airplane, 
courtesy of the efforts of the 
Red Cross, landed in Montreal 
where they reunited and met 
each other, and later going to 
join Naum where he had been 
residing and working in Toron-
to.
Grateful to be in Canada, life 
was still not easy.  Petsa had 
two more children, her son Ste-
ven and younger son Pando.  
Unfortunately due to all the 
struggles of the past, the con-
ditions of war, where Michael, 
had not only fought in, but was 
also captured and taken as a 
prisoner of war, all of their ex-
periences had made life very 
challenging despite being in 
a wonderful country, such as 
Canada.  Even in Canada, you 
still had to fend for yourself 
and unfortunately Petsa and 
Michael had eventually separ-
ated and had a bit of a messy 
and difficult divorce, which for 
our culture and even in those 
days, divorce, was not com-

mon at all.

Despite all that and more, 
Petsa worked on the floor of 
"Swift Canadian" a meat pack-
ing plant in the Stock Yards 
district of west Toronto, close 
to Old Weston Road where 
she lived.  She worked very 
hard all day while also raising 
three children on her own and 
helping to look after her moth-
er, Tena and father, Naum.  
She also lived the same way 
she was raised in the village, 
while also acclimatizing her-
self to Canada and in a more 
modern world.  The ways of 
the village that she kept for as 
long as physically possible was 
growing her own food.  Plant-
ing and cultivating a garden, 
literally every square inch of 
not only her backyard but her 
mother's backyard too.  Both 
Tena and Petsa as they have 
always lived their lives togeth-
er, doing and helping each 
other in every and any way that 
was needed continued to bake 
their own bread every week, 
never ever buying store bought 
sliced bread.  They cooked, 
baked, preserved foods, knit-
ted, and even made their own 
rugs!  This is what she knew 
how to do and this is how she 
continued to live the rest of 
her life, as much as physic-
ally possible.  She gave her 
"all" to her parents, children 
and grandchildren.  She was 
a gentle soul, always smiling 
to everyone she would meet 
and was the most gracious, 
humble and generous person 
you could ever find.  Everyone 
who ever met her for the first 
time, always walked away with 
great respect and fondness for 
Baba Petsa.

Written by her granddaughter, Jeannie Vassos

 Baba was born in 1924, and 
she would have been 94 years 
old next month.  She was born 
very high up in the mountains 
of Macedonia, in the village of 
Zhelevo.  About 10 years ago 
I was finally able to visit the 
village, and I found the moun-
tains, landscape, and scenery 
absolutely breathtaking.  At the 
top of one of the mountains 
nearby, you can actually see 
the city of Lerin, looking down 
the entire 25 km.  THAT’s how 
high in the mountains it is.  The 
air is clean and the water is 
pure.  The first 30 years of her 
life were spent there, and with 
all that nature and clean living 
in her early years, it is no won-
der she lived so long. 
 Like most people living in 
those times, and in that area, 
Baba had a difficult early life.  
There was a world war, a civil 
war, just a bunch of political 
nonsense going on that made 
life difficult for everyone.  She 
was able to cross the borders 
as a refugee into Poland with 
my mother and great-grand-
mother, and then finally to 
Canada.   With all the recent 
controversy about refugees 
and immigrants, it reminds me 
of the similarities and of what 
my courageous family and our 
people went through.
 Like most immigrants, Baba 
worked very hard to give a 
good life to her children.  I re-
member when she retired and 
we all went to Sou Chalet for 
dinner to celebrate (Swiss 
Chalet).  Life was good here in 
Canada, but it also had its very 
difficult times for her too.  And 
with all the hardship she en-
dured, she never complained!  
She was always so very appre-
ciative of everything she had 

no matter how big or little.  She 
loved her family, and was al-
ways so happy to see you and 
visit with you.  Her smile was 
so welcoming.  She was also 
so very generous.  Anyone 
who visited would always be 
sent home with a care-package 
of some kind, even if it was the 
bowl of apples or walnuts she 
had sitting on the coffee table.  
She would put them into a bag 
and implore you to take them.
 Speaking about food, most 
of my memories of Baba 
Petsa are about food.  She 
made rather difficult but deli-
cious things, like her zelnik, 
huge pogacha’s of bread, little 
poop-cheenia, zelka, torshi, 
and sarmi.  She also had drying 
peppers hanging all over the 
house like Christmas decora-
tions, and vragee growing in 
little containers also all over 
the house in late winter, and 
she was always working in the 
garden.  When we would visit, 
she was always coming out of 
the garden. She was always in 
the garden and always had her 
hands in the dirt.  She under-
stood the ways of the earth that 
only a true gardener or farmer 
would know. 
 Baba very much enjoyed her 
later years at Canadian Mace-
donian Place, Seniors Resi-
dence.  She was able to live 
in a community that spoke the 
same language and shared the 
same customs. She had many 
friends there.
 In the last little while she knew 
her body and mind were failing 
her, and she would tell us that 
she is waiting for God to take 
her.  Sometimes she said that 
she thought God had forgotten 
about her.  And for us to not 
cry when she died because 

she lived a good life.  She was 
very ready to transition to the 
next stage of her existence.  
Aleck and Baba would talk 
about what a beautiful gar-
den there would be in heaven 
for her, but without any of the 
heavy lifting and back-break-
ing work, of course.  And he 
made her promise to have a 
freshly baked zelnik, and a cof-
fee ready for him when it was 
his time to come.  It made her 
laugh and smile.
 There is an ancient Egyptian 
story about death, it says that 
before you enter heaven, you 
are asked "did you experience 
joy in your life?", and looking 
at all the photos here today of 
Baba Petsa smiling with her 
family, I believe she did experi-
ence joy.  The second question 
is "did you give joy to others", 
and just eating her delicious 
zelnik gave us all so much joy, 
so I think she is easily able to 
enter heaven.
 She was a daughter, 
grand-daughter, sister, wife, 
mother, mother-in-law, aunt, 
grandmother, great-grand-
mother, and a friend and Baba 
to everyone.  I’ve given you just 
a small piece of Baba’s life, but 
there are so many more mem-
ories and good times that we 
all shared with her.  I know she 
will always be remembered 
well.  She unselfishly lived her 
life for others, and I do hope Al-
eck is right and that there is a 
beautiful garden waiting for her 
on the other side.   
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2 август - Илинден или де-
нот на Св. Илија е голем 
македонски национален и 

православен празник, кој 
се одбележува на 2 август. 
Илинден има посебно зна-
чење за историјатана маке-
донскиот народ заради тоа 
што на 2 август започнало 
Илинденското востание во 
1903 година, а во 1944 го-
дина е одржано Првото за-
седание на АСНОМ. Денес, 
илинденската традиција е 
испреплетена со патриотски, 
фолкорни и религиски сим-
боли, што го прави Илинден 
еден од најбитните празници 
во Македонија.
6 август 1903-напишан е 
Крушевскиот Манифест. 
Напишан е на македонски 
јазик (крушевски дијалект), 
а потоа, преведен на турски 
јазик, е испратен во 17 при-
мероци до околните села со 

чисто или мешано муслиман-
ско население.
Во него околното муслиман-

ско население братски се 
повикува да ја поддржи и да 
ја помогне светата борба на 
сите обесправени во Маке-
донија.
10 август 1913-Потпишан 
Букурешкиот мировен до-
говор, со катастрофални 

последици поМакедонија и 
македонскиот народ. По Вто-
рата балканска војна, која на 
30 јуни 1913 ја почна Буга-
рија, со цел да приграби по-
голем дел од Македонија. Во 
оваа војна учествуваа Црна 
Гора и Грција од една страна 
и Бугарија од друга страна. 
Во војната се вклучија Рома-

нија и Турција. Со овој мир 
Македонија е поделена на 
три дела: на Бугарија, на Ср-
бија и на Грција. Поради про-
видноста на некои одредби 
на овој мир, Балканот стана 
подрачје за постојани недо-
разбирања меѓу балканските 
држави.
14 август 2009 -За 7 часа 
42 минути и 32 секунди ма-
кедонскиот пливачки мара-
тонец Томи Стефановски го 
преплива каналот Ла Манш. 
По Нико Нестор во 1959 го-
дина и Атина Бојаџи во 1969 
година, тој е третиот Македо-
нец што го препливал кана-
лот кој го дели Британскиот 
остров од останатиот дел од 
Европа.
18-ти август е Ден на Ар-
мијата на Република Македо-
нија (АРМ).
На 25 август 1903 година 

Востаниците го нападнаа 
и ослободија градчето Не-
веска, нахиски (општински) 
центар во Леринска околија.
Ослободувањето на Неве-
ска е еден од најзначајните 
настани во времето на Илин-
денското востание.
На 26 август 1910 во Скопје 

е родена Мајка Тере-
за, под името Агнеза 
Гонџа Бојаџиу.  Уште 
на возраст од 12 
години таа се одлу-
чила да живее како 
калуѓерка. Како осно-
вач на редот Мисио-
нери на милосрдие-
то, се посветила на 
добротворна работа 
помагајќи им на бол-
ните и сиромашните 
луѓе, поради што во 
1979 година ја доби 
Нобеловата награда 
за мир.
На 28 август 1999 
година на православ-
ниот христијански 

празник Успение на Света 
Богородица во црквата „Све-
та Богородица“ кај Берово, 
од громовите што удрија во 
масата 10-15 илјади луѓе, за-
гинаа девет лица, а 40-мина 
беа повредени.

Низ Годините

OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

Mail: mark@memorialgalleries.ca
Tel. +1 416-759-0293
Fax. +1 416-759-522

BUSINESS HOURS

Monday-Saturday 10AM - 6PM 
Sunday by appointment.

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

and memorials, including grave markers and 
cremation urns with over 20 years of experience. 

Memorial Galleries has large inventory of beautiful 
natural granite monuments from traditional to modern 

monuments designs in many different colors.
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 ► На Заевците само еднаш да им ја 
запржиме манџата, ќе икаат и во пеколот.

 ► Од сите ропства најтешко е ропството 
под своите предавници.

 ► Заевците седнаа на фотељите од 
оние што тие ги пикнаа во затвор.

 ► Наместо Заев да го обесат, тој се обеси на вратот на 
народот.

 ► Жален е оној народ кој од свои синови страда.
 ► Нема заслужна казна за предавници на својот народ.
 ► (Заев продрдори и рече): Ќе пукнам: не му цркна козата на 

комшијата, туку се близни секоја година.
 ► Сите мајки сакаат нивните снови да бидат претседатели, но 

за тоа време да не бидат политичари.
 ► Во сегашно време во нашата земја да дуваш и да голташ 

не е лесно.
 ► Луѓето имаат едно заедничко: сите се различни.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Македонецот и златната 
рипка

   Еден наш Македонец се 
сретнал со златната рипка 
која исполнува желби. Му ре-
кла на нашинецот дека може 
да му исполни една од двете 
негови  најголеми желби. На-
шинецот побарал од неа да 
му изгради мост преку Атлан-
тикот бидејќи се плашел да 
патува со брод или авион за 
да дојде  во Канада. Рипката 
му рекла дека тоа не доаѓа 
во обзир бидејќи ќе чинело 
многу пари. Нашинецот ра-
зочаран рекол дека неговата 
втора најголема желба е да 
ги вразуми македонските по-
литичари да се однесуваат и 
работаат како треба. Рибката 
по кратко двоумење се согла-
сила да го изгради мостот!

Деца
Разговараат две пријателки:
- Како се твоите деца?
- Добро... Едниот стана ди-
пломиран профеcор, другиот 
дипломиран доктор, ќерката 
дипломиран правник, а ма-
лиот не заврши ни средно и 
сега е крадец...
- Какви паметни деца имаш, 
зошто го чуваш малиот нера-
нимајко? Зошто не го избр-
каш?
- Само тој носи пари дома. 
Другите се невработени...

Државен службеник на суд 
Државен службеник оди на 
суд поради афера. Жена му 
загрижена го прашува:
– Леле мажу, а ако те осудат 
и да треба да лежиш?
– Јас колку можам да лежам, 
тие толку не можат да ми да-
дат.
Ало, полиција! Ме следат! 

– Ало… Дали е тоа поли-
ција?!
– Да, кажете?
– Сакам да пријавам нешто. 
Ме следат!
– Кој?
– Имам список… 350 луѓе.
– Каде бе?
– На Фејсбук…

Кофер
Зајакот патувал со воз и 
одеднаш неговите кофери ги 
снемало. Зајакот нервозно 
вика:
- Вратете ми ги коферите, да 
не се случи тоа што се случи 
лани!!!
После некое време пак:
- Вратете ми ги коферите, да 
не се случи тоа што се случи 
лани!!!
И крадците му одговориле:
- Е добро бе зајко, ќе ти ги 
вратиме, ама прво кажи ни 
што ти се случи лани?
- Како што ми се случи? Па 
ми ги украдоа и не ми ги вра-
тија.

Пијаница
Трпана го буди Трпе ноќеска 
во 3 саатот и му вика:
– Абе Трпе вчера во фрижи-
дерот оставив 3 шишиња ра-
кија зошто сега има само 1?
– Зашто не сум го видел?

Македонец и одмор
Трпе му вика на Цветко:
– Мислев да аплоадирам 
фотографија на инстаграм 
од последниот одмор, ама 
ништо…
– Зошто ништо?
– Е, па во 1998 година немав 
мобилен.

Приказна
– Тато, раскажи ми приказна 
за добра ноќ!
– Слушај, сине. Во едно де-
мократско царство си живее-
ше еден пратеник. Тој беше 
сиромашен, но чесен. И тој 
пратеник сакаше да направи 
нешто добро за луѓето…
– Тато, да знаеш дека дол-
го време нема да можам да 
заспијам, ако ме тераш да се 
смеам!

Забар
Влегува Трпе кај забар и му 
вели:
- Колку ти е вадење?
- 500 денари.
- А без анестезија?
- Така, 350 денари!
- Добро тогаш, само откорне-
те го и готово.
- Браво, би било добро сите 
мои пациенти да се вака хра-

бри. Кажете ми за кој заб се 
работи.
- Трпано, кажи му кој заб те 
боли!

Одмор
Македонец на царина:
– Носите нешто недозволе-
но…дрога, алкохол, оружје?
– Не знам, мене мама ме па-
кува…

Како се викаш
Како се викаш?
- 100ле, а ти?
Ри100, а жена ти?
- 100јанка, а твојата?
- И100.
- Како ти се викаат децата?
3фун и 5ко,а твоите?
- Едно имам, 5ар се вика.

Пушење
Влегува министерот во каби-
нет, ги гледа советниците и 
почнува да им се дере:
– Нели ви кажав, за време на 
работа пушењето е забране-
то!!!
– А кој работи?

Причина
Која е сличноста помеѓу по-
литичари и пелени?
– И двете треба да се мену-
ваат редовно од иста причи-
на.

Невработеност
Со гордост може да кажеме 
дека невработеноста двојно 
се намали. Причина за тоа е 
иселувањето на пола од не-
вработените во странство за 
да работат.

Криминалци
Како за најкратко време да ги 
затвориш сите криминалци 
во Македонија?
– Стави решетки околу Вла-
да и Сообрание.

Институт
Разговараат двајца сопартиј-
ци:
– Каде работиш, пријателе?
– Во Институт за заразни и 
паразитни болести.
– Како зараза или како пара-
зит?

Заколнување
Како се заколнуваат нашиве 
политичари?
– Ако лажам да не се мрднам 
од фотељава кај што седам.

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. Изработката 
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 инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како да 
направите тексас престилка 
од стара тексас сукња:
1. Тексас сукња;
2. Машина за шиење;
3. Конец во сина боја;
4. Ножици за кроење;

5. Метро за 
мерење;
6.           Материјал 
по избор за иви-
ците и врвките на 
престилката.

Тексас сукњата ја 
сечете од страните 
или ја отшивате со 
игла за парање на 
материјалот. По-
тоа ја фирцате на 
машина за шиење 
или ја поминувате 
на оврлук ако го 
имате како плус 
опција. Задниот 
дел на сукњата го 
ставате како врв 
на престилката и 
мерите со метро 
до каде сакате да 
биде високо споена 

со предниот дел на сукњата. 
Гајките што се на крајот ги 
отшивате за да подоцна ги 
ставите како плус украсен 
додаток кој ќе ги држи врвки-
те на престилката. Украсните 
светло сини ленти овојпат 
ги направив од друга светло 
сина сукња која ја исеков на 
правилни парчиња за да ги 
направам ленти за подрабу-
вање. Истото го направив и 
со тие на половината. Свет-
ло сината сукња имаше де-
лови со сребрени нитни кои 
ги искористив за декорати-
вен дел. На интернет можете 
да најдете уште дополни-
телни идеи и да ја збогатите 
вашата фантазија доколку 
сакате и вие да си сошиете 
слична декоративна тексас 
престилка. 
                                                                 

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

                                                   
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Оглас за Работа
 

Чистење на канцеларии во GTA
Се бараат работници за чистење на канцеларии, по можност брачен пар.
Заработката е околу $20 на час. 
Работите се сигурни и на подолго време.
Заинтересираните да се јават на телефон: 416-358-6141
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Recipes by Marija: Old-Fashioned 
Zelnik with Leek and Cheese

I made this zelnik with a leek 
and ricotta & feta cheese mix,
This is a meal for anytime 
of day. You can have it with 
yogurt or your favourite dip. 
Zelnik can be made with 
cheese, meat, spinach and 
many other green vegetables.
Ingredients:
2 cups Flour
1 tsp. Yeast
1 tsp. Sugar
3 tbsp. Vegetable Oil
1/2 tsp. Salt
1 cup Warm Water
.Preparation:
In a large bowl or mixer pour 
in the fl our and salt. Make a 
small hole in the middle of the 
fl our and pour in the yeast, 
sugar and water. Leave for 10 
minutes to sit as is.
Start the mix and begin to pour 
in the oil to make nice soft 
dough. The more you mix it, 
the more fl uffy it will come out.

- Leave it to raise.
Then pour it onto a board and 
cut into six pieces.
1 large piece, 1 medium and 
1 small.
The fi rst large piece, I cut into 
3 balls.
And I kneed and spread out 
each of the balls, and I spread 
oil on only 2 of them.
Then I stack them with the 
non-oiled one on top, then 
leave to the side.
I take the medium piece and 
cut it into 2 pieces.
I kneed and spread both 
pieces and I spread oil on top 
of one and place the last one 
on top of that, then I leave 
them also off to the side.
I take the last piece and leave 
it whole.
I throw fl our on the board, and 
kneed out the dough nice and 
big, evenly spread out.
I take the pan and grease it 
with oil.

The fi rst stack of three, I take 
them and place them on the 
pan fi rst, I spread them out to 
fi ll the edges.
I brush the top one with oil.
I take the edges of the dough 
and roll it in once.
Then I take the stack of 2 and 
place it within the middle of the 
rolled up fi rst one, i then roll 
the edges once again (once), I 
brush it with oil.
I now take the stuffi ng, a lot 
of it, (any kind of stuffi ng you 
prefer, cheese, spinach, leek, 
meat or onions) and pour it in 
the middle, between the roll.
Then I take the last stretched 
out dough and place it on top 
of your stuffi ng, I wrinkle it a 
little bit to fi ll the rolled second 
layer.
I brush it with oil and leave it 
off to the side to raise again (it 
should be double the size).
Preheat your oven to 
325°Fand let it bake for 
around 30 minutes, or until 
nice, golden brown.

This zelnik along with this 
recipe has been passed 

down from my grandmother. 
I fi rst tried to make it when I 
was sixteen years old. It is a 
very traditional recipe, that 

has taken years to perfect in 
the Macedonian culture.

Summer Feta Cheese Salad 
with Side Pizza

Ingredients:
Handful Spring Mixed 
Lettuce
Cut small piece of Ginger 
and shred it
1 small clove of Garlic - 
shredded
1/4 cucumber - sliced
green peppers - chopped
1/2 tomato - chopped
As much Feta Cheese as 
you would like - crumbled
Black pepper to taste.

For the homemade dressing:
1 tsp. balsamic vinegar
2 tsp. olive oil
touch of salt
dash of oregano

mix together and pour over 
your mixed salad.

For my lunch I serve this salad 
with fresh homemade pizza.

A Light summer, healthy meal.

Summers Day Mixed-Stuffed Vegetables
This meal includes: Bell 
peppers, onions, tomatoes, 
zucchini (can substitute 
for eggplant, or any other 
vegetables).
Ingredients for stuffed 
peppers:
500g ground beef
50g rice (parboiled, or Uncle 
Bens rice preferred)
150g vegetable oil
2 medium onions - peel and 
fi nely chopped
3 soup spoons of tomato sauce/
spaghetti sauce (any kind of 
tomato sauce would work here)
4 (cut in half) large bell peppers 
(red, green, yellow, whatever 
colour you prefer)
3 whole onions
3 tomatoes
2 zucchini
1 tsp. red paprika 
1/2 tsp. oregano 
4 cloves of garlic - peel and 
fi nely chopped
1 tsp. chopped parsley
1 cup tomato juice 

1 cup water
black pepper & salt to taste
Preparation:
- Chop off the top stem of the 
peppers & cut in half, clean out 
the seeds from inside wash and 
leave over to the side, openings 
facing downwards to dry.
- In a pan take oil, chopped up 
onions, chopped up garlic and 
fry them together until lightly 
golden brown.
- turn down the stove-top heat, 
put in the red paprika 
- then place the ground beef, 
rice and black pepper to taste, 
mix all together.
- pour in the tomato sauce & the 
rest of the spices here.

- also pour in the 1/2 cup of 
water. Mix all together.
Mix enough so the ground beef 
chunks are all gone and its a 
smooth mix.
- Increase the heat on the stove-
top. Now frying the mixture until 
all the water is absorbed.
- then take off heat and place 
over to side.
- now take a soup spoon and fi ll 
the peppers and the rest of the 
vegetables with the ground beef 
mix in the opening.
- you pack the mix tightly and 
place them neatly to fi ll the pan.
- Next fi ll the pan halfway with 
1/4 water and 1/4 tomato juice.
- Cover with tin foil (shiny part 
down) and place in preheated 
oven at 350°F for one hour and 
a half. (1.5 hours)
- Uncover and leave the pan in 
the oven for 5-10 minutes, then 
take out to eat!
 Enjoy my specialty recipe, this 
is a colourful dish or any time 
of year!

Homemade Rollate Cake
Good Morning! This is a beautiful cake 
to enjoy on those great days with a nice 
cappuccino coffee!
Ingredients:
8 medium Eggs
8 tbsp. Flour
8 tbsp. Sugar
1 tsp. Vanilla 
2 tsp. Baking Powder
1 touch of Salt.
Preparation:
In a large mixing bowl put in the eggs and 
sugar, mix them to become fl uffl y and 
thick.
In another large bowl mix in the fl our, 
baking powder and salt. Then add to 
the mixing bowl of eggs, and pour in the 
vanilla.
Mix all together and pour onto a large 
fl at rectangular cooking tray covered with 
parchment paper.
Place in the heated oven at 350°F for 15 

- 20 minutes.
When done baking fl ip it over onto a wet 
table cloth, leave it to cool a little. 
Once cooled cut the rectangular cake into 
3 large pieces, cutting short ways from 
top to bottom.
Next, cover 2 of the pieces with your 
favourite icing, I used the ready-made 
Duncan Hines Creamy Home-Style 
Chocolate Icing. 
And covered the one piece with Vanilla.
Begin with a chocolate piece and roll it 
short-ways upwards. Then take that rolled 
piece and place it onto the spread out 
vanilla piece and roll those together the 
same way. 
Then take the roll and place it on top of 
the 3rd chocolate piece and roll them all 
together to make a nice large roll.
Take a large plate and place the large roll 
on its side so its standing tall!
Use the same chocolate icing from 

before, melt it for some time so its easily 
spreadable and cover the whole cake.
Decorate with whatever fruits, creams, or 
sprinkles you like. Peanuts and ground 
walnuts are a good choice too!
Place in the fridge for about half an hour 
before serving to stiffi n up!

Enjoy this delectable treat!

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
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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

Mali Oglasi
Dental Assistant

Looking for dental assistant   for 2-3 days a week. 
Speaking fluently english is a must!

 Experience  preferred, but not requred 
Contact: 416-466-7777

Мали Огласи

Забен Асистент

Потребен е  забен асистент за 2-3 дена неделно.
Задолжително да говори течен англиски јазик!
  Искуството е пожелно, но не е задолжително.

Контакт:416-466-7777

* Real Estate Negotiating Expert
* Seller Respresentative Specialist
* Experienced Buyer Reresentative
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Борци За Македонија

Гоце Делчев
1872-1903

Христо Узунов
1878-1905

Веле Марков
1870-1902

Петар Поп Арсов
1868-1941

Никола Карев
1877-1905

Јане Сандански
1872-1915

Дамев Груев
1871-1906

Питу Гули
1865-1903

Ѓорѓи Сугарев
1876-1906

Пере Тошев
1893-1912

Димо Хаџи Димов
1875-1924

Ѓорче Петров
1864-1921

Честит Илинден од Тетовското 
Друштво ,,Шар Планина,,

Честит Илинден и Денот на државноста на Македонија, за 
многаја лета и напомош Свети Пророк Илија! 

 Нека им е вечна славата на Илинденските востаници, на 
илјадниците македонски дејци, револуционери и борци за 

слободна и независна татковина, 
Република Македонија!

Нека е вечна нашата Македонија!
Со најубави желби за мир и семакедонска љубов ве 

поздравуваат членовите на Тетовското друштво ,,Шар Планина 
од Канада.
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50 Годишен Јубилеј


