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

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

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски
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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
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 
Блага Дафовска 
во рубриката 
,,++++Поезија со 
повод,,
Славе Катин 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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
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Почитувани Македонци!
            На сите Ви го честитаме големиот македонски празник Илинден и десетте дена на 

Крушевската Република!
Илинденското востание и  Второто заседание на АСНОМ се два светли датумa во 

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

Честит  Илинден! Македонија вечна!

Херои на месецот: Македонците во Овчарани

Многу прашина кренаа Грците за 
прославата на Илинден во Овчара-
ни, леринско, грчките новинари со 
стиснати заби бараа правилен пре-
вод на песната ,,Бисер Балкански,, 
која пее за духовното обединување 
на Македонците од Пиринот, Егејот 
и Вардарот. 
Со бес и горчина се повикуваа на 

т.н. Преспански Договор според кој 
заевската власт им се завети, закол-
на и усно и писмено дека ништо што 
е македонско нема да се спомне, 
ниту дома ниту надвор - се’ ќе се из-
брише како со гума.
Во тој дух грчката Телевизија ,,Стар,, 
како жална вест, божем се случил 
катастрофален земјотрес во Овча-

рани, леринско ја објави веста 
за прославата на Илинден. 
И додека патриотски оган го 
носеше ураганот македонски 
на средселото во Овчарани 
каде што Македонците од цела 
Беломорска Македонија, од 
Република Македонија и насе-
каде од светот, особено овие 
од Канада кои се живи сведоци 
за протерувањето од родните 
огништа пееја и играа на ма-
кедонски, грчките фанатици не 
знаеја кој пат да го фатат, кому 

да се пожалат и да го искалат бесот 
за невољата што ги снајде.

Во прилог на нивната телевизија 
,,Стар,, не знаееја каде да удрат по-
прво, дали по распеаните, раизгра-
ни Македонци или по партијата 
,,Виножито,,?
Македонците ги нарекоа самонаре-

чени Македонци, се повикуваа на 
т.н. Преспански Договор според кој 
двете страни се согласија дека во 
Грција нема македонско малцин-
ство, консултираа етномузиколози, 
за да ја преведат песната на по-
којниот Гоце Николовски, обвинија 
кого треба и не треба, во немоќ да 
си ја признаат вината и вистината за 
Овчарани, за Лерин, за Македонија, 
за Македонците.

Ние од Канада ви порачуваме: 
Да сте живи и здрави браќа и сестри 
Македонци во Овчарани што ни’ ја 
наполнивте душата и уште еднаш 
докажавте како се сака македон-
ската земја, песна и се чува јазикот 
македонски дури и во една Грција. 
Поклон до земја. Честит Илинден!

Соња Лозановска
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на средселото во Овчарани 
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

VAC Developments Ltd careers

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во 
авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

http://www.vacdev.com
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Би заменил и две Нобелови награди 
за датум за преговори со ЕУ

Премиерот Зоран Заев во интервју за белгискиот весник Ле 
Соар уште еднаш повика земјите-членки на ЕУ да преземат 
одговорност и да испорачаат датум за преговори со Маке-
донија, а во случај да не се додели датумот за преговори, 
тој ќе биде обвинет дека ги излажал пратениците дека гла-
сањето за Преспанскиот договор значи отворање на врати-

те на Европската унија. 
   “Кажав дека ако го смениме името, ако одржуваме добри односи со Грција,  со Бугарија, 
дека ако се прават сите реформи, Европа ќе си ги исполни ветувањата. Ако тоа не биде 
случај, нормално е да се преземе одговорност, нема да чекам опозицијата или Собрание-
то да направи нешто, ќе преземам одговорност и ќе го вратам мојот мандат“ вели  премие-
рот Заев во интервјуто за Ле Соар. (Република)

Браво бе премиере. Ни го смени името, ни го смени Уставот, ни ја избриша историја-
та, затвори мнгумина кои не мислат како тебе и сега си го одбираш најлесниот пат, 
ќе си одам. Едноставно ќе го вратиш мандатот и точка. Никаков обзир за чувствата 
на сега до небо гневниот народ, на поделениот народ, на меѓусебната омраза едни 
спрема други (тоа е твое дело или недело) со кое ќе останеш запамтен за век. Колку 
побргу ќе те снема од македонската политика толку подобро за сите нас. 

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите од месец јули

Трифун Костовски: Премиерот мора да ја 
реформира целата влада

Бизнисменот Трифун Костовски во гостувањето на Алфа телевизија истакна дека 
премиерот мора да ја реформира целата влада и да направи вистински реформи во 
судството бидејќи за него најголемата рак-рана е судството  затоа што тоа е продолжена 
рака на власта, а владеењето на правото треба да е клучниот сегмент за функциони-
рање на државата. Тој вели дека нема сила кај политичките поединци да се зафатат со 
вистинските проблеми за да стигне земјата во одржлив економски развој кој ќе овозможи 
себефинансирање и развој на економијата и ќе овозможи да бидеме третирани како дел 
од тоа европско семјство.
   “Овој извештај на Европската комисија треба да се анализира  длабоко затоа што ЕУ 
очекува подобрување на економијата, не можеме да го занемариме судството, во оваа 
земја треба да владее правото“, посочи Костовски во емисијата “Отворено“ и додаде: “ 
Вистинската отчетност како се трошат парите на граѓаните и колкаво е задолжувањето 
не е толку јавно, истава оваа Влада имаше големи замерки како се трошат парите и за 
задолжувањата, но ние  сме фрагилна економија што не можеме да ги сервисираме тие 
долгови кои се прават“.

Убаво речено од господинот Костовски. Треба реформи во судството. Тоа го 
слушаме 25 години, а стоиме таму каде почнавме. Ни чекор напред. На оваа власт, 
но и сите претходни не им требаат реформи, не им треба правна држава зашто во 
правна држава ќе ја изгубат моќта, ќе го изгубат неприкосновеното право на сила, 
на корупција, на изживување... 

Министерството за внатрешни работи 
вработува 600 полицајци

Министерството за внатрешни работи објави оглас за вработување на 600 полицајци 
за секторите за внатрешни работи во Скопје, Струмица, Охрид, Битола, Тетово, Велес, 
Штип и Куманово како и за регионалните центри за гранични работи – север, запад, југ и 
исток. Меѓу потребните услови кандидатите треба да го знаат македонскиот јазик и кири-
лското писмо, да имаат најмалку четиригодишно средно образование, да се повисоки 0д 
175 сантиметри и друго. (АЛСАТ-М)

Јас ги исполнувам сите наведени услови: образование, висина, го зборувам 
македонскиот јазик и кирилското писмо. Арно ама, денес нели нашата држава е 
двојазична, а јас не го зборувам вториот јазик во државата.  Може и без него? А за 
возраста е друг проблем, иако не е спомнат таков услов, ќе се снајдам, нели, со 
пари се’ е можно, поткупот во нашата држава е најразвиената индустрија.

Кочо Рацин е поет под заштита  на УНЕСКО веќе 30 години
Поетот Кочо Рацин е под 
заштита на УНЕСКО. 
Оваа нова информација, 
која малкумина ја знаат, 
за прв пат на јавноста ја 
соопшти проф.д-р Људ-
мил Спасов на отворање-
то на 56-те Рацинови 
средби. Тој како доказ ја 
покажа книгата издадена 
од УНЕСКО – Светската 
организација на ОН која 
ја промовира културата. 
Со оваа книга Рацин пред 
триесетина години влегу-
ва изборот на словенски-
те писатели за светско 
наследство. “Да знаеме 
и да бидеме гордди дека 
Кочо Рацин е под зашти-
та на УНЕСКО, како што 
е и Охридското Езеро. 
За жал, држава сме која 
не знае да ги памети тра-
дициите. Малкумина го 
знаат ова, кое се случи 
во СФРЈ во средината 
на 1980-тите години. Тоа 
беше голема културна 
акција на УНЕСКО во која 
се влезени најзначајните 
словенски писатели. Меѓу 
сите нив е и Кочо Рацин. 
Тешко било во рамките на 
Југославија да се пробие 
македонски поет, благо-

дарејќи пред се’ на Матеја 
Матевски, Борис Вишин-
ски, Рацин влегуа во оваа 
едиција, се преведува и 
се печати“ рече професо-
рот Спасов. 
   Тој книгата ја подари на 
велешкиот Народен музеј. 
Таа е напишана на фран-
цуски јазик, како еден од 
официјалните јазици на 
УНЕСКО, а текстот во неа 
е дело на академик Алек-
сандар Спасов. Информа-
цијата беше презентира-
на на изложбата на книги 
“Белите мугри издадени 

на други јазици“, а книгите 
се од приватната архива 
на академик Александар 
Спасов. Меѓу нив беше и 
оригиналното издание на 
Бели мугри отпечатена 
1939 година во печатни-
цата на Драгомир Шпулер 
во Самобор, близу За-
греб.
   Да не заборавиме. То-
гашниот тираж на книгата 
бил четири илјади приме-
роци, што за денешни ус-
лови во дваесет и првиот 
век во земјава е незамис-
ливо, рече Спасов. (TIME)

Пријатна информација за сите нас кои не ја знаевме. Кочо Рацин под заштита на 
УНЕСКО! Мислам дека тоа требаше да остане во тајност. А што ако утре нашите 
најмили браќа (од исток) побараат ревизија на македонската книжевност? Ќе мо-
жеме ли ние да го одбраниме Рацин дека тој не бил Бугарин?  Овој денешниот 
претседател што го избраа Албанците прв го прогласи Гоце Делчев за Бугарин! 
Тој се посоветувал со некои стручњаци и од тие совети заклучил дека Гоце бил 
Бугарин. Што си го губат времето членовите на македонската комисија – истори-
чари во разговорите со соответна бугарска комисија – историчари? Еве го имаме 
Стево. Поголем историчар од него – здравје. 

Бугарија спремна да го штити воздушниот простор на Македонија

Бугарија е членка на НАТО и на Европската унија и има намера да ги замени своите за-
старени авиони миг-29 од советско про-
изводство за да ги исполни стандардите на 
Северноатланскиот сојуз. Пентагон објави 
дека Стејт департментот одобрил за Буга-
рија потенцијална продажба на осум авио-
ни Ф-16 и придружна опрема за цена од 
1,67 милијарда долари. Бугарија очекува 
САД да ја спуштат цената на 1,2 милијарда 
долари, пренесува хрватскиот портал Индекс.  “Разговарав со мојот колега Зоран Заев за 
заштита на северномакедонскиотт воздушен простор кога ќе ги набавиме новите авиони“ 
изјавил Борисов за новинарите. Тоа ќе биде добро и за нив и за нас, додал тој. (Вечер)

Не се проблем парите за набавка на авиони од САД.  Македонија ќе ги купи најскапи-
те и најбрзите, а колку на број ќе одлучи претседателот Трамп ако сеуште е коман-
дер-ин-чиф во тоа време. Проблемот лежи во избрзаниот потез на Зоранчо Заев кој 
му го подари македонското небо на неговите новостекнати пријатели – Грците да 
го штитат воздушниот простор над Македонија. И сега што? Јас гледам единствено 
решение е да им се дозволи и на Бугарите да летаат над Македонија. А зошто да 
не и Албанците? Нели и Албанија е членка на НАТО, а од друга страна е и близок 
пријател со САД.
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Ник Ночевич - пора-
нешен потпретседател на 
епархиското собрание на 
американско-канадската ма-
кедонската правбославна 

епархија:
8 септември, Денот на не-
зависноста на Македонија, 
ќе се прослави како што и 
се прославуваше во изми-

натите години, со 
истата радост како 
и во оној ден кога 
Република Македо-
нија ја стекна своја-
та независност! 
Историјата не може 
да се промени од 
никого: на овој ден, 
8 септември 1991 
година, Македонија 
преку референдум, 
смело гласаше за 
слободна и независ-
на земја која ќе се 
нарекува Република 
Македонија.

Апелот до сите Македонци 
е со голема гордост и радост 
да прославуваме кои сме и 
кои секогаш ќе бидеме – Гор-
ди Македонци! Иако некои се 
обиделе да го сменат името 
на нашата земја, нејзината 
историја итн., тие никогаш 
не можат да го отстранат она 
што лежи во нашите срца и 
умови: едно име имаме, во 
душата го носиме – Маке-
донија!
На овој празник, со гордост 
им кажувам на сите пријате-
ли и соседи дека тоа е Денот 
на независноста на Македо-
нија што го слават сите Ма-
кедонци ширум светот како 
горди Македонци од Репу-
блика Македонија!

Да живее Македонија!

Македонска Заедница

Како Македонците ќе го прославуваат  8-ми Септември годинава, Денот на Независноста на Република Македонија?

Јаким Јованов: 
8-ми Септември ќе го славиме поделени, 
на една страна Северџаните, на друга 
оригиналните Македонци.

Славе Димитров: 

Како ќе го славиме 8-ми 
Септември?
Многу  едноставно, ќе сла-
виме така како што славеле 
сите тие кои искрено и чес-
но си ја сакале  татковината 
во нејизниот зачеток, сло-
бодна, независна, проспе-
ритена со едно единствено  
име: 
 МАКЕДОНИЈА  и едно знаме, знамето од  Кутлеш!
Ништо повеќе и ништо памалку.
Поздрав до сите читатели на весникот “Македонија,, .

Горнан Јовановски: 

Македонија низ вековите 
се воздигнала со многу 
светли настани, меѓу нив 
како позначаен е и 8-ми 
Септември, празник над 
празниците што ја симболи-
зира сувереноста, независ-
носта и самостојноста на 
Македонија и македонскиот 
народ. Наместо со крв и 
жртви, овој пат македон-
скиот народ на мирен начин 
преку референдум на 8-ми 
Септември 1991 година 
со 95% со своја сопствена 
волја, со своја национал-
на самосвест и со свој со-

пствен глас се определи 
за сопствена самостојна и 
суверена држава, со сите 
сегменти на правен, поли-
тички, економски и соција-
лен систем. И затоа овој 
ден се празнува како држа-
вен празник. Но, со оглед 
на моментната политичка 
состојба што ја зафаќа Ма-
кедонија, прашање е колку 
долго овој значаен ден ќе 
има статус на на државен 
празник. Бидејќи со вла-
деењето на хунтата на Зо-
ран Заев се’ што е македо-
ско тивко исчезнува. А, што 
се однесува за одбележу-
вањето на празникот 8-ми 

Септември, со сигурност, 
Македонците ширум светот 
со гордост, симболично и 
достоинствено со највисо-
ки почести ќе го одбележат 
овој голем државен празник 
кој е најсветлата круна на 
македонската државност. 
Но, чествувањата посебно 
на Македонците во дијаспо-
рата ќе се одвиваат малку 
поразлично од државните. 
Тука доминантно ќе биде 
високо развеаното знаме 
од Кутлеш и со порака: " 
Никогаш северна-секогаш 
Македонија ", Оти кога вла-
дата се откажува од својот 
народ, тој народ ќе си најде 

свој метод и на свој начин 
да го прославува држав-
ниот празник на својата др-
жава Македонија. 

Драгица Димовска 
уредник и водител на 
македонската патриотска 
радио програма ,,Обединета 
Македонија,, од Торонто: 

Македонците во странство, 
(дијаспората), било каде да 
се, ако прославуваат 8-ми 
Септември, прославата ќе 
биде  под името Македонија. 
Да живее Слободна, Неза-
висна  Република Македонија  со единствената химна 
во која се споменуваат: Гоце Делчев, Даме Груев, Јане 
Сандански.......

висна  Република Македонија  со единствената химна 

Драги Стојковски претседател на Организацијата 
Обединети Македонци од Канада: 

 8-ми септември се вкорени 
во македонската свест како 
ден на независноста на 
Република Македонија, но 
и како Ден на македонска-
та независност воопшто. 
Мислам дека Македонците 
ќе продолжат и понатаму 
да го прославуваат овој 
ден свечено, меѓутоа, од 
оваа година настанот ќе 
биде прославен исклучи-
во од Македонците-ро-
дољуби, без учество на 
велепредавничките поли-
тичарчиња и нивните не-
македонски установи. Ве-
лепредавниците ќе треба 
да си прогласат некој друг 
ден за славење со кое ќе ја 
почнат историјата на нив-

ната нова, а сигурен сум, 
и краткотрајна историја 
на новооснованата и но-
воименуваната ништовна 
држава. Тие немаат ништо 
заедничко со 8-ми септем-
ври 1991 година, т.е. Денот 
на независноста на Репу-
блика Македонија.

Нада Димитрио, долгогодишен 
водач во македонската православна 
црква Св. Димитрија во Рочестер, Њу 
Јорк:

Македонскиот народ, на 8-ми Септем-
ври, 1991 година, со референдум се 
определи за Суверена и Самостојна, 
Независна Република Македонија. 
За жал, денес таа Македонија во која 
владее гнил, предавнички систем без национална и мо-
рална вредност е обезличена од геноцидот кој се врши 
над истиот тој македонски народ. Македонскиот народ низ 
историските времиња храбро и достоинствено се борел 
и чекорел напред со една и единствена цел: "Македонија 
слободна" со право на сопствено идентитетско постоење. 
Овие се историски моменти за Македонија и македонскиот 
народ. Сега, и на 8-ми Септември, да се обединиме сите, 
од секое катче на светот против внатрешното и надвореш-
ното зло во одбрана на нашата татковина, да го вратиме 
националното достоинство на Македонија и македонскиот 
народ. Никој, ниту ЕУ, ниту НАТО, никакви наредби не мо-
жат да го избришат тоа што е запишано во нашите срца, 
никој и никогаш нема да го покори македонскиот дух. И 
овој 8-ми Септември да не ги заборавиме и изневериме 
Илинденските идеали и ветувања - да го прославиме па-
триотски!  Македонија вечна!

владее гнил, предавнички систем без национална и мо-

Честит Илинден!
Испраќаме патриотски желби за успех, единство и слога на 

сите Македонци во Канада, Македонија и насекаде во светот.
Со почит од Стив Џанџуровски со фамилијата. 

Real Estate specialist 44+years experience 
Residential & Commercial investment 
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Илинден или распарчување?

Џејсон Мико
Слободна Свест Мк.

Кејт Брнс, новоименуваната 
американска амбасадорка 
во Македонија, го даде сво-
ето прво интервју за Алсат 
ТВ. Да го тргнеме настрана 
овој намерен и јасен избор 
на телевизија на албански ја-
зик, амбасадорката го почна 
својот прв обид да врши јав-
на дипломатија со стандард-
ни и добро извежбани одго-
вори за прашањата за тоа 
кои ќе бидат нејзините прио-
ритети, при што рече дека 
главниот приоритет е „да ја 
поддржува стабилноста со 
градење силни институции“. 
Ова е се убаво и во ред, а 
едно нешто што е многу по-
требно во Македонија, за да 
се воспостави стабилност и 
безбедност во земјата и во 
регионот, е да се поддржи 
силниот македонски иден-
титет и идентитетот на Ма-
кедонија. За жал, овој иден-
титет продолжува да биде 
под напад, меѓу другите и од 
амбасадата на Соединетите 
Американски Држави,
Една од целите на амери-
канската амбасада, и на 
американската надворешна 
политика, како и на полити-
ката на ЕУ и на нејзиниот на-
дворешно-политички апарат 
(и на НАТО), на кои јас остро 
се спротиставувам, е обидот 
да се деградира идентитетот 
на Македонија и на Македон-
ците.
Независно дали го разбира-

ат тоа или не (мислам дека 
го разбираат), овие страни 
активно работат и го под-
држуваат деградирањето и 
уништувањето на македон-
скиот идентетит, при што 
нивниот главен придонес кон 
таа цел е во инсталирањето 
на Владата на Зоран Заев. 
Убаво од нивна страна ако 
поддржуваат „силни инсти-
туции“, но потребно е за-
падните елити да престанат 
веќе еднаш да се мешаат 
во македонскиот идентитет, 
бидејќи овие напади водат 
кон распарчување на Маке-
донија, прво со поделби меѓу 
нејзините луѓе, а потоа, ве-
ројатно и со физичка подел-
ба на земјата.
Во САД, физички распад на 
земјата би довел до граѓан-
ска војна. Во Македонија, тоа 
ќе доведе до распарчување 
на земјата од страна на сосе-
дите. Кога ништо не ја држи 
една земја да остане цела, 
или кога народот е поделен 
околу прашањето што значи 
да се биде дел од земјата, 
тогаш, како што вели Јејтс, 
„нештата се распаѓаат, а 
центарот не може да додр-
жи“.
И додека западните елити 
пасивно и активно работат 
да го разградат идентитетот 
на Македонија и на Македон-
ците, Зоран Заев и неговата 
Влада се тие кои се законски 
виновни што дозволуваат 
тоа да се случи. И не само 
што го дозволуваат: Заев и 
неговата Влада се директни 

соучесници.
Еве три области во кои го 
прават тоа:
Како прво, Македонците по-
стоеле долго време; тие не 
биле создаден икако народ 
во 1991 година, или во 1944, 
или 1913 или 1903 година. 
Македонците се многу, многу 
постари. Но, Зоран Заев мис-
ли дека може да им ја прода-
де долгата и богата историја 
на Македонија на Бугарите и 
на Грците, што пак на нив им 
дава можност да тврдат дека 
Македонците се скорешна, 
прилично нова творба. Ова 
тврдење на Грците и на Буга-
рите – со кое Заев очигледно 
се согласува – само води кон 
натамошни поделби на Ма-
кедонија.
Второ, Македонија си има 
свои херои и нема потреба 
да ги „споделува“ со било кој 
друг. Ако други сакаат да ги 
слават, тогаш во ред. Но Ма-
кедонците треба самите да 
решат кои херои ќе ги слават 
врз основа на својата соп-
ствена историја. Зоран Заев 
и неговата Влада сметаат 
дека македонските херои се 
туѓи.
Трето, наодите кои се от-
криваат на територијата на 
Македонија им припаѓаат на 
Македонците и се сопстве-
ност на Македонците. Тука 
спаѓа и Ѕвездата од Кутлеш, 
пронајдена на артефакти кои 
се буквално откопани од ма-
кедонската почва. Други исто 
така можат да ја слават ако 
сакаат, но таа им припаѓа 
на Македонците кои немаат 
никаква обврска да се воздр-
жат од нејзиното користење 
и смеат да ја слават. Ова 
води до проблемот на Заев 
(и на други како него) кои 
тврдат дека Македонија ја 
краде дури и архитектурата 
на древните империи. Би 
го повикал да прошета до 
американскиот Капитол и до 
другите државни објекти во 
Вашингтон, како и низ САД.
Многу нешта го сочинуваат 
македонскиот идентитет и ја 
прават Македонија да биде 
единствено место во светот. 
Меѓу нив се македонскиот 

јазик, Македонската Право-
славна Црква, богатото кул-
турно наследство изразено 
во песните и музиката (како 
и специфичните инструмен-
ти), литературата, поезијата, 
танцовите, сликарството и 
другите уметнички форми, 
храната и виното, науката, 
архитектурата и многу други 
нешта. Овие се протегаат и 
во богатите културни тради-
ции и обичаи благодарение 
на кои Македонија и Маке-
донците се познати по нивно-
то топло гостопримство. Да 
го вброиме тука и придоне-
сот кој многумина Македонци 
го дале низ светот, живеејќи 
и работејќи во странство. И 

многу многу други нешта.
Сите овие карактеристики 
низ времето го зајакнувале 
и зацвснувале македонскиот 
идентитет и ги потсетувале 
Македонците на нивното бо-
гато минато, ги охрабрувале 
да продолжат да придонесу-
ваат со нови светски достиг-
нувања. Но, кога поединци, 
било странци како што се 
западните елити, или Маке-
донци како Зоран Заев и не-
говата Влада, ги негираат, па 
и ја раздаваат македонската 
традиција, култура, иденти-
тет, историја, јазик, вера и 
многуте други нешта што сте 
ги создале, тие ја распарчу-
ваат, ја ослабнуваат Маке-

донија. А слаба Македонија, 
како било која друга слаба 
држава, ќе биде цел за други 
држави.
Во текот на оваа недела Ма-
кедонците во Македонија и 
низ светот го спомнуваат и 
го слават Илинденското Вос-
тание со кое Македонците се 
бореле за својата татковина. 
Борбата продолжи и кулми-
нираше на 8 септември 1991 
година, со создавањето на 
макеоднската држава. Но, 
државата сега е во опасност.
Што ќе биде? Илинден или 
распарчување? Изборот е 
твој, Македонијо.

Како Македонците ќе го прославуваат  8-ми Септември годинава, денот на независноста на Република Македонија?

Македонска Заедница

Пепи Јадровски: "Оваа година е црна година за Македонија. Нема место за прослави. 
Во стари крај, политичарите и пратениците предавници, за свои лични интереси ја продадоа 
државата, историјата, јазикот, идентитетот, ги продадоа минатото и сегашноста. Затоа, на-

место прослави, македонскиот народ треба да се организи-
ра и да спасува што може да се спаси.
За жал тоа црнило го пренесоа и во иселеништвото 
(Дијаспората). На три континенти, во три епархии, преку 
одбрана група попови и владици, за нивни лични интере-
си, преку македонското проклетство "раздели па владеј" 
ги разделија и раскараа иселениците, растурија фамилии. 
Ова им оди во прилог само на црквите од комшиските др-
жави кои сега гледаат шанса да приграбат дел од маке-
донските цркви. Ако некој не верува дека ова може да се 
случи нека ги прочита написите од Славе Николовски-Ка-
тин за да дознае колку цркви изградени од македонските 

иселеници во минатиот век подпаднаа под јурисдикција на соседните цркви.
50 години македонските иселеници градеа цркви и други објекти и лесно може да се 
случи за 5 години да изгубиме дел од нив.
И затоа, и овој 8-ми Септември, иселениците на трите континенти, наместо да слават, да 
се освестат и да спасуваат што може да се спаси".

Борис Илијевски:

"Гледам, читам, слушам и не ми се верува како наши нови-
нари, професори, експерти, аналитичари, политичари и цр-
ковни веледостоинственици со каква леснотија прифаќаат, 
потпишуваат и го толерираат разнебитувањето на македон-
скиот народ и се' што е создадено од нашите предци.
Македонскиот народ јасно и гласно во 1991 година на де-
мократски референдум се изјасни за независна и суверена 
своја демократска држава. Тоа право на самоопределување 
не смее никој да го загрозува. На жалост, партиската поделеност и неединството на маке-
донскиот народ нанесоа огромна штета на сопствената државност. Поготово денешната 
гарнитура на власт со нејзината корумпираност, сервилност и предавничка политика со 
помош на европските земји, му нанесе на нашиот македонски народ штета со непроцен-
ливи последици.
Денес кога сме пред прославувањето на 8-ми Септември, денот на независноста на Ма-
кедонија, на сите нас Македонците ни' е потребно обединување, сплотеност и конечно да 
застанеме исправени и ги одбраниме нашите  национални вредности и интереси бидејки 
сме земја која има со што да се пофали пред светот: славна историја, цивилизација и 
археологија.
Светот знае и треба да знае дека од Македонија постаро е само сонцето.
Од мое име ве поздравувам вас во уредништвото на весникот "Македонија" и ви го 
честитам 8-ми Септември, денот на независноста на Република Македонија, а преку 
вас и на целиот македонски народ насекаде во светот".

Јанко Бачев 
Претседател на Единствена Македонија:

Единствената, не е претерано ако кажам и последната надеж за Македонија и Македон-
ците е на новите парламентарни избори дојде нова народна власт со определба, прво, 
да го поништи Договорот со Грција со кој се промени името, идентитетот, историјата и 
традицијата на македонскиот народ како спротивен на домашното и меѓународното право, 
ивторо, да дојде народна власт за која светот е поширок и не завршува во Брисел.
Само на овој начин, и никако поинаку, може да ја видиме Македонија каква што ја поса-
куваме оти доколку и на наредните избори победи пак, ДПМНЕ или СДСМ, не се менува 
ништо. Останува болната вистина која е длабоко трауматична за македонската национал-
на свест дека овие две партии триесет години се менуваат на власт и само лажат, крадат 
и ја растураат државата.
Но, доаѓањето на новата народна власт за спас на Македонија и Македонците претпоста-
вува една претходна ситуација.
Прво, народот не смее да дозволи повеќе да биде манипулиран од разноразни измамници 

кои убаво зборуваат и пишуваат по социјалните мрежи а 
имаат длабоки криминални афери и големи соработнич-
ко-удбашки досиеја во Службата за државна безбедност. 
Овие измамници играат на картата на кратко паметење на 
народот и сега од петни жили се наметнуваат да се прика-
жат во поинакво светло, плукајќи по патриотските сили во 
земјата, а со самото тоа всушност се проектираат самите 
себе си сакајќи да го затскријат своето темно минато.
Второ, народот нема право повеќе на грешка и затоа на 
следните парламентарни избори народот мора да побара 

од секој што претендира на државна функција претходно детално да ја изложи својата 
биографија. За Македонија каква што ја посакуваме потребни се политичари кои во свои-
те десет, дваесет или триесет годишни кариери немале ниту една дамка, повторувам, 
НИТУ ЕДНА ДАМКА ИЛИ БИЛО КАКВА КРИМИНАЛНА АФЕРА. Само така го осигуруваме 
стратешкиот интерес на Македонија – со политичари кои своето делување целосно го 
посветиле на македонскиот народ и македонската  држава.

Како до враќање на  Уставот на Република Македонија кој беше 
пред да бидат направени срамните уставни промени?
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Судот во Стразбур затрупан со жалби од Македонија
Македонија е на деветтото место според бројот на поднесените апликации до Европскиот 
суд за човекови права (ЕСЧП), од 47 држави-членки на Советот на Европа. До крајот на 
минатата година против нашата држава биле поднесени 370 апликации пред ЕСЧП, а 
во постапка останале распо-
редени 339 апликации од 
кои 234 за судот има до-
бровоспоставена практика, 
односно за правни прашања 
за кои судот веќе донел од-
луки. Во 2018 година 239 
апликации биле прогласени 
за недопуштени односно су-
дот не ги прифатил најчесто 
поради неисполнување на 
некои определени формални 
претпоставки.
Неодамна пред Постојната анкетна комисија за заштита на правата и слободата на граѓа-
нинот во Собранието го истакна ова в.д. директорката на Бирото за застапување на РСМ 
пред ЕСЧП, Даница Џонова презентирајќи ги годишните извештаи за работата на бирото 
и на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките ЕСЧП за 2018 година. (Нова 
Македонија)

Во текстот не е објаснето колку Македонија платила обештетување на лицата за 
кршењето на нивните човечки права во земјата. Дали Џонова не ги изнела детално 
бројките или пак авторот на текстот не ги сметал за важни мене не ми е познато.

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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Низ деновите од месец јули

Милчин за советниците на Заев: Едното е поткуп, тоа 
е рушвет, а второто е советници

Режисерот Владимир Милчин кој во јавноста е познат по своите политички активности 
и активизам, во своето гостување во емисијата “Само вистина“ на Канал 5 телевизија 
упати низа критики кон работата на актуелната власт. Меѓу другото тој ги коментираше и 
советниците на премиерот Зоран Заев кои според него се купени за да ги аминуваат по-
литиките на власта. Има два збора кај нас кои се појасни кога ќе ги преведеме на турски. 
– Едното е поткуп, тоа е рушвет. А второто е советници, а во нашиот случај аминџии. 
Како да ви кажам, советниците обично битна задача им е да му укажуваат на тој кого 
советуваат, тие се платени не за да климаат со глава туку да укажуваат на ризиците, на 
опасностите ако се направи нешто или ако не се направи, ако се направи прерано или 
предоцна итн. Не сум сигурен таа една листа што ја видов дека се работи за луѓе кои 
можат тоа да го прават, а притоа да не бидат аминџии, климоглавци – вели режисерот 
Владимр Милчин. (Вечер)

Владимир Милчин кој во минатото беше критикуван како продолжена рака на Џорџ  
Сорос во Македонија од десничарската влада на Никола Груевски со текстот пого-
ре кажува дека белото е бело, црното – црно. Толку.

Се воведуваат 10 нови празници, 
предлог-законот пред пратениците

Десет нови празници за заедниците кои во 
Преамбулта на Уставот се наведени како 
“други“  ќе се воведат во земјава, а пред-
лог законот за празници денеска е пред 
пратениците во прво читање. Со оваа свој 
ден за славење ќе добијат Словенците, 
Унгарците, Полјаците, балканските Еги-
пќани, Хрватите, Црногорците, Ерменци-
те, Бугарите, Грците и Русите кои живеат 
во Македонија. Ова е предлогот на група 
пратеници за измена и дополнување на 

Законот за празниците на Република Македонија, кои воедно предлагаат и промена на 
името на законот во закон за празниците на РМ. (Time.mk)

Е ова ти се народни пратеници. Колкава голема грижа имаат дури и за последниот 
граѓанин на Македонија. И така Македонија е во врвот на државите со државни праз-
ници. Браво! Патувам за Отава и ќе барам од владата на Џастин Трудо да го следи 
примерот од Македонија. Не смее Канада да дискриминира никого. Леле колку Кана-
да е назад во почитувањето на помалите. Се вели дека во Канада живеат повеќе од 
180 етнички групи. Можеби и повеќе. Права за сите! Празници за сите! Канада е на 
трето место на листата подобро место за живеење!

Заев: Очекувам датум за преговори во октомври
Одлука за датум за преговори ќе ја потврди кредибилноста на Европската унија (ЕУ) во 
регионот и ќе биде препорака за земјите со канди-
датски статус да ги продолжат реформите за оства-
рување на европските стандарди и за да се охра-
брат политиките кои ќе им донесат просперитет, 
демократија и стабилност во регионот. Ја разбира-
ме и подржуваме дебатата за реформи во ЕУ, но 
убедени сме дека тој процес може да оди паралел-
но со процесот на преговори и за проширување  со 
земјите од регионот – истакна во своето обрачање 
премиерот Заев за време на работниот појадок на Самитот за Западен Балкан во Познањ. 
Заев потенцира и дека посветеноста кон проширувањето ќе потврди дека регионот е од 
стратешки интерес на ЕУ и оти со тие политики ќе се минимизираат интересите на трети 
страни. (Капитал)

Со години слушаме дека Македонија нема алтернатива! Ако е така, ако ЕУ е един-
ственото место каде припаѓа Македонија зошто би се плашела од интересите на 
трети страни и дали вреди да те обезличат, да те разголат со ни партал на тебе, со 
наведната глава и без пристојни документи да влезеш таму каде не те сакаат. Ако и 
на ЕУ и’ се потребни реформи зошто тоа до сега не е сторено? Што ќе се случи со 
ЕУ ако не успее да ги спроведе реформите? А што со Македонија ако најпосле успее 
да ги спроведе?

Сменето името на Армијата на Република Македонија 
Армијата на Република Македонија од денес (4 јули) се вика Армија на РСМ. Одлуката 
вчера ја потпишал претседателот Стево Пендаровски. Промената на името на Армија-
та значи дека ќе мора да почне постапка и за промена на амблемите и униформите на 
македонскиот униформиран 
состав. (Вечер)

Како бре тоа не го сториле 
досега? Македонски јаваш-
лак, што друго! Има повеќе 
од една година како е вове-
дена двојазичност во др-
жавата, а во Армијата ни-
што не променето. Резил. Се изнамачија албанските официри да читаат што пишува 
на униформите. Дури и командантот на УЧК Талат Џафери, денешниот претседател 
на Собранието на Македонија не може да ги чита. Резил. Треба да му се извиниме.

За рубриката низ деновите на месец јули, пишува и анализира Танас Јовановски
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Мајката на Пино тврди: Ме приведоа бидејќи 
извикував Македонија, Македонија

Маја Трпковска, мајката на убиениот Пино Секондо била уапсена, а потоа ослободена, 
бидејќи, како што вели, на плоштадот во Скопје викала Македонија, Македонија додека 
поминувале возила на НАТО. – Ме качија во комбе и ме однесоа во полициската станица 
Беко. Не сакаа да ми ја признаат италијанската лична карта која ја приложив за да се 
идентификувам. Мислеа да не задржат, но откако дојде група на луѓе за подршка пред 
полициската станица, решија да не ослободат. Констатираа дека нема кривично дело за 
кое можат да не гонат или да сме сториле прекршување на законот – вели Трпковска. Од 
МВР претходно потврдија дека Трпковска заедно со Нестор Огинар и уште едно лице од 
иницијативата “Бојкотирам“ биле приведени во полициската станица Беко. Извори од МВР 
велат дека групата била приведена поради нарушување на јавниот ред и мир, додека на 
плоштадот во Скопје се изведувала НАТО вежбата “Одлучен удар“. (Нова Македонија)

Па зар на таа жена сеуште не и’ влегува во главата дека нема такво нешто сега што 
имаше порано. Таа треба да се прилагоди на новите времиња што ги донесе мом-
чето од Муртино. Наместо да вика Македонија, Македонија викај бре жено Северна, 
Северна... дури и работа ќе ти дадат, ако бараш работа.

Низ деновите од месец јули
За рубриката низ деновите на месец јули, пишува и анализира Танас Јовановски

Во амбасадата на САД во Скопје испеана 
погрешна македонска химна

Во амбасаадата на САД во Скопје за време на приемот по повод државниот празник на 
САД  4 јули беше интонирана македонска химна со различен текст од официјалната вер-
зија и тоа во втората строфа каде се споменува името Гоце Делчев, историска личност на 
која претендирза и Бугарија, пишува српски Телеграф. Наместо Гоце Делчев, Питу Гули, 
Даме Груев, Сандански, зборовите од химната се заменети со “стари и млади, машки и 
женски, на нозе се кренаа. Инаку, пишува Телеграф, Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, 
Сандански се основачи на историската ВМРО и организатори на Илинденското востание 
за кое постои спор меѓу Скопје и Софија. 

   За националната химна на Р. Македонија дури и македонскиот премиер Зоран Заев 
по потпишувањето на Преспанскиот договор, што подразбираше промена на името 
на поранешната југословенска република, тврдеше дека химната останува иста и 
нема да се промени. Ова е прв пат по добивањето на македонската независност во 
1991 година да се пее македонската химна со нов текст на официјален настан во 
Скопје, пишува Телеграф. 
Дежа-ву српски пријатели. Не се чудете што прави, што вели, што кради полнолетно-
то (физички) момче Зоранчо Заев. Вие со полно право можете да му се лутите нему 
само за едно нешто: НЕ ВИ ГО ЗНАЕ ЈАЗИКОТ!. Гледав интервју на Зоранчо за еден 
босански медиум и верувајте јас се срамев, што никогаш тоа не сум го очекувал, 
до таа мера на непознавање на српскиот јазик кога е познато дека во Македонија и 
врапците зборуваат тој јазик поарно од него. Да не пишувам, мачно ми е во стомакот 
за некои негови интервјуа на англиски јазик. Катастрофа над катастрофите! Ако тој 
нема акал да свати дека тој нема познавања ниту од српскиот ниту од англискиот, 
има една бригада советници да му препорачаат да побара преведувач!

Поради реакциите за изведената химна, Тамара ги 
откажа концертите во Охрид и Прилеп

Откако на приемот во 
Американската амбаса-
да поп-пеачката Тамара 
Тодевска направи грешка 
при изведувањето на држа-
вата химна, два дена таа е 
топ вест во медиумите и со-
цијалните мрежи. Освен што 
ја критикуваат, некои радио 
станици решија повеќе да не 
ги пуштаат нејзините песни, 
а прилепчани бараат таа да 
го откаже настапот на пиво 
фест во Прилеп.  Пеачката 
денес на феисбук соопшти 
дека поради “голготата низ 
која поминуваат таа и неј-
зиното семејствво“ решила 
да ги откаже настапите, 
концертот на Антички теа-

тар на 27 јули и настапот на 
Пиво-фест во Прилеп. Уште 
кога Авалон објавија пред 
неколку дена дека ќе и'’ор-
ганизираат концерт, почнаа 
негодувањата на публиката 
дека не сакаат Тамара да 
пее на Антички во Охрид.

 “Почитувани, очигледна-
та ненамерна грешка при 
пеењето на химната пре-
расна во вистински пекол 
за мене и моето семејство. 
Со оглед на тоа што не 
сакам да придонесувам за 
зголемување на нашата 
агонија како семејство и 
во интерес на смирување 
на целата ситуација која 
излезе вон контрола, решив 

да ги откажам концертите 
во Прилеп и Охрид. Се на-
девам дека оваа моја греш-
ка, повторувам грешка, ќе 
успеете да ја надминете  
и дека ќе најдете начин да 
разберете дека е повеќе од 
ненамерна. Би сакала да се 
заблагодарам на сите што 
беа покрај мене во овие 
тешки мигови. Ниту сум 
била ниту ќе бидам дел од 
нечии политички игри, мо-
ето семејство е мој број 
еден приоритет и нивниот 
мир е на прво место при се-
кој избор“, напиша Тамара 
Тодевска на Феисбук. (Нова 
Македонија)

Ние сме христијани и како такви грешките (ако не се повторуваат) треба  да си ги оп-
ростуваме. И јас немам проблем со тоа. Сум простувал, ми се чини дека и повеќе од 
што треба. Што мене ми го мати умот е, кога Тамара вели дека “Ниту сум била, ниту 
ќе бидам дел од нечии политички игри“. Тамара во амбасадата на САД не беше пока-
нета да држи говор, беше едноставно да ја испее нашата национална химна и ништо 
друго. Токму од тоа доаѓаат реакциите во македонската јавност. Нека ова и’ биде 
поука ако некаде треба да настапи, треба да биде подготвена за настап, посебно кога 
се однесува за еден голем чувствителен белег како што е нашата национална химна.

Отвори, отвори, отвори, отвори, 
отвори Катице Јанева

Обвинителката од Специјалното обвинителство (СЈО) Лиле Стефаноа, која го води слу-
чајот “Империја“ вели дека сите одлуки и списи кои излегувале од СЈО ги потпишува-
ла Катица Јанева. Обвинителката воедно рече дека нема потпишано ниту една одлука 
која излегува од Обвинителството. – Не сум потпишала ниту едно решение за пуштање 
од притвор во куќен притвор, ниту одлуката за давање патни исправи на Цветан Панде-
левски. Сите одлуки си ги носи и потпишува Катица Јанева – рече Стефанова и дополни 
дека таа законски нема право да потпишува вакви одлуки. Таа на денешната прес-конфе-
ренција се обрати пред новинарите откако тие инсистираа на изјава бидејки токму Сте-
фанова го води случајот “Империја“ каде како осумничен се јавува сведокот по чии изјави 
Бојан Јовановски и Зоран Милевски се осомничени за рекет, а еден од нив и за перење 
пари. – Не стравувам дека можам да бидам инволвирана во новата истрага. Нема зошто 
да бидам инволвирана. Незнам дали треба госпоѓа Јанева да стравува. Тоа ќе ја прашате 
неа – додаде Стефановска.  (Нова Македонија)

Оппа! Ами сега шо ќе праеме бе луѓе. Катица си даде оставка со мерак. Три дена по 
оставката неа ја нема. Ни под дрво ни под камен. Некои велат била болна. шо праат 
докторите? За таква специјалка докторите со брза помош треба да одат кај неа, а 
не таа кај нив. Таа ни ја спаси државата од корупција, од криминал, од се’ што не ни 
е убаво во државата, а тие ја игнорираат! Се сеќавате ли кога Катица се испоти од 
викање да и’ отворат врата каде се чуваа “инструментите“ за да го слушаат народот 
шо зборва по телефон? И таа ја отвори со викање! Сега некои велат дека и на неа 
не и’ била чиста работата. Уште позамрсена била на нејзиниот син кој работи во те-
левизија која е сопственост на обвинетиот рекетер. Овие неразбраните од Јавното 
обвинителство (не од Специјалното) и’ го одзеле на Катица мобилниот! Имаат ли 
тие ум во црпката. Јас само што сакав да и’ се јавам, да се чуеме. Три пати во ден се 
молам да не нешто и’ се случи, да не ја пикнат и неа кај оние другите во Шутка кои 
таа ги напика таму! (17 Јули, 2019 г.)

Илија Димовски: Додека е жив Вартоломеј МПЦ 
нема да добие признавање 

Во неодамнешна дебата на 
24 тв вести пратеникот Илија 
Димовски од ВМРО-ДПМНЕ 
се осврна на разговорите на 
премиерот Зоран Заев со 
двајцата руски комичари во 
кои се спомнуваат 100.000 
евра поткуп во готово за 
Вселенскиот патријарх во 
замена за признавање на 
МПЦ. – Сега секоја надеж 
дека МПЦ ќе добие томос за 
признавање на автоќефал-
носта од Вселенскиот па-
тријарх, додека е жив нема 

да го стори тоа бидејќи ќе 
има сомнеж дека на нашата 
Црква и’ доделил томос со 
поткуп од премиерот Заев – 
посочи Илија Димовски.

Патријархот Вартоломеј 
е на платниот список на 
Грчката православна 
црква која не може да се 
пофали дека располага со 
многу пари како и самата 
Елада. Ако на патријархот 
му помогнат стоте илјади 
евра за подобар живот, зо-

што да не. Нашиот Зоранчо 
има големо искуство кога 
станува збор  за поткуп. 
Ама и без признавање нас 
ни е добро. Си ја имаме 
поткрепата од Бугарската 
(братска) црква и тое ни 
е доволно. Го гледам на-
шиот поглавар Стефан со 
бугарскиот како често се 
среќаваат или кај едниот 
или кај другиот, просто ми-
лина на човек да му биде
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Зоран Заев:  Јас сум жртва на мојата отвореност
Излегувањето на снимката објавена од руските комичари Владимир Кузенцов и Алексеј 
Столаров во која од името на поранешниот украински претседател Петро Порошенко 
разговараат со македонскиот премиер Зоран Заев, беше повод за прес конференција 
на македонскиот премиер. Тој им се извини на граѓаните за пропустот што и покрај ко-
ристењето на дипломатските протоколи за комуникација, се случиле снимените разговори 
со комичарите. Тој додаде дека материјалите се монтирани, односно сечени и лепени. 
Додаде дека нема да даде оставка. – Јас сум жртва на мојата отвореност и достапност за 
сите. Ова е нов аларм за нас и целиот демократски свет на лажните вести и манипулации. 
Случајот потврдува да се преиспитаат и потврдат протоколите за дипломатска комуни-
кација . Најавувам дека Владата брзо ќе излезе со итен план за специјалната акција за 
ширење на лажни вести.
Материјалите се монтирани, односно сечени и лепени. Да не нешто овие Русите 
дојдоа во Македонија за да се стекнат со искуство за сечење и лепење? Човекот бил 
жртва на неговата отвореност и достапност. Да не е нешто друго? Да не е немањето 
акал?

Јане Ченто се збогува со Шутка
Јане Ченто се обрати до јавноста преку неговата сестра. Тој се збогува со затворот 
Шутка и порача дека и од Идризово ќе се бори да ја докаже својата невиност. 

“Трпението не е само способност да се чека, тоа подразбира како се однесуваме 
додека чекаме“.

“Вистинската вредност на човекот не се мери во моментите на удобност и бла-
госостојба, туку во времињата кои носат предизвици и контроверзии“. 

“Промената не е неизбежна, туку се остварува преку непрекината борба“. 

“Ние ќе се бориме да ја докажеме нашата невиност и ќе успееме еден 
ден во тоа иако ќе бидеме во затворот Идризово, нема предавање МА-
КЕДОНЦИ!!!“  

Порача Јане Ченто. (Република)
Јане Ченто е внук на Методија Ченто, првиот претседател на Народна Република 
Македонија. Тој учествуваше во нередите во Собранието на Република Македонија 
во обид да се спречи незаконското избирање на претседател на истото. За Јане ќе 
пишува македонскта историја откако ќе падне режимот кој го стави во затввор исто 
како што се случи и со неговиот дедо под ист таков режим. Методија Андонов Ченто 
одлежа 13 години затвор. Сакал да бега преку граница! Поротници беа Лазо Мојсов, 
Коле Чашуле и Панта Морина. 

Поднесете си неотповиклива оставка, 
доста ги срамевте Македонците

Македонски манифест му по-
рача на Заев: Поднесете си 
неотповиклива оставка, доста 
ги срамевте Македонците
Премиере, во Атина за грч-
ките медиуми изјавивте 
дека „Македонците краделе 
светска, балканска и туѓа 
историја”. Оваа ваша изјава 
можел од име на Македон-
ците да ја даде само еден 
помрачен и морално атрофи-
ран ум. Еден бездушник на кој 
не му е јасно ништо: ни што 
е тоа Име, ни идентитет, ни 
меморија, ни народ. Како ре-
зултат на тоа Македонците се 
сега идентитетски убиениот и 
најпонижен народ на Земјата, 
се вели во отворното писмо 
на Македонски манифест
Македонскиот манифест упа-
ти отворено писмо до пре-
миерот Зоран Заев по повод 
неговата срамна изјава во 

Атина кое го пренесуваме во 
целост:
Отворено писмо до Премие-
рот Зоран Заев
Поднесете си неотповиклива 
оставка, доста ги срамевте и 
понижувавте Македонците
Премиере, во Атина за грч-
ките медиуми изјавивте дека 
„Македонците краделе свет-
ска, балканска и туѓа исто-

рија”. Оваа ваша изјава можел 
од име на Македонците да ја 
даде само еден помрачен и 
морално атрофиран ум. Еден 
бездушник на кој не му е јасно 
ништо: ни што е тоа Име, ни 
идентитет, ни меморија, ни 
народ. Како резултат на тоа 
Македонците се сега иденти-
тетски убиениот и најпонижен 
народ на Земјата. Но и покрај 
тоа гледаме, вие сте горд, 
иако меѓународната си игра 
мајтап со вас, играјќи си така 
мајтап и со македонскиот на-
род, мерејќи ги Македонците 
според вашиот ум, интелеген-
ција и етика, а сите тие кај вас 
се нула според сé она што го 
правите, масакрирајќи го до-
крај достоинството и самопо-
читта кај македонскиот народ, 
и убивајќи ја докрај неговата 
трпелива и благородна душа. 
Душата која многу повеќе ја 

знаат и спознале странските 
дипломати во земјата, дури и 
оние чии држави учествуваа 
во идентитетскиот геноцид на 
Македонците, пред сé благо-
дарение на вас, отколку вие 
што се покажавте како најго-
лем бездушник кон сопстве-
ниот народ, кој ве смета и 
секогаш ќе ве смета за изрод 
од неговиот род.

Но вие за сé ова, премиере, 
не чувствувате никаков срам, 
очекувајќи за вашите злодела 
кон родот уште и Нобелова 
награда. А не е чудно дури 
и да ја добиете, бидејќи и 
шведскиот нобелов комитет 
одамна е вклучен во валкано-
то оро на политиката, од што 
се превртува во гробот дона-
торот на наградата Алфред 
Нобел, кој се покаја што го 
измисли динамитот оти виде 
дека со него повтеа да се слу-
жат пред сé злосторниците 
на човештвото. Вас мува не 
ве лази, премиере. Напро-
тив, во Атина уште на Грците, 
„срцем светци, лицем волци” 
како што вели Прличев, уште 
гордо, наместо да се скриете 
во глувчова дупка од срам, им 
изјавивте дека ќе бидете за-
паметени по тоа што сте и' го 
смениле името на Македонија 

со онаа идиотска, како и сите 
што работеа на тој геноциден 
проект, придавка Северна со 
која е активирана повторно 
по Бастилја морбидната спра-
ва за ликвидација на месје 
Гилотен, темниот архиереј 
на Француското Просвети-
телство. А поарно ќе беше 
да речевте дека ќе бидете 
од Македонците запаметени 
како најголемиот злосторник 
во неколку милионската исто-
рија на Македонија, оти на 
никој пред вас не му текнало 
да направи такво страшно 
злосторство, со само еден по-
тег идентитетски да ја избри-
ше целокупната историска 
меморија на еден исконски 
народ кој дал неброено кул-
турно – цивилизациско благо 
и на Исток и на Запад. Бла-
го кое сега вие најбесрамно 
тврдите, и тоа кај оние кои 
него безмилосно го крадат, 
а им е и подарено, дека ние 
го крадеме него од нив. Так-
во незнаење и таква глупост 
навистина, како што би рекол 
Крлежа, заслужуваат мета-
физички ореол.
Не знаеме дали сфативте што 
сакаме да ви кажеме, премие-
ре, оти тоа е дефинирано 
децидно уште во насловот на 
ова отворено писмо до вас: 
поднесете си неотповиклива 
оставка, доста ги срамевте и 
понижувавте Македонците! 
Вие, конечно, не сте за Ма-
кедонија и Македонците, по 
идентитетскиот геноцид што 
го направивте, туку за некоја 
Северна и некои Северни. 
Таму ви е местото: не во Ма-
кедонија и меѓу Македонците, 
тие што не се и нема никогаш 
да бидат Северни.

Македонска Заедница
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1) I cannot comprehend the 
Greek mass media when they 
talk about the Turkish minority 
in Greece. Why do they insist 
on calling them Greek Mus-
lims? The Greeks are obvi-
ously discombobulated about 
ethnicity and the religion.
Also, they call the Macedo-
nians in Aegean Macedonia, 
Slavs, instead Macedonians. 
Another weird thing calling the 
Vlachs Greeks. The Vlachs 
speak the Vlach language, the 
Macedonians speak Macedo-
nian and the Turks speak Turk-

ish. It is sad that the Greeks 
themselves say that democ-
racy was born in Greece. But I 
say it is really Greek hypocrisy.
 
2) From the New York Times: 
“The world has a newly named 
country, be among the fi rst to 
visit North Macedonia”.
The referendum was held in 
September 30, 2018. The re-
sults were a failure for Zaev. 
1,200,000 Macedonians re-
jected the name change. So, 
the referendum was a cata-
strophic for Zaev, but the USA, 
EU and NATO did not respect 
the results and they started 
their dirty propaganda together 

with others to force a country 
to change their name. A ridicu-
lous name of North Macedonia 
was given without the consent 
of the majority of Macedonian 
citizens who did not want this 
change.  This is the kind of de-
mocracy that the West holds 
dear, but only in regards to 
themselves. How about if we 
force the USA to take back 
original name of New York 
back to New Amsterdam? But 
Macedonia was never North 
Macedonia!
3) How would Justin Trudeau 
feel if another country(USA) 
pushes and bribes the gov-
ernments of France and 

Scotland to change their 
names? Trudeau’s father was 
a Frenchman and his mother 
Scottish. I don’t think that he 
would sit back and allow it. Yet 
he has allowed this to happen 
to the Republic of Macedonia. 
He even recognized the new 
forced name put upon the 
country, Northern Macedonia. 
What kind of leader is this for 
Canada?
 
4) “Според грчката страна 
името на националноста 
требало да биде опишано 
како Словенска и притоа да 
биде прецизирано дека се 
работи за луѓе кои живееле 

по 7 век (по доаѓањето на 
Словените на Балканот).” 
Кога Русите, Словенците, 
Хрватите, Србите, Полјаци-
те, Чехите, Словаците, Цр-
ногорците, Бугарите, Бело-
русите кажат неговата  
националност е Словен-
ска само тогаш ние Ма-
кедонците ке го кажиме 
истото. Македонците 
не дојдоја во Балканот 
7 век тие се пуфки на 
западот. Македонците 
секогаш беа во Македо-
нија, Грците се дојдени 
во Егејска Македонија 
1913 година. Грците се 
дојдени во Балканот 

од Етиопиjа и од Турција 
благодарение на ДНА ( DNA)

George Nicholov

Readers Corner

Танас Јовановски

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: ЈАС НЕ ПОЗНАВАМ ДРУГ НАРОД КОЈ ПОВЕЌЕ СТРАДАЛ ОД 
ПРЕДАВСТВАТА НА СВОИТЕ СИНОВИ – ИЗРОДИ КАКО МАКЕДОНСКИОТ

Во пресрет на нашиот сеуште македонски 
национален празник  Илинден

(Во гробовите се превртуваат Гоце, Јане, Даме, Питу, Ѓорче...)
Во овој весник, во радио про-
грама, во тв програма сум 
го изнел мојот став во врска 
со правото на македонската 
дијаспора да го дава својот 
глас на изборите во Репу-
блика Македонија. А тој  мој 
став беше дека ние немаме 
потреба да гласаме во на-
шата татковина од проста 
причина со тоа што ако гла-
саме ние со тој глас влијаеме 
нврз стандардот на животот 
на граѓаните во земјата како 
подобра или полоша еконо-
мија, повеќе или помалку ра-
ботни места и.т.н.. Без раз-
лика дали ќе го променам тој 
став денес, ништо нема да 
промени. Не верувам дека во 
догледно време дијаспората 
ќе има свој претставници  во 
Собранието на Македонија 
како резултат на потребниот 
минимален број од повеќе од 
6 илјади гласови за едно ме-
сто во Парламентот. И сега 
каде, како и кога ќе се чуе 
нашиот глас во татковината. 
   Содржината на горниот 
параграф не ми дава надеж 
дека дијаспората во доглед-
но време ќе ги подобри вр-
ските со татковината кои, би 
рекол се непостоечки! За де-

сетина дена овде во Торон-
то ќе го славиме Илинден, 
најголемиот наш национален 
празник. Неколку илјади Ма-
кедонци од Торонто, од окол-
ните места, но и од подалеку 
ќе го славиме празникот и 
истовремено ќе им оддадеме 
почит на стотиците илјади 
кои ги дадоа своите живо-
ти за слободата на нашата 
татковина. Ниту е најавена, 
ниту очекувам присуство на 
државна или црковна деле-
гација од Македонија на све-
ченостите. Зошто е тоа така? 
Драги читатели јас имам 
одговор, а ист таков одговор 
верувам дека имате и вие.
   Од 1991 година се изре-
дија дузина претседатели и 
премиери. Ќе се обидам да 
ги набројам сите нив, ако не-
сакајќи некого пропуштам ве 
молам да ми опростите: Киро 
Глигоров, Никола Кљусев, 
Љупчо Георгиевски, Бранко 
Црвенковски, Хари Костов, 
Владо Бучковски; Борис 
Трајковски, Ѓорге Иванов, 
Никола Груевски, Емил Ди-
митриев. Овде ставам точка. 
За период од 25 години со 
наведените лица Македонија 
опстојуваше како знаеше и 

умееше. Можеше да биде 
подобро, можеше да биде и 

полошо. За мене тоа е се’ во 
ред.  Секој од нив направи 

толку колку можеше во  да-
дените моменти. Народски 

кажано, ниту влакно 
од нашата татковина 
не се откина. Нашиот 
идентитет остана ма-
кедонски (и покрај ре-
ференцата), нашиот 
јазик македонски, на-
шата историја маке-
донска, нашата армија 
македонска, нашата 
култура македонска, 
нашиот Александар 
македонски...
   И најпосле еве го 
месијата, го испрати 
ѓаволот да ја спасува 
Македонија.  Месија 
со досие кое треба-
ше (Зоран Заев)  да 
го испрати право во 
Идризово за на век. 
Обвинет за поткуп, 
обвинет за корупција, 
аболициран, човече 
без никаков интегритет 

или како што нашиот народ 
вели трчај-лажи, трчај кради, 
трчај руши... Неговите прија-
тели отидоа до таму што го 
предложија за кандидат за 
Нобелова награда. Ако за 
епитетите на овој човек кои 
ги наредив погоре  се доде-
лува Нобелова и јас ќе го 
подржам предлогот. Нека се 
види до кое дереџе стигнала 
Комисијата за доделување 
награди, а исто така и да се 
видат оние кои го прогласија 
за храбар човек за предав-
ството на македонските на-
ционални интереси. Сакаат 
ли истите тие, европјаните, 
да ни кажат дека сите оние  
кои ги наведов погоре и др-
жеа највисоки државни функ-
ции беа кукавици?! Дали тие 
прават во своите држави и 
земји она што Зоран Заев го 
прави во нашата земја, а тие 
го аминуваат?

Слава и почит за сите наши херои 
кои ги дадоа своите животи за 

слободата на нашата татковина 
Македонија!
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Театарската претстава „Живкова слава“ на Летечка те-
атарска трупа од Тетово, Македонија, ќе биде прикажа-
на пред публиката во Торонто кон крајот на септември 
и Детроит на почетокот на октомври. Оваа урнебесна 
комедија е адаптација на познатата „Ивкова слава“ на 
авторот Стеван Сремац преработена и прилагодена на 
тетовски дијалект и сместена во старо Тетово помеѓу 
двете светски војни. 

„Во претставата се обидуваме да го прикажеме начинот 
на живот во старо Тетово преку традиционалниот начин 
на прославување на православниот празник Ѓурѓовден. 
Оваа комедија која од срце ќе ве насмее, всушност е 
приказна за неколку вљубени девојки и момчиња чија 
љубов ќе се судри со волјата на нивните родители. Со 
оваа претстава сакаме да го обновиме сеќавањето на 
еден живот и едно време, преку ликовите кои денеска се 
толку слични, а толку различни од нас“, вели режисерот 
Владимир Јованоски. 

Тој смета дека секој кој е жеден за мало парче од татко-
вината и во мислите да се врати во родната грутка за-
должително треба да ја погледне комедијата „Живкова 
слава“.

„Сите тие убави денови тетовската река Пена ќе ги одне-
се во Вардар, Вардар во Егеј, а Егеј некаде бестрага. И 
тие никогаш нема да се вратат назад како ни младоста 
наша“, цитира режисерот Јованоски реплика од претста-
вата.  

„Живкова слава“ ја игра тим од вкупно 16 актери на Ле-
течката театарска трупа. Подготвувана е повеќе од  шест 
месеци, а премиерата во Македонија е прикажана во мај 
2018 година. Одтогаш претставата е прикажувана уште 
пет пати во преполни сали. 

Во мај годинава, пак, претставата учествуваше и на 
меѓународниот фестивал „ДАФ“ во Кочани, а еден од 
актерите и освои наградата за најдобра епизодна улога.   

Ова е истиот тим на Летечка театарска трупа кој во То-
ронто гостуваше и во март 2018 година со претставите 
„Дом за старци“ и „Од трње до ѕвезди“. Тогаш прикажаа 
неколку претстави во Торонто, Мисисага и Виндзор, а пу-
бликата се забавуваше и беше презадоволна. 

„Овој пат ќе прикажеме нешто ново, но со ист квалитет 
како минатиот пат по кој само ние сме препознатливи. 
Тимот едвај чека повторно да се дружи со Македонците 
во Канада и од таму да понесе убави спомени“, вели ре-
жисерот Јованоски. 

Летечка театарска трупа постои 12 години. Низ годините 
се развива во вистински современ театар кој продуцира 
претстави за сите генерации и прераснува во уникатен 
уметнички бренд. Досега има одиграно над 20 премие-
ри со околу 400 репризи и над 20.000 насмеани лица во 
публиката.

„Сите тие убави денови тетовската река Пена ќе ги одне-

Комедијата „Живкова слава“ пред 
македонската публика во Торонто и Детроит

Театарската претстава „Живкова слава“ на Летечка те-

Македонска Заедница
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I won't allow my Dedo Krsto's memory to be dishonoured by sellout, traitorous 
politicians. #OurNameIsMacedonia #Macedonia

Нема да дозволам сеќавањето за дедоми Крсто да биде обесчестено од 
продадени, предавнички политичари. #НашетоИмеЕМакедонија #Македо-
нија

Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human and national rights issues 
for Macedonians and other oppressed peoples since 1986. For more information: 

1-416-850-7125, info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook.com/mhrmi, mhrmi.org/
OurNameIsMacedonia #OurNameIsMacedonia

MHRMI

На американската импе-
ријалистичка прослава на 
4 Јули во #МАКЕДОНИЈА, 
шефовите од #САД на-
редија да не се спомнува 
ниту еден од #македонските херои во химната. Ова е уште еден чекор кон ме-
нувањето на нашето име, идентитет и историја. Им реков во Стејт Департмент 
- НИЕ ЌЕ ПОБЕДИМЕ.

Bill Nicholov

Нелегитимниот "премиер" на #Македонија #Заев изврши пре-
давство и им го ПРИЗНА тоа на #Руси. Дали #ВМРО конечно 
ќе им откаже послушност на своите газди од #САД и ќе:
1. почне протести и побара оставка од Заев
2. вети дека ќе го ПОНИШТИ договорот од #Преспа?
Да не бараме премногу?

Illegitimate #Macedonia "PM" #Zaev has committed treason, bro-
ken the law & ADMITTED IT to #Russian pranksters. Will #VMRO 
fi nally defy their #US masters &:
1. Organize civil disobedience & demand Zaev's resignation 
2. Pledge to ANNUL the #PrespaAgreement
Don't hold your breath.

#Mickoski says "#VMRO has never 
been opposed to an agreement w/ 
#Greece".I asked Micko if he'll ever 
learn that NO POLITICIAN owns the 
name #MACEDONIA.He says #Zaev 
isn't fi t to lead (obviously) but his an-
ti-#Macedonian comments prove that 
he isn't either.

#Мицкоски вели дека #ВМРО не било против договор со #Грција. Го прашав Мицко: ќе 
разбереш ли некогаш дека името #Македонија не е на НИТУ ЕДЕН ПОЛИТИЧАР? Мицко 
вели дека #Заев не е способен да биде водач (точно), но неговите немакедонски изјави 
покажуваат дека и него не го бива.

Talking to a dude from St. Vincent at the park & he asked my ethnic background (don't 
have to ask me twice!). He recalled growing up with #Macedonians & #Greeks in #To-
ronto. He told me that he can't believe that #Greece now claims #Macedonia when they 
used to DENY ITS EXISTENCE.

Ова е мапата на ЦЕЛА #Македонија, пред 
да биде поделена. #ОВАеМакедонија. Не 
бугарска, не албанска, грчка или српска.
Не е ни на корумпираните политичари од 
Република Македонија. Кампањата #На-
шетоИмеЕМакедонија ве прашува, кој ви 
даде право да преговарате за МОЕТО име 
и идентитет?

Look at this map of ALL of partitioned #Macedonia. 
#THISIsMacedonia.It's not Bulgarian,Albanian,Greek or Serbian. It's not owned by corrupt poli-
ticians in the Republic of Macedonia. As the #OurNameIsMacedonia campaign says "Who gave 
YOU the right to negotiate MY name & identity?"

 Jul 20
Куп скандали на нелегитимната „влада“ на #Заев.Сите треба да бидат уапсени за 
предавство.За жал, немаме про-македонска опција.Повеќе пати го прашав Мицкоски 
дали ќе ја поништи Преспанскиот договор.Ми одговори:"Дојди тука ти да водиш“.Треба. 
Нашето име ќе биде спасено. #Македонија

Scandals surround #Zaev's illegitimate "govt". They should all be locked up for treason.Sadly, 
there's no pro-#Macedonia option. I've asked #Mickoski repeatedly if he would repeal the 
#PrespaAgreement. His answer? "Why don't u come here & lead". I should. Our name would 
be saved.
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July 27, 2019
The United States, Euro-
pean Union and other West-
ern countries have forced 
the Republic of Macedonia 
to change its name to 
"North Macedonia", forced 
all Macedonians to change 
their identity to "North 
Macedonian" and forced 
the revision of Macedon-
ian history - including the 
rewriting of textbooks and 
curricula - all in the name 
of appeasing Greece. The 
history changes even have 
to be "approved" by Greece, 
a country that publicly cele-

brates the eradication of 
Macedonians. This is all 
per the Western-celebrated, 
anti-Macedonian "Prespa 
Agreement".

Macedonian schoolchildren 
will no longer be taught 
that Macedonian heroes 
are Macedonian. They will 
be told that they're "Bul-
garian". They will be taught 
that ancient Macedonians 
were "Greek". Both notions 
are tragically laughable. 
They are not permitted to 
be taught that all of Mace-
donia's territory was parti-

tioned in 1913 among Serb-
ia, Bulgaria, Greece and 
later, Albania and that each 
country executed campaigns 
of ethnic cleansing against 
the indigenous Macedon-
ian populations. The name 
Macedonia was denied 
and brutally suppressed. 
Greece, in particular, out-
lawed the use of it and only 
recently began claiming that 
the Macedonian name be-
longs to them.

But why? Greek leaders have 
admitted that the shocking 
propaganda switch was made 

to deny the mass perse-
cution of the Macedonian 
minority within Greece's ter-
ritory. The idea is that if the 
oppressor owns the name 
of the oppressed, no op-
pression can possibly occur. 
And the West blindly follows 
along.

So why is the West so 
interested in supporting 
Greece's cultural genocide? 
Greece had vowed to con-
tinue vetoing Macedonia's 
NATO membership until 
it changed its name. The 
West has chosen imperial-

ism through NATO, and cul-
tural genocide via Greece - all 
at the expense of an entire 
ethnicity - Macedonians.

Watch this video (https://you-
tu.be/x9qIxNc5ANY) of the 
annual Macedonian Ilinden 
festival in Ovcharani, Aegean 
Macedonia, where thousands 
of Macedonians gather every 
year to celebrate their Mace-
donian heritage and history. 
But, as per Article 7(2) of the 
illegal “Prespa Agreement”, 
these Macedonians are not 
permitted to exist as the terms 

“Macedonia” and “Macedon-
ian” were handed to Greece. 
Macedonians have endured 
over a century of persecution 
by Greece, simply for being 
Macedonian, and are not per-
mitted to self-identify as such 
under Greek law. Now, the 
Western-supported "Prespa 
Agreement" has validated 
Greek anti-Macedonian ra-
cism.

Further, the West convenient-
ly ignores the appalling irony 
that, when Greece annexed 
Aegean Macedonia, they 
changed all names of Mace-
donian people, villages and 
cities into Greek. But if Mace-
donia was "always Greek", 
then all names would already 
have been Greek. Moreover, 
prior to 1913, all of Macedonia 
was under brutal Turkish oc-
cupation for 500 years, yet all 
Macedonian names remained 
MACEDONIAN.

Yet the argument has been 
accepted by the West that 
Greece's claim to Macedonia 
is "old" while Macedonia's 
claim to MACEDONIA is 
"new". Ruthless Western 

hypocrisy on full display once 
again.

To the West, we ask what 
if this were happening to 
you and your ethnic group? 
Macedonians are DEMAND-
ING your support to end the 
anti-Macedonian name and 
identity change. Without it, 
you are supporting racism 
and cultural genocide.

To Macedonians, act now. 
Don't just condemn the name 
change, DEMAND that it be 
ended. DEMAND support. 
Contact MHRMI here to ACT 
NOW:http://mhrmi.org/act-
now Help us prevent the an-
ti-Macedonian name change 
and help support our count-
less human rights projects in 
all parts of partitioned Mace-
donia here:http://mhrmi.org/
donations

OUR NAME IS MACEDONIA. 
Demand defence of it.

MHRMI

THE WEALTHY MACEDONIAN SYNDROME

July 30, 2019
by Bill Nicholov, President, 
Macedonian Human Rights 

Movement International

There is a typical Macedonian 
problem that is inadvertently 
aiding in our downfall – and 
that is the belligerent reluc-
tance of wealthy or high-profi le 
Macedonians to act in the face 
of adversity. Our country's 
name and identity have been 

forcibly changed and handed 
to our oppressors, our history 
is being rewritten, everything 
that our ancestors fought for 
is being wiped out, everything 
that we’re currently fi ghting for 
is being wiped out - yet they 
won't act. Why? They’re full 
of excuses. But before we dis-
cuss them, I have a question 
to those who refuse to defend 
their own people: What would 
your baba say?

Yes, I went there. You see, 
when it comes to Macedonian 
matters, Macedonians should 
be living their lives based on 
answering that question. If 
they did, no Macedonian poli-
tician would have dared to ne-
gotiate our name and identity. 
They wouldn't dare entertain 
Greek, Bulgarian or Albanian 

demands, much less appease 
them. They would be order-
ing the US to get their hands 
off Macedonia instead of let-
ting them wipe us off the map 
and out of history books. And 
wealthy and high-profi le Mac-
edonians would be the fi rst to 
defend Macedonia and de-
mand that others, including the 
West, join them.

But, with very few exceptions, 
we hear silence. We don't see 
action. And I personally hear a 
lot of excuses – and I'm sick of 
it.

Imagine if a famous Western-
born Macedonian athlete or 
celebrity made a statement 
denouncing the forced name 
change? This would instantly 
re-frame the debate into what it 

is – cultural genocide. It would 
no longer be referred to as 
a “diplomatic dispute” by the 
ignorant and/or Greek-roman-
ticizing West. The snowball 
effect would occur and it would 
be delightfully appropriate if 
it began with a Macedonian-
Canadian.

Unfortunately, it appears that 
we'll have to stick with imagin-
ing. While other ethnic groups 
jump to the defence of their 
own people, famous Macedo-
nians claim that defending our 
basic human rights is “too politi-
cal” or that they “don’t know the 
issues well enough”. Watching 
your ethnicity being stripped 
from you is pretty basic, and 
very horrifying. Watching your 
identity being handed to your 
oppressors and being given a 
brand new one, with your op-
pressors’ approval, does not 
qualify as “political” but it does 
meet the standard of cultural 
genocide. By the way, what if 
it is defi ned as “political”, does 
that preclude them from act-
ing?

Now, let's discuss their equally 
belligerent refusal to contribute 
fi nancially. “Regular” Macedo-
nians have heard every excuse 
imaginable, such as:

“I already donate to a lot 
of charities” (Translation: “I 
choose Western causes over 
Macedonian ones”);

“My money is tied up in invest-
ments”. Teshko tebe. (sarcas-

tically "What a heavy burden 
you carry");

And, one of my personal fa-
vourites, “I need a tax receipt”.

I will never understand people's 
obsession with tax receipts. All 
a tax receipt does is contribute 
to the reduction of taxable in-
come, but they act like the fed-
eral government will reimburse 
them for every dollar they do-
nate. Of course, when you're 
making millions of dollars, this 
does absolutely nothing for 
you. But they're forgetting the 
key thing about giving. And that 
is GIVING. Not “giving for the 
sake of receiving”.

Case in point, after my fi rst of 
three diagnoses with cancer, I 
decided to contribute monthly 
to the Sunnybrook Cancer 
Centre in Toronto, where I 
was fi rst treated. Ne mi tekna 
("I didn't realize"– some things 
are better said in Macedonian, 
by the way) that I would be get-
ting a tax receipt. When I did 
get one at the end of the year, 
it was nice, but it had abso-
lutely no effect on the amount 
or whether I would make a 
donation. I donate to the hos-
pital that saved my life for that 
reason only, not because I get 
a tax receipt...

I'm also involved in rescue dog 
and cat organizations, and I 
don't receive a tax receipt from 
either. And I have no inter-
est in getting one. What am I 
interested in? Helping to save 

abandoned animals.

Needless to say, I donate to 
MHRMI. We not only organize 
and fund all human rights pro-
jects in every part of partitioned 
Macedonia, our members per-
sonally donate too. I know that 
I'm directly involved in opening 
a kindergarten for Macedoni-
ans in Korca, Albania. I take 
pride in helping Macedonians 
in Pirin Macedonia defy Bul-
garian authorities and publish 
newspapers and books that 
teach the truth about Mac-
edonia. I'm funding cultural 
festivals throughout Aegean 
Macedonia despite threats 
against Macedonians by Greek 
neo-Nazis and the Greek gov-
ernment (they're not mutually 
exclusive).

So, wealthy Macedonians, 
what are you doing to help? If 
your answer is “nothing”, then 
you need to prepare what you'll 
tell your kids and grandkids 
when they ask "Why are we be-
ing called 'Northern Macedoni-
ans' from 'North Macedonia'?" 
They'll ask why Macedonian 
heroes like Goce Delchev are 
being called "Bulgarian", why 
they're learning in school that 
“Macedonia is Greek” and why 
they're being told that our his-
tory “offi cially begins in 1991”.

Everything that our babi and 
dedoj fought for will be gone. 
What did you do to stop it?

ACCORDING TO THE ILLEGAL PRESPA AGREEMENT, MACEDONIANS IN AEGEAN 
MACEDONIA (ANNEXED BY GREECE IN 1913) ARE NOT PERMITTED TO EXIST
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First Service of the Church, before it was build 1962, Zhelevo Hall
Standing, from left to right:
Simo Temovski, Mike Neshovich  treasurer of the Church, Bill Dandas, Ilija Mishos, 
Sveshtenik Kiril Stojanovski, Spiro Sounders fi rst President of the Church, George Dronov, 
Spiro Talevski, Kosta Andrews fi rst vice-president of the Church from selo Graeshnica, Ted 
Vojnov selo Zhelevo, Steve Todorovski selo Graeshnica
Sitting, from left to right:
Pavle Topurkovski (Paul Basil) second vice-president of the Church, Don Papas secretary 
of the executive committee, Jim Sounders fi rst President of the United Macedonians, Van 
Petroff  Bitola, Ilija George Voinoff 

Ilinden 1962
From left ot right: Vancho Andonov chlen na Matica na Iselenici od Makedonija, Chris Zavela, 

Jim Sounders President od United Macedonians, Simo Temovski od selo Zhelevo, Bishop 
Naum od Makedonija, Kiril Stojanovski  prviot sveshtenik vo Toronto

Св. Климент Охридски - Торонто

Ilinden 1962
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416-421-7451

Св. Климент Охридски - Торонто

Честит Илинден
Управата на МПЦ Св. Климент Охридски од Торонто,  предводена 
од претседателот Владе Димитриевски испраќа честитка по повод 
македонскиот верски и државен празник  Илинден со желби за 
братска сплотеност, духовен напредок, мир и благосостојба на 

Македонците  во Македонија и насекаде низ светот.

По пауза од повеќе годи-
ни на почетокот на јули 
годинава во дворот на 
најголемата македонска 
православна црква Св. 
Климент Охридски во 
Торонто се одржа лет-
ниот фестивал кој успеа 
да привлече Македонци 
од целата поширока об-
ласт на Торонто.
Зад организацијата сто-
еше црковната управа и 
одборот со претседате-

лот Владе Димитриевски 
кои вложија максимални 
напори заедно со жен-
ската секција со прет-
седателката Матрина 
Атанасовска и другите 
црковни гранки да ја 
претстават македон-
ската култура и нашите 
вековни традиции пре-
несувани од поколение 
на поколение низ песна, 
игра и добра македонска 
храна.

За потребите на фес-
тивалот настапија 
неколкуте групи на 
фолклорниот Ансамбл 
,,Македонка,, од црквата 
Св. Климент Охридски 
со претседателот Алек 
Петличков и кореогра-
фот Крис Петличков, 
како и гостинските групи  
фолклорниот ансамбл 
,,Илинден,, од црквата 
Св. Илија од Мисисага, 
под раководство на прет-

седателот Љупчо Мар-
ковски и кореографите 
Иван Точковски, Виктор 
Кузмановски и Дание-
ла Димитриески. Свој 
забележителен настап 
имаше и сениорскиот 
фолклорен  анамбл 
,,Здравец,, од МПЦ Св. 
Димитрија Солунски од 
Маркам под раководство 
на кореографот Власто 
Петковски.
Во текот на двата фес-

тивалски дена на 6 и 7 
јули под импровизира-
ниот шатор се играа и 
пееја македонки песни 
и се пренесуваше пози-
тивна енергија помеѓу  
младите и повозрасни-
те, се слушаа македон-
ски  шеги и сеќавања 
од годините поминати 
во родниот крај , но и од 
канадското секојдневие.
Фестивалот беше посе-
тен од повеќе значајни 

личности од македонска-
та заедница во Канада, 
меѓу кои и претседате-
лот на МПЦ Св. Недела 
Славе Бунтески со де-
легација од црковниот 
управен одбор, како и 
свештеници и управите-
ли од повеќе македонски 
православцн и цркви од 
Канада.
За добрата забава по-
крај играорните групи 
свој придонес имаа и по-

знатите музички соста-
ви на Христо Георгиев 
Ице, со интерпретаорот 
Душко Петоски и Соња и 
Оливер Бенд. 
Како што истакна прет-
седателот на управниот 
одбор на Св. Климент 
Владе Димитриевски 
овој фестивал наредна-
та година ќе се одржи во 
вториот викенд од месец 
август.

По пауза од повеќе годи- лот Владе Димитриевски За потребите на фес- седателот Љупчо Мар- тивалски дена на 6 и 7 

Возобновениот македонски фестивал во Св. Климент Охридски
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ФУЕН ЈА ОБЈАВИ РЕЗОЛУЦИЈАТА ПРЕДЛОЖЕНА ОД 
МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЗА КУЛТУРНА 

АВТОНОМИЈА НА ГОЛО БРДО, МАЛА ПРЕСПА, ГОРА
10 Јули, 2019
Федералната унија на европскитенационалности (ФУЕН), Резолуцијата со која се поддр-
жуваат Македонците во Албанија во барањата за надминување на проблемите, ја објави 
ФУЕН. Резолуцијата по предлог на Македонското друштво „Илинден“ беше едногласно усво-
ена на 64-от Конгрес што се одржува на 12 – 16 јуни 2019 година во хотелот Парк Ин Радисон 
во Братислава, Словачка Република.

Ова е навистина добра вест за нас, бидејќи со текстот на Резолуцијата сега се дава можност 
да се запознаат многу народи во светот. Документот содржи три точки во кои Македонско 
друштво „Илинден“- Тирана бараат од албанската владасе бара културна и образовна ав-
тономија за жителите на регионите Голо Брдо, Мала Преспа и Гора со цел да се зачува 
македонската култура во овие региони населени со македонско население.

Од име на друштвото и припадниците на македонското малцинство, ФУЕН апелира до Вла-
дата во Тирана да отвори катедри за македонски јазик на државниот универзитет во Тирана 
и на државниот универзитет „Фан Ноли“ во Корча.

Исто така ја повикува Владата да обезбеди пропорционална застапеност на Македонците 
во државните институции, органите на локалната самоуправа и локалната администрација 
каде што живее значителен број Македонци, како и претставик на македонското национал-
но малцинство во Управниот одбор на албанската државна радиотелевизија,вели Никола 
Ѓурѓај, претседател на друштвото во изјава за Македонски весник “Илинден”.

Резолуција, ФУЕН ја достави до Владата на Република Албанија, шефот на државата, Пар-
ламентот и меѓународните институци. Македонско друштво „Илинден”-Тирана е рамнопра-
вен член на ФУЕН од средината на мај 2015 година и стана прво друштво на Македонци 
надвор од матичната држава во Европа, кое е рамноправен член, со право на глас.

Стојковски контра 
Каракачанов: Три предизвици 

за бугарскиот вицепремиер

Претседателот на една од 
највлијателните и најстари 
организации на Македонците 
во дијаспората Обединети 
Македонци, го анализира 
оргиналното интервју на бу-
гарскиот министер за одбра-
на Красимир Каракачанов 
кое Канал 5 го емитуваше во 
скратена форма. 
Драги Стојковски го предиз-
викува Каракачанов со науч-
ни историски аргументи: Три 
предизвици од „историчарот“ 
Каракачанов Бугарската вер-
зија на интервјуто е околу 10 
минути подолго од тоа што 
Канал 5 го даде на својата 
телевизија .
Нема никакви тајности изва-
дени, но за жал, Канал 5 ја 
пропушти можноста да се 
посрамоти „историчарот“ 
Каракачанов кој ни даде три 
предизвици. Имено, во 8 
минути и 32 секунди Карака-
чанов прашува, „кажете ми 
пред 1944 година некој и кој 
е тој некој што зборува за од-
делна македонска нација…
никој.“ Втор предизвик – во 
13:04 – Каракачанов вели – 
„Во Штип се наоѓаат личниот 
дневник и тефтерче на Гоце 
Делчев. Ајде одете во Штип 
и видите Гоце Делчев по што 
бил учител…?“. И трет пре-
дизвик – во 13.20 – Говорејќи 
за периодот пред Втората 
светска војна, Каракачанов 
вели– „Тогаш во Македонија 
никој не зборувал за некоја 
одделна македонска народ-
ност или некаков одделен 
македонски јазик.“ Слично и 
во 20.20 – „За МК јазик како 
политички јазик после 1944. 
Во историјата нема таков 
јазик.“ Еве јас како лаик, но 
голем љубител и истражувач 

на македонската историја, ќе 
го побијам првиот и вториот 
предизвик (ако не се лажам 
во минатото, истиов Карака-
чанов нудеше милион дола-
ри или евра на тој кој ќе ги 
сподели истите докази – сега 
изгледа е или постанат „по-
литичар“, или пак не е веќе 
сигурен во своите убеду-
вања), а ќе оставам вториот 
предизвик да го побијат тие 
кои таа тематика поопшир-
но ја имаат обработено. Ако 
само ги истражиме канад-
ските, американските и ав-
стралиските пописи пред фа-
мозната 1944 година, кога, 
нели, македонската нација и 
јазик биле „измислени“, јасно 
ќе видиме дека Македонци 
по етничка и национална 
определба, и кои зборуваат 
македонски јазик кој бил „из-
мислен“ во 1944-45 година, 
имало многу порано. 
Стојковски контра Карака-
чанов: Во американските 
пописи од 1910, 1920, 1930 
година, во Упатството за по-
пишувачите има список на 
признати јазици кои попишу-
вачите можат да ги прифа-
тат. Меѓу другите балкански 
јазици (албански, бугарски, 
српски, грчки) именуван е и 
македонскиот јазик. Сигур-
но Тито имал времепловна 
машина, па се вратил во 
времето пред 1944 година 
и го „уфрлил“ македонскиот 
јазик во списокот. Во самите 
пописни листови има бројни 
етнички Македонци кои збо-
руваат македонски јазик. Ин-
тересен е податокот од 1930 
година, каде еден мешан 
брачен пар, сопругот роден 
во Македонија, етнички Ма-
кедонец и со мајчин македон-
ски јазик, додека сопругата е 
родена во Бугарија, етничка 
Бугарка и зборува бугарски 
јазик. Сигурно Каракачанов 
ќе најде некое објаснување, 
во стилот дека мешаниот 
брачен пар биле нешто збу-
нети. Одиме понатаму. Во 
канадскиот попис од 1911 
година, значи една година 
пред делбите на Македонија, 
имало 813 жители на Канада 
кои, за местото на раѓање 
изјавиле „Македонија“ (иако 
како држава не постоела, но 

во свеста на Македонците 
таа постоела и кога немале 
државност). Потоа, на пра-
шањата за нивната етничка 
(во прашалникот пишува 
расна или племенска при-
падност) и национална при-
падност, сите 813 родени во 
Македонија изјавиле дека е 
„македонска“. Во однос на 
јазикот, 582 – мина изјавиле 
дека дома вообичаено збо-
рувале „македонски јазик“ 
(некаде попишувачот ја напи-
шал целата придавка, нека-
де скратено „мак“), што прет-
ставува 71.6 насто од сите 
Македонци во Канада во тоа 
време. 88, или 10.8 насто од 
попишаните Македонци изја-
виле дека зборувале „бугар-
ски“; 44, или 5.4 насто изја-
виле дека зборувале „грчки“; 
27, или 3.3 насто дека збору-
вале „македонски и грчки ја-
зик“; 18 мина, или 2.2 насто, 
дека зборувале „словачки 
или словенски јазик“ (изгледа 
попишувачите не биле токму 
сигурни) ; 14 мина не знаеле 
на кој јазик зборуваат или 
пак попишувачот не знаел; 
9 мина зборувале „турски“ 
а 6 мина „англиски“ јазик; за 
19 не е пополнет овој дел во 
листата, додека за 6 мина не 
е читко. Од горенаведеното, 
кое се чува во Архивот на 
Канада, а истите податоци се 
поставени на интернет стра-
ната на Ансестри (Ancestry), 
доволно зборува дека Ма-
кедонци и македонски јазик 
постоеле многу години пред 
1944 година, и во време кога 
Тито бил на 19 години и/ или 
бил гениј кој во тајност го чу-
вал своето откритие на нов 
народ, или пак бугарските 
фашисти не признаваат тоа 
што постоело од дамнина, 
во стилот „тази дупче не е 
дупче“, или фашистичката 
окупација на Македонија во 
Втората светска војна во 
стварност била „ослободу-
вање. Има уште стотици, ако 
не и илјадници примери за 
посебноста на македонскиот 
народ и јазик. 

Драги Стојковски

Драги Стојковски

Претседателот на Организацијата Обединети Македонци во Канада, Драги Стојковски, 
заедно со Управата и во име на целата Организација, го честита величествениот 

национален и црковен ден - Илинден, со желби за единство на целиот македонски 
народ во борбата за национални права на македонскиот народ ширум светот.

Претседателот на Организацијата Обединети Македонци во Канада, Драги Стојковски, 
Честит Илинден ви пожелува ООМК

Извршен одбор при Управата на ООМК - 2 јуни 2019
Претседател – Драги Стојковски
Потпретседател – Владе Гроздановски
Благајник – Дончо Ристески
Секретар – Никола Делов

Претходен претседател – Мендо Бакаловски
Врска со Канадскиот етнокултурен совет – Луи Секуловски
Епархиски делегат – Митко Роштанковски

Македонска Заедница
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„Јас сум Македонка“, рекла пред да умре Мирка Гинова, 
првата жена стрелана во Граѓанската војна во Грција

 „Јас сум Македонка и сум горда на тоа. Не убив никого, но 
се борам еден ден Грција да стане слободна татковина за 
сите Грци и Македонци. И ние, Македонците да бидеме сло-
бодни, да го зборуваме својот мајчин јазик, да имаме свои 

училишта, да нема повеќе 
затвори и рициново масло. 
Може ќе ме стрелате, но не 
се плашам“, рекла во 1946 
пред судот во Ениџе –Вардар 
антифашистичка хероина од 
Егејска Македонија, Мирка 
Гинова.
Именувајќи ја со македонско-
то име Ирини Гини со кое не-
когаш и' се обраќале члено-
вите на Грчката комунистичка 
партија, годинава во јануари 
во грчкиот параламент ја спо-
мна и поранешниот грчки пре-
миер Алексис Ципрас.
Била родена во село Русило-
во, Воденско,во 1916 година 
во сиромашно семејство. На 
двегодишна возраст, оста-
нала без својата мајка, која 
умрела од грип. Нејзиниот 
татко, иако сиромашен, со-
гледувајќи ја нејзината желба 
за знаење, со малку средства 
ја испратил на курс за учител-
ки во Костур.
За времето на Втората свет-
ска војна и Граѓанската војна 
во Грција заедно со илјад-
ници македонски и грчки 
патриоти, се борела против 

фашистичките окупатори на Грција, а подоцна и против сили-
те на реакцијата и монархофашизмот. Таа ги организирала 
македонските младинки и младинци кои ја помагале народ-
но-ослободителната борба, регрутирала нови борци, стана-

ла секретарка на Антифашистичкиот фронт на жените за Во-
денскиот округ. Во 1945 година, Мирка Гинова се приклучила 
на Тајната ослободителна македонска организација(ТОМО) 
и при избувнувањето на Граѓанската војна во Грција уче-
ствувала во вооружените групи на Народноослободителниот 
фронт.
Во книгата „Пофалба за македонизмот“д-р Александар Ли-
товски, повикувајќи се на сочувани историски сведоштва , Ги-
нова ја опишува како искучително скромна, чесна, сочувстви-
телна и добра, правдољубива и храбра. Сето тоа ја правело 
многу сакана од борците и народот во Воденско.
Летото 1946 година во една акција на 400 грчки жандарми и 
војници, нејзиниот одред бил опколен и започнала борба во 
која Мирка Гинова (која единствено била вооружена) убила 
двајца жандари. Кога останала без муниција, била заробена, 
заедно со шестмината свои другари.
Во гореспоменатата книга историчарот Литовски пишува 
дека таа стоички ги издржала сите мачења.
„Мирка била долготрајно, шеснаесет дена севезден тепана, 
и' биле откорнати нотите, и' биле ставани варени јајца под 
мишките, сол на отворени рани“, пишува во книгата.
Според други историски извори, таа била жива закопана до 
висина на вратот, додека жандармите пукале над нејзината 
глава. Потоа, Мирка и шесте нејзини другари биле спроведе-
ни на судење во Ениџе-Вардар каде воениот суд ја осудил на 
смрт со стрелање. Заедно со другите соборци, Мирка Гинова 
била стрелана на 27 јули 1946 година.
Непосредно пред да биде стрелана рекла: „Умирам за нешто 
во кое верувам со сета душа, како чесна, за поарен живот на 
другите“, пишува во „Пофалба на македонизмот“.
„Мирка Гинова недвојбено и непорекливо, покажала и до-
кажала дека родољубието, вербата, љубовта, честа, до-
стоинството иако не се материјални, сепак се единствено 
вистински и трајни и, оттаму, единствено вредни на нив да 
се потроши она што може да се нарече човечки живот“, за-
пишал Литовски.

ОМО Илинден Пирин: Каракачанов клевети и лаже 

Партијата на Македонците 
во Бугарија ОМО Илинден 
Пирин реагира во врска со 
изјавата на вицепремиерот 
Красимир Каракачанов за 
македонското малцинство во 
Бугарија.
 Во реакцијата од 7 точки 
се даваат аргументи за не-
вистинитоста на изјавата на 
Каракачанов кој партијата 
ја обвини за низа прашања 
меѓу кои и за поврзаност со 
Југославија а Македонците 
ги спореди со Марсовци. Це-
лата реакција на ОМО Илин-
ден Пирин 
1. Клеветењето и лажењето 
не му прави чест на заменик 
премиерот. Партијата ОМО 
„Илинден“-ПИРИН е основа-
на во 1997 г., 6 години после 
крајот на Југославија, така 
што не би можела да биде 
создадена од неа, ниту пак 
Југославија да служи како 
некакво објаснување за по-
стоењето, идеите и борба-
та на нашата партија или 
извинување за државата за 
негирањето на малцинство-
то. ПИРИН е создадена од 
бугарски државјани со маке-

донска самосвест така што 
самото постоење на партија-
та го демонстрира и посто-
ењето на малцинството. 
За признавањето на офи-
цијално негираното македон-
ско малцинство во Бугарија 
не зборува само ОМО Илин-
ден ПИРИН“, а исто и многу 
други македонски организа-
ции како Друштвото на ре-
пресираните Македонци во 
Бугарија (чии членови поми-
нале со години низ бугарски-
те затвори, во иселувања, и 
секакви други форми на пси-
хичко и физичко насилство 
зарад својата македонска 
самоопределба), ПК Толе-
рантност, ОМО „Илинден“ 
, Македонски дискусионен 
клуб и др. Се поставува и од 
организации на бугарски пра-
возаштитници како Бугарски 
Хелсиншки комитет, Марги-
налија и сл. Т.е. прашањето 
се подига и за него зборува 
самото малцинство и демо-
кратски настроените граѓани 
во Бугарија. Се подига и од 
Советот на Европа, се по-
ставува и од новинари. Се 
прашаме меѓутоа кога ќе се 

подигне од бугарските инсти-
туции (како неупотребливата 
Комисијата против дискри-
минацијата на пример) или 
постави од македонската 
држава? 
2. Постоењето или не на едно 
малцинство зависи од само-
то него, а не од историските 
заблуди на еден или друг 
министер, идеологијата на 
една или друга држава. Тоа 
се одредува по пат на само-
определба, а не со одлука на 
Тодор Живков или Красимир 
Каракачанов. Македонското 
малцинство во Бугарија е 
регистрирано на сите пописи 
откако станало дури и мини-
мално возможно македон-
ската самоопределба да се 
демонстрира на нив, макар 
малцинството да го има во 
Бугарија најмалку од 1912 г., 
а всушност и пред тоа. Така 
што министерот би требало 
барем да се сообрази со до-
кументацијата на државата 
чиј министер е. Ако тој „не 
знае” какви се проблемите на 
тоа малцинство – може да не 
праша.
 3. Споредбата на Македон-
ците во Бугарија со марсов-
ци е силно навредлива но и 
демонстрира начинот на кој 
Македонците во Бугарија се 
третираат, а и на кој се гледа 
на самата Р Македонија – 
како на држава на марсовци. 
Би го прашале колку стотици 
од овие единици марсовци 
од пописите лежеле со годи-
ни по бугарските затвори за-
рад својата национална при-
падност, како што е случајот 

со македонското малцинство 
кое даде безброј жртви во 
време на комунизмот, беше 
една од најпрогонуваните 
групи во Бугарија во тоа вре-
ме и против него се изврши 
првиот и единствениот не-
осуден досега „преродбен-
ски“ асимилационен процес 
против малцинствата во Бу-
гарија. Колку уште е потреб-
но да страдаат Македонци-
те во Бугарија за да може 
државата барем да запре 
да го негира нивното посто-
ење?! Колку уште пресуди од 
Стразбур се неопходни за да 
може демократска европска 
Бугарија барем да започне 
да ги регистрира организа-
циите на своите државјани 
со македонска самосвест? 
4. Македонскиот јазик– обрат-
но на неписмените тврдења 
на министерот „историчар“ – 
бил признаван и изучуван во 
Бугарија во 1948 г. и до 1963 
бил емитуван по бугарското 
радио. Тој бил признаван и 
од бугарската филологија 
додека во 1960-те истата не 
била прочистена по комуни-
стички. Неговата неупотреба 
во Бугарија потоа се должи 
на политиката на репресив-
ната држава. Изучувањето 
на еден јазик нема за цел 
зачување на некој местен 
дијалект – а запазување ја-
зичната и културна врска на 
малцинството со останатиот 
дел од неговиот народ. Име-
но затоа Турците во Бугарија 
го изучуваат турскиот лите-
ратурен јазик, независно што 
тој не се создал во Бугарија и 

не е 100 % ист со мајчиниот 
дијалект на турското населе-
ние – ситуација еднаква со 
онаа на македонскиот јазик 
во Бугарија. Имено затоа и 
Бугарија инсистира Бугарите 
во странство да го изучуваат 
бугарскиот литературен ја-
зик, без разлика што истиот 
воопшто не се јавува мајчин 
или употребуван јазик од 
овие малцинства. 
5. За разлика од „ерудира-
ните“ објасненија на мини-
стерот – малцинските права 
не се колективни, туку инди-
видуални права кои се прак-
тикуваат колективно исто 
како е со правото на брак, на 
мирни собранија, создавање 
организации и сл. Така што 
овој исклучително несмасен 
обид на овој но и на мноштво 
други бугарски политичари и 
државници да најдат правно 
извинување за да не ги дава-
ат правата на малцинствата 
не може да издржи никаква 
критика а само ја демонстри-
ра изреката – оној што не 
сака – наоѓа причини. 
6. Турското малцинство е 
официјално признаено од 
Бугарија при потпишувањето 
на Рамковната конвенција 
за заштита на националните 
малцинства кога со специјал-
на декларација е вклучено 
заедно со други малцинства 
во опсегот на нејзиното 
дејство. За жал тоа не е на-
правено со македонското. 
Тоа што Каракачанов а и 
многу други бугарски мини-
стри од претходни влади се 
обидуваат да наметнат како 

официјална позиција дека во 
Бугарија нема малцинства е 
нешто за кое меѓународната 
заедница треба да се заинте-
ресира. 
7. Макар правно и историски 
неграмотен министер Кара-
качанов е ерудиран во облас-
та на бугарската национална 
митологија и идеологија. Со 
своите одговори тој ја демон-
стрира вистинската позадина 
за историските спорови што 
Бугарија ги наметнува на Ма-
кедонија – целта не е „исто-
риската вистина“ – туку да се 
наложи позиција според која 
македонската нација се соз-
дала после 1944 г. и само во 
Југославија, а со единствен 
мотив преку оваа лага да се 
исклучи секаква можност во 
Бугарија да постои македон-
ско малцинство. Се тргнува 
од идеологијата за да се 
негира реалноста. Неговите 
изјави само демонстрираат 
во каква митска паралелна 
реалност живеат бугарски-
те политичари и идеолози 
по македонското прашање. 
Имено таквата идеологија и 
базираната врз неа политика 
со децении генерира пробле-
ми како внатре во Бугарија 
(спрема бугарските граѓани 
со македонска самосвест) 
така и во релациите со Р, 
Македонија. 

ПРЕТСЕДАТЕСТВО НА 
ОМО „ИЛИНДЕН“-ПИРИН

Македонска Заедница
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Како до враќање на  Уставот на Република Македонија кој беше пред да бидат направени срамните уставни промени?

Ицо Најдовски Перин, (новинар и уредник на македонската радио програма од Мел-
бурн, Австралија):

Сметам дека не постојат услови за враќање на Уставот отка-
ко се направија сите антиуставни и антимакедонски промени. 
Јас не сум експерт по уставно право, но од моето општо по-
знавање на состојбата за да се поништи овај срамен устав 
потребни се две третини пратеници да гласаат за тоа. А 
уште потешко е да се направат промени затоа што потреб-
но е после тоа да гласаат малцинства спрема Законот на 
Бадинтер. Значи, ќе треба половина од пратениците кои се 
претставници на етничките заедници да гласаат за промена 
на сегашниот устав. И трето, потребна е согласност од ОН, 
ЕУ и НАТО. Ако ја немаме нивната согласност тогаш ќе се 

соочиме со санкции и изолација. Затоа велам дека нема услови за враќање на Уставот кој 
беше пред Преспанскиот договор. 

Стојко Стојков (истакнат член на претседателството на организацијата ОМО Илинден 
– Пирин, која долги години наназад активно се бори за достоен живот на Македонците во 
Бугарија, како и признавање на нивните малцински права. Работи како професор по исто-
риски предмети на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, а истовремено, редактира дел од 
содржините на весникот „Народна Волја“ којшто се печати во Благоевград и излегува во 

продажба еднаш месечно):

Јас бев и сум апсолутно 
против извршените уставни 
промени, но чисто практич-
но не гледам како тие би 
можело да се поништат, во 
сегашната и било која реа-
листичка ситуација што би 
можела да дојде во блиски-
те 5 - 10 години. Земајќи ги 
во предвид од една страна 
карактерот и квалитетот на 
нашата „елита“ и обезвере-
носта на народот, а од дру-
га - интересите на големите 

сили, геополитичлата 
ситуација, албанскиот 
фактор и така натаму, 
едноставно не гледам 
како тоа би можело да 
се случи. Сигурно не би 

можело да стане пред вле-
гување во Европа, а влегу-
вање во Европа може и да 
не стане или да стане под 
такви услови, што уставни-
те промени би биле послед-
ната грижа и мака. 
Поскоро треба да работиме 
во насока што овие промени 
и сите други предизвикани 
од соодветните комисии со 
Грција и Бугарија, да бидат 
бајпасирани, заобиколени, 
нивните ефекти да бидат 

нулирани. Кризата може да 
биде искористена за поди-
гање свеста на луѓето дека 
треба да се борат за своите 
права и интереси и да дове-
де до едно многу подобро 
организирање, кооридини-
рање и ангажирање осо-
бено во дијаспората. Кога 
веќе нема држава со која 
да се оправдуваат нашите 
дека таа се грижи за нивни-
те прашања, сега треба да 
се соочат со тоа дека никој 
нема да им помогне, ако 
сами не си помогнат. Веќе 
немаат правдање да седат 
со скрстени раце и да фи-
лозофираат. 

продажба еднаш месечно):

Јас бев и сум апсолутно 

сили, геополитичлата 
ситуација, албанскиот 
фактор и така натаму, 
едноставно не гледам 
како тоа би можело да 
се случи. Сигурно не би 

можело да стане пред вле-

Солза Грчева,  ,,Глас за Македонија,,: 

Ме прашувате дали е можно да се врати Уставот во прво-
битната состојба, пред потпишувањето на Преспанскиот 
договор. Теоретски, да. Проблемот е што во Македонија 
ниту една од големите македонските партии како СДС 
и ДПМНЕ не се спремни за овој чекор. Напротив, во це-

лиот процес работеа заедно и сеуште тоа го прават. Единствена шанса е на наредните 
парламентарни избори, кои ќе бидат наредната година, да порасне таканаречениот трет 
македонски блок, во кој најсериозен играч е Глас за Македонија, кој има цврста решеност 
за поправање на оваа флагрантна неправда која му се направи на македонскиот народ. 
Да потсетам дека со договорот ние ги изгубивме сите атрибути на македонски етнос и 
македонска нација. Ние како Глас за Македонија сме решени да го поништиме договорот 
и да го оспориме нашиот прием во Обединетите Нации преку Резолуциите 817 и 845, 
каде единствено Македонија е примена со дискриминаторски услови. Да не се лажеме, 
патот ќе биде тежок и долг, дури и опасен. Но, ние сме решени да го изодиме. За тоа ни 
е потребна целата можна поддршка, посебно од нашите Македонци ширум светот. Тука 
водиме сосема нерамноправна битка со богати партии, корумпирани партии и со партии 
кои имаат свои медиуми.
Но, повторувам ние сме спремни и решително ја тераме битката за враќање на Уставот и 
пред се достоинството на македонскиот народ, каде и да е. Како што реков, потребна ни 
е политичка артикулација на нашето незадоволство на наредните избори. Тие ќе бидат 
клучни за тоа, во кој правец ќе се движат работите. Дали ќе бидеме и натаму нечиј протек-
торат или суверена држава која самата одлучува за својот народ и својата иднина. Ова е 
клучен историски момент кој не смее да се пропушти. Затоа очекуваме сесрдна и секаква 
поддршка. Друга шанса нема да имаме! 

Солза Грчева,Солза Грчева,

Ме прашувате дали е можно да се врати Уставот во прво-
битната состојба, пред потпишувањето на Преспанскиот 
договор. Теоретски, да. Проблемот е што во Македонија 
ниту една од големите македонските партии како СДС 
и ДПМНЕ не се спремни за овој чекор. Напротив, во це-

лиот процес работеа заедно и сеуште тоа го прават. Единствена шанса е на наредните 

Боне Темелков, Глобална Координативна Мрежа: 

Промената на Уставот на Република Македонија 
ја сметам како нелегитимен чин и нема да го по-
читувам како таков. Нелегитимноста се должи во 
самиот изборен процес спроведен од нелегитимен 
парламент и влада , со притисок и низа утврдени 
нерагуларности кои не се совпаѓаат со критериу-
мите предвидени на ЕУ и ОЕБС. Мојот личен став 
и ставот на мнозинството Македонци во Македо-
нија и ширум светот се кристално јасни. Повеќе од 
три години преку различни протести и манифес-
тации се изјаснавме против насилно донесената 
нелегитимна влада и сите донесени нејзини анти 

уставни закони . Јас го почитувам принципот на немешање на внатрешните работи на 
државите, сувереноста и независноста . Бидејќи ниту еден од овие принципи не е почиту-
ван во насилно променетиот македонски устав, логичен и принципиелен е мојот став. Во 
иднина, сите активности на државните институции и органи да бидат бојкотирани се до 
моментот на враќањето на дејствување на правна македонска држава. Северна творба за 
мене не постои . Постојат македонски јазик и нација , историја и традиција. За да се врати 
уставот и поништат сите срамни уставни промени ни треба промакедонска национална 
партија на власт кој ќе има храброст да им се спротивстави на странските амбасади и 
законски ги поништи сите нелегални промени во Македонија кои се случија во последните 
неколку години. Во најмала рака таа нова влада треба да собере храброст и организира 
референдум со прашањето: ”Дали сте за поништување на сите штетни договори потпи-
шани од претходната илегално избрана влада” Цврсто верувам дека македонскиот народ 
ќе победи на тој референдум со големо мнозинство! Со цврста волја и храброст може да 
се докаже дека сите промени се илегални и против сите постоечки универзални закони и 
основното човеково право на еден народ за самоопределба.

Промената на Уставот на Република Македонија 
ја сметам како нелегитимен чин и нема да го по-
читувам како таков. Нелегитимноста се должи во 
самиот изборен процес спроведен од нелегитимен 
парламент и влада , со притисок и низа утврдени 
нерагуларности кои не се совпаѓаат со критериу-
мите предвидени на ЕУ и ОЕБС. Мојот личен став 
и ставот на мнозинството Македонци во Македо-
нија и ширум светот се кристално јасни. Повеќе од 
три години преку различни протести и манифес-
тации се изјаснавме против насилно донесената 
нелегитимна влада и сите донесени нејзини анти 

уставни закони . Јас го почитувам принципот на немешање на внатрешните работи на Драги Стојковски претседател на Организацијата Обе-
динети Македонци од Канада: 

Сите промени на Уставот направени од оваа нелегитимна 
власт се неважечки и ништовни. Ова може слободно да се 
каже бидејќи сите промени беа направени со измама, изну-
да, притвор и/или заплашување со притвор, заклучување 
на пратеници и заплашувања, поткуп и други принудни и не 
уставни мерки. Само една идна народна македонска Влада 
може да го поврати назад стариот Устав и да ги прогласи 
за ништовни сите закони и договори кои неуставната валада 

ги потпиша наспроти волјада на македонскиот народ. Само таква Влада, составена од 
родољубиви Македонци, ќе може да ја почитува суверената волја на македонскиот народ 
која беше искажана на референдумот од 8 септември 1991 година. 

Драги СтојковскиДраги Стојковски
динети Македонци од Канада: 

Сите промени на Уставот направени од оваа нелегитимна 
власт се неважечки и ништовни. Ова може слободно да се 
каже бидејќи сите промени беа направени со измама, изну-
да, притвор и/или заплашување со притвор, заклучување 
на пратеници и заплашувања, поткуп и други принудни и не 
уставни мерки. Само една идна народна македонска Влада 
може да го поврати назад стариот Устав и да ги прогласи 
за ништовни сите закони и договори кои неуставната валада 

Алдо Климан познат ав-
тор, колумнист, заложник 
за македонската кауза од 
Хрватска: 

Драматичните историски или 
политички настани секогаш 
неминовно оставаат сериоз-
ни траги и лузни во животот 
на една нација и на нејзина-
та држава. Така и по сиве 
овие тешки, трагични поли-
тички настани, поврзани со 
невиденото велепредавство 
на квинслишката заевска 

власт, што од почетокот на 
2017 година до денес им се 
случија на македонскиот на-
род и на Република Македо-
нија, оставија длабоки и бол-
ни траги, и лузни врз ткивото 
на македонската државност 
и врз самобитноста на маке-
донскиот народ.

Но што и да се случило, 
колку безобѕирно и колку 
длабоко да се отишло во 
уништувањето на изворната 
македонска државност со 
менувањето на Уставот и на 
името на нашата татковина 
Република Македонија, тре-
ба да се знае дека сите тие 
процеси се речиси апсолут-
но реверзибилни, повратни. 
Имено, сето она што про-
излегува, т.е. претставува 
последица или резултат на 
незаконски и криминални 
дејствија, во услови на обно-
вена правна држава, едно по 
едно може да биде законски 

поништено и вратено во пр-
вобитната состојба.

Се’ што е сторено во име 
на македонскиот народ и на 
Република Македонија по 
Државниот удар извршен 
во македонското Собрание 
на 27 април 2017 година, со 
што најдиректно е поткопана 
правната држава, претста-
вува резултат на тој неза-
конски чин, а тоа пред се 
важи за Договорот со Буга-
рија, Преспанскиот договор 
и Законот за употреба на 
јазиците, но и за низа други 
законски и подзаконски до-
кументи донесени на ист, 
насилнички, недемократски, 
незаконски начин.

Во таа смисла можеме да 
бидеме оптимистисчни. 
Но, оптимизмот и големата 
наша љубов кон Македонија 
на нас Македонците каде и 
да не’ има во светот не се 

доволни тоа така лесно и 
едноставно да се оствари. 
Зашто тоа не може и нема 

да се случи самото од себе 
си, и никако не во некој 
краток период. Затоа не е 
доволно Македонија да ја 
носиме само во срцето и во 
душата, туку и длабоко во 
свеста, во нашата лична и 
заедничка национална свест 
која треба да се издигне над 
сите партикуларни партиски 
и поединечни интереси. 
Вака разделени на разни 
страни, особено во клуч-
ниот биполарен политички 
македонски блок, секогаш 
малцинските албански, глав-
но национал-совинистички 
и големоалбански ориенти-

рани политички партии, ќе 
имаат можност со уцени и 
политичка трговија сосема 

да управуваат со судбината 
на македонскиот народ и на 
Република Македонија.

Никогаш како денес на маке-
донскиот народ не му било 
попотребно безрезервно 
национално единство. За 
жал, разделениот македон-
ски партиски естаблишмент, 
независно со кој политич-
ко-идеолошки предзнак е 
едната, другата или некои 
трети партии, денес не се 
во состојба да ги надрас-
нат старите, истрошени 
бирократско-партиски кон-
цепти, а на сите нив очите 

им се вперени во опасните 
и немилосрдни меѓународни 
играчи кои на Македонија, 
како секогаш во минатото, 
така и денес, и донесуваа и 
и’ носат само зло и несреќа.
На Македонија и треба еден 
силен, надпартиски нацио-
нален лидер, и сигурно го 
имаме некаде во заднината, 
зад кулисите на овие акту-
елни партиски “елити”, но, 
за жал, во таква аморфна 
атмосфера на сеопшта збу-
нетост и разочарување, на 
таквите поединци не само 
што не им е лесно да изле-
зат во преден ред, туку им е 
одбивна и помислата тоа да 
го сторат.
Но борбата за Македонија 
трае, и мора да биде реши-
телна и непоколеблива се 
додека не си ја спасиме тат-
ковината од сите надвореш-
ни и внатрешни предатори. 
Во најголема мера тоа зави-
си од нас самите.

како секогаш во минатото, 
така и денес, и донесуваа и 
и’ носат само зло и несреќа.
На Македонија и треба еден 
силен, надпартиски нацио-
нален лидер, и сигурно го 
имаме некаде во заднината, 

На Македонија и треба еден силен, 
надпартиски национален лидер, и сигурно го 
имаме некаде во заднината, зад кулисите на 

овие актуелни партиски “елити”
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Факт е дека нашата држава 
е прекрстена. Македонија не 
беше воено поразена ама 
потпиша капитулантски до-
говор со кој прифати да се 
брише се’ што е македонско 
во нашата држава. Барем за 
светот, сега “Македонци“ се 
измислените 2,5 милиони во 
Грција. Неофицијално, пак, 
никој не може нам да ни за-
брани така да се чувствува-
ме ама само за по дома. Про-
ектот е американски. Колку 
што им пречевме како народ 
на Атина, Софија и Тирана, 

уште повеќе не се вклопу-
вавме во плановите на Ва-
шингтон за Балканот, што е 
клучно за нашата судбина. 
По распадот на Југославија, 
САД се “царот“ во регионот и 
затоа сме ние жртва. Кој не 
го сфатил тоа, не ги разбира 
процесите кои се погубни за 
Македонците. 
Договорот со Грција е ката-
строфален пред се’ поради 
ерга омнес клаузулата. Ние 
прифативме дека веќе не 
смееме да го користиме не 
само името “Македонија“ 
туку и придавките македон-
ска/и/о а Грција може да ги 
употребува кај сака, кога 
сака и колку сака. Тоа кажу-
ва се’. Го добија монополот 
на овие термини, засега со 
мали исклучоци. Со тоа име 
тие имаат универзитет, аеро-
дром, многу агенции... и ќе си 
остане така. Кај нас нема да 
има национални институции 
со предзнакот “македонски“. 
Сите ќе се прекрстат - МАНУ, 
МРТ, МОБ, МИА, МНТ... Во 
странство, пак, нема да има 
ништо македонско: вино, му-
зика, туризам... Се’ ќе добие 
ново име. Обезличувањето 
кое ни се случува најлесно се 
разбира преку фактот дека 
во земјата Македонија ќе има 
турски и албански театар ама 
нема да смее да има и маке-
донски. 
Ќе видиме уште колку долго 
ќе се тактизира со химната. 
Веќе се случи скандалот во 
Амбасадата на САД а не се 
свиреше и при посетата на 
Ципрас. Не се брза со про-
мената бидејќи Македонците 
се огорчени. Држава и народ 
не се разбиваат преку ноќ, 
ниту пак друга, голема, така 
се гради. Треба време за 
се’. Чекор по чекор. “Денес 
над Македонија се раѓа ново 
сонце на слободата...“ за нас 
е веќе забранета реченица. 
Заврши тоа време. Нема 
таква земја. Такво сонце ќе 
може да се “раѓа“ само во Гр-
ција, не кај нас. 
 Денес, главното 
прашање е – што понатаму? 
Кои се патиштата по кои тре-
ба да одиме? Што може да се 
спаси од огромните загуби на 
кои сме изложени? Неоспор-

но е дека секој чекор во 
одбрана на нашите фунда-
ментални интереси ќе биде 

речиси невозможен 
бидејќи нашата ка-
питулација одлично 
им дојде на САД, 
НАТО, ЕУ... кои и 
ја организираа. Со 
договорот од Прес-
па си ги измија ра-
цете за своите не-
легални и насилни 
блокади и уцени на 
Македонија околу 

непризнавањето на земјата, 
членството во НАТО и ЕУ... 
Тие ќе бидат жестоко против 
било какви промени или нови 
интерпретации на постигна-
тите договори со Бугарија и 
Грција. Со капитулацијата, 
ние не ги решивме наши-
те туку нивните проблеми. 
Уште помалку се надминати 
конфронтациите со соседи-
те. Само си ги расчепкавме 
историските рани кои сега 
долго ќе ни крвават. Се сло-
живме дека наша грешка е 
што тие игнорираат дека 
ние постоиме како народ, 
дека зборуваме на свој ја-
зик... Прифативме дека при-
чина за недоразбирањата е 
нашиот неподнослив нацио-
нализам. Навистина е тежок 
екстремизам да се браниш 
кога комшиите тврдат дека 
не си тоа што си. Договорите 
се силен импулс за соседите 
да продолжат со своите не-
гативни политики кон Маке-
донците.
Софија веќе ги отвори кар-
тите со ултиматумот дека 
Гоце Делчев е Бугарин, на 
пример, додека Атина, која 
премногу доби, ќе тактизира 
до почетокот на преговорите 
со ЕУ за да поставува нови 
уцени и блокади. Измисли-
ците на власта дека Грците и 
Бугарите сега ни се најголе-
ми пријатели и стратегиски 
партнери се кардинална 
глупост. Огромното незадо-
волството кај Македонци е 
длабоко и трајно. Тоа ќе се 
шири и ќе чека прилика да 
се исправат направените 
неправди и срамното пре-
давство. Сме имале многу 
слични ситуации од кои сме 
излегувале победници. Така 
ќе биде и сега. 
 Обидите за надми-
нувањето на Преспанскиот 
договор ќе траат долго и 
нема да бидат лесни. Тоа во 
никој случај не можеме да го 
направиме сами. Кога ќе се 
создадат услови, а тоа значи 
нова влада, соодветна стра-
тегија треба да се направи 
со ангажирање на врвни 
светски правни експерти, кои 
ги познаваат меѓународните 
механизми, особено сис-
темот на ООН. Во нивното 

ангажирање многу може да 
помогне и дијаспората. Тие 
би биле дел од штаб во кој 
би биле и наши луѓе. Пре-
дуслов се, значи, власт и 
лидер кои би биле спремни 
да се борат за враќање на 
македонизмот. 
Начелно, во стратегијата ќе 
мора да има три дела.

1. Во првата фаза клучно 
ќе биде да не се приме-
нува дел од ерга омнес 

функцијата на договорот од 
Преспа. Така би се вратил 
националниот карактер на 
бројните институции кои беа 
прекрстени и целосно 
би се користело 
историско-
то име 
в о 

рам-
ките на 
државата. 
Тоа може да го 
направиме сами, без 
формално да се ревидира 
договорот, слично како што 
направи Грција со непочи-
тување на Привремената 
спогодба (1995) според која 
не смееше да не блокира на 
патот кон НАТО и ЕУ. Како 
и сега, и таа спогодба беше 
потпишана од министрите за 
надворешни работи а текс-
тот беше исто така подготвен 
во Вашингтон. Ако тие мо-
жеа да го игнорираат за нас 
најважниот дел од таа за нас 
катастрофална спогодба, зо-
што да не можеме и ние сега 
еднакво да се однесуваме? 
Имавме и брилијантна пре-
суда во наша корист од Су-
дот во Хаг ама и неа никој не 
ја есапеше. Особено земјите 
кои цело време зборуваат 
за владеењето на правото 
(САД, ЕУ...). Така би започ-
нала ревизија на договорот 
од Преспа.

2. Втората етапа, дирек-
тно поврзана со прва-
та, би била враќање на 

Уставот во првобитната фор-
ма. Операција е исклучител-
но тешка бидејќи е потребно 
2/3 мнозинство во Собра-
нието ама и согласност на 
албанските партии, поради 
ткн. “Бадентеров“ принцип 
на одлучување. За таа цел, 
мора да се инсистира на 
пресуда на Уставниот суд 

со која би се санкционирало 
дека целокупната постапка 
околу двата договора била 
неуставна, како и промената 
на Уставот. Само така би се 
решил проблемот. Под при-
тисок на власта, Уставниот 
суд сега – молчи. Противни-
ците ќе бидат бројни и дома 
а притисокот од странство ќе 
бидат жесток и неподнослив 
ама држава и народ само 
така се бранат.

3. Третиот и последен 
дел, кој најдолго ќе 
трае, е надворешната 

употреба на новото име. На-
шата ревизија на Преспа ќе 
предизвика бура во НАТО, 
во ЕУ и особено во САД, по-
ради игнорирањето на ерга 
омнес. Тие ќе ги употребат 
сите можни мерки за да не 
спречат, вклучувајќи и разни 
форми на дестабилизација 
на земјата, дури и со ру-
шење на власта. Ќе имаат 
дури и аргументи бидејќи ние 
прифативме во СБ на ООН 
дека нашето име е проблем. 
Овој сегмент полесно би се 
решил доколку претходно 
се добие јасна поддршка од 
Русија и Кина за битката да 
се врати во СБ на ООН по-
ради нелегалноста со која ни 
беше оспорено и суспенди-
рано името  во 1993. Москва 

и Пекинг тешко дека ќе се 
конфронтираат со Вашинг-
тон заради Македонија ама 
наше е да пробаме. Во ООН 
речиси се’ е под контрола на 
САД, та дури и со поддршка 
од Русија и Кина, може да не 
успее враќањето на пробле-
мот во СБ на ООН. За нив, 
тој е решен. Странските екс-
перти ќе треба да предложат 
модалитети какви што секако 
има а решение може да се 
бара и надвор од СБ на ООН.
Ако се тргне во таа насока, 
ќе треба да се доведе во 
прашање и улогата на ме-

дијаторот Нимиц. Тој 
го потпиша до-

говорот од 
П р е с -

п а , 

и а к о 
т е к с т о т 

е целосно на-
двор од неговиот ман-

дат добиен од СБ на ООН. 
Можна е и меѓународна туж-
ба лично против него на таа 
основа. Тоа би бил знак за 
целосен пресврт во случајот, 
со максимален меѓународен 
публицитет, што би ни по-
могнало во реализацијата 
на нашите тешки задачи. 
Додатни аргументи имаме и 
во Виенската конвенција за 
меѓународни договори. 
Ако следната влада биде 
спремна да се бори за спа-
сување на македонизмот, ќе 
мора сите да ја поддржуваме 
за да издржи. Светот, на при-
мер, нема да ни ги прифаќа 
пасошите со старото име, 
како и другите документи, 
почнувајќи од царинските 
декларации. Ќе пробаат да 
ни го стопираат извозот, како 

што се обидоа и во 1993 го-
дина, кога ЕУ сакаше да не 
присили и ние да ја корис-
тиме референцата од ООН. 
Меѓутоа, ако сме спремни да 
одиме до крај, преку долго-
рочна дипломатска и поли-
тичка борба за да опстанеме 
како народ, успехот нема да 
изостане. Без тоа, не треба 
ни да започнуваме со обиди 
да го спречиме разнебиту-
вањето на нашиот народ. 
 Новата Влада ќе 
треба на таа основа да ги 
добие изборите и веднаш 
да започне со одлучни ак-
тивности во оваа насока. Би-
дејќи до тогаш, веројатно, ќе 
биде финализирано наше-
то членство во НАТО овие 
наши политики ќе се рефлек-
тираат само на преговорите 
за влез во ЕУ. Тоа нема да 
биде голем хендикеп бидејќи 
тие преговори, кога и да за-
почнат, и без тоа ќе траат 
речиси 15 години. 
Договорите обврзуваат 
ама не се Свето писмо и 
можат да се откажат или 
ревидираат. Грција не по-

читуваше и хашка пресуда 
и никому ништо. Во прет-
стојниот период сигурно ќе 
порасне свеста во земјава 
дека во прашање е опстано-
кот на македонскиот народ 
и дека мораме да се соочи-
ме со сите предизвици кои 
нема да бидат пријатни. Ако 
сакаме да останеме како Ма-
кедонци, друга опција нема 
да имаме. Дури и во случај 
мнозинството на следни-
те избори да се помири со 
бришењето на македониз-
мот, поразот ќе биде само 
привремен. Посрамотени и 
недостојни на нашите прет-
ци кои ги жртвувале своите 
животи за нашата слобода, 
Македонците ќе чекаат да се 
појави правиот лидер. И тој 
ќе дојде.
Ако не преземеме се’ за спа-
сување на нашиот македони-
зам, сите сме предавници и 
капитуланти.

Ристо Никовски
Јули, 2019

прекрстени и целосно 
би се користело 
историско-
то име 
в о 

рам-
ките на 
државата. 
Тоа може да го 
направиме сами, без 
формално да се ревидира 

дијаторот Нимиц. Тој 
го потпиша до-

говорот од 
П р е с -

п а , 

и а к о 
т е к с т о т 

е целосно на-
двор од неговиот ман-

дат добиен од СБ на ООН. 

тивности во оваа насока. Би-
дејќи до тогаш, веројатно, ќе 
биде финализирано наше-
то членство во НАТО овие 
наши политики ќе се рефлек-
тираат само на преговорите 
за влез во ЕУ. Тоа нема да 
биде голем хендикеп бидејќи 
тие преговори, кога и да за-
почнат, и без тоа ќе траат 
речиси 15 години. 
Договорите обврзуваат 
ама не се Свето писмо и 
можат да се откажат или 
ревидираат. Грција не по-

читуваше и хашка пресуда 
и никому ништо. Во прет-
стојниот период сигурно ќе 
порасне свеста во земјава 
дека во прашање е опстано-
кот на македонскиот народ 
и дека мораме да се соочи-
ме со сите предизвици кои 
нема да бидат пријатни. Ако 
сакаме да останеме како Ма-

Потребни ни 
се: нова власт и 

лидер кои би биле 
спремни да се борат 

за враќање на 
македонизмот. 
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ЦВЕТНАТА ГРАДИНА “СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА” - МИСИСАГА

По иницијатива и заслуга 
на женската секција и прет-
седателката Весна Трај-
ковска, при МПЦ Св.Илија,-
Мисисага, црковниот двор 

при оваа црква доби сосема 
нов и привлечлив изглед, со 
првиот чекор брзо  ќе го впие 
вашиот поглед. Постана ме-
сто за одмор, место за ре-
лаксација, место за средба и 
разговор со добри пријатели, 
но и место за духовно поми-
рување, имајки во предвид 
дека ова е црковно место, чо-
векот овде   нема никогаш  да 

се чувствува осамен,оти тој 
ќе биде секогаш со бога, и со 
милостивоста божја,ќе рече 
Отец Константин Митровски 
. Секој одминат миг овде 

на клупата, со миризливите 
цвеќиња и шумот на тревки-
те, ќе поминете прекрасни 
моменти, со смирено срце и 
полно со љубов, проследено 
со божјата љубов, ќе посаку-
вате да сте секогаш тука под 
сенките на зелените дрва и 
ладовинка. 

Членки на женската 
секција засади ја стотици 

цвеќиња со што и го дадоа 
името   Цветна  Градина  “Св. 
Злата  Мегленска”, сестрин-
ска и помошничка црква на 
“Св. Пророк  Илија”, Во  гра-

дот Мисисага. Со неброени 
доброволно изработени ча-
сови и многу денови, заса-
дени се повеќе стотици на 
разновидни цвеќиња. Најза-
служни  за овој бесконечен  
придонес се секако: Трпана 
Маркович, Луба Терзиевска, 
Мила Диневска и Милица 
Дамеска,  овие дами не само 
што со нејзиното несебич-

но работење, 
в о л о н т е р с к и , 
го приспосо-
бија  црковниот 
двор да добие 
изглед на ви-
стинска Цветна 
градина,  туку 
тие тоа го на-
правија со свои 
лични донации, 
сите цвеќиња и 
други потреби се со нивни 
лични донации. Донатори за 
цветната  градина се: Мила 
Диневска, Трпана Маркович, 
Луба Терзиевска, Милица 
Дамеска и Весна Трајковска. 
Овие жени, членки на жен-
ската секција На црквата 
Св. Илија, не ги среќаваме 
само овде во уредување на 
црковниот двор, тие уче-
ствуваат во сите работни 
акции што се потребни како 
во женската секција така 
и во другите поврзани со 
црковните дејности. На 12-
јули, 2019 год. Во чест на 
денот Петровден, посветен 
по светите Апостоли  Петар 

и Павле, после богосослу-
жението на најголемите про-
пагатори на Христијанската 
вера, свештеникот Констан-
тин Митровски при МПЦ Св. 
Илија-Мисисага, свечено ја 
освети цветната градина “Св. 
Злата Мегленска” во црков-
ниот двор на Св.Илија. Отец 
Константин  посебен благо-
слов со осветена вода даде 
на двете посадени  дабови 
дрва, (Бадниково дрво) што 
се подарок на Мила Дине-
вска со нејзиното семејство. 
Бадниковото дрво содржи 
елементи од христијанството 
и знаеме дека го симболизи-
ра она дрво што Праведниот 
Јосиф го ставил во огнот 
кога Исус се родил.“ Како 

што ќе растат и расцветуват 
цвеќињата и Бадниковите  
дрва , така да биде и нашиот 
живот,да расцветува и да 
биде полн со среќа,полн со 
љубов, пред се и полн со 
божја милост, со овој благо-
слов да повикаме да се все-
ли среќата во годините што  
доаѓаат, да сте сите здрави 
и живи и од бога благослове-
ни” им порача на присутните 
парохјани , Отец Константин 
И многу заслужените членки 
потврдија: цвеќето е љубов 
цвеќето е радост, цвеќето 
е надеж, цвеќето е живот 
,среќа... за многу години Пе-
тровден, честит да ние на 
сите!

ГОРНАН ЈОВАНОВСКИ

По повод празникот Св.Петар и Св. 
Павле , управниот одбор , женската 
секција и пензионерското друштво  
при црквата Св.Илија од Мисисага 
организираа ручек веднаш по цр-
ковната богослужба , на 14ти јули. 
Пикникот беше ретка можност при-
сутните да уживаат во прекрасниот 
амбиент на црквата, живописно 
уредениот цветен двор, топлото 
добредојде на домаќините на чело 
со претседателот Ацо Крстевски и 
неговата управа и женската секција 
со која раководи Весна Трајковска.
Ви пренесуваме фотографии од пе-
тровденскиот пикник во Св Илија.

Петровденски пикник по повод св. Петар и Св. Павле
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Илинденска честитка од 
пензионерското друштво 

,,Ривер Сајд,,

Честит и вечен Илинден 
честољyбиви Македонци 

каде и да сте !
Илинден е наjврвниот дострел 
на македонското национално 

ослободување!
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Братинецот Алексо Мач-
ковски долги години беше 
познат и признат готвач кој 
со своите специјалитети из-
мамуваше среќни насмевки 
на гостите во црквата Св. 
Климент Охридски.
Тој беше главниот шеф за 
свадби, крштевки, банкети, 
погреби, задушници, роден-
дени, фестивали  годишнини 
и бројни други настани кои 
организирано се одржуваат 
во текот на годината во три-
те банкетни сали на нашиот 
најголем духовен и културен 

храм во Торонто.
,,Готвам со душа, а инспи-
рација добивам  од  тра-
диционалната македонска 
кујна,,- ни рече Мачковски  
пред неколку години во ин-
тервју за весникот ,,Македо-
нија,,.
Деновиве управата на црква-
та организираше пригодна 
прослава во чест на неговото 
заминување во пензија.
Во продолжение ви го пре-
даваме разговорот со но-
вопензионираниот Алексо 
Мачковски:

-Роден сум во преспан-
ското село Брајчино кое 
го напуштив многу одамна 
како и голем број негови 
соселани во потрага по по-
добар живот.
Во Брајчино немам  род-
нини, но овде во Канада 
моето семејство од година 
во година расте и се зголе-
мува. Имам три сина Ник, 
Стив и Крис, а мојата голе-
ма поддршка е сопругата 
Вера.
Горд сум дедо на внуците 

Кристијан, Стивен, Деј-
вид, Вилијам и внуката 
Оливија. 
Како свои деца ги сакам 
и почитувма и снаите: 
Лидија, Даниела и Џени - 
додава Алексо и понатаму 
ја отвора својата душа:
-Во оваа работа влегов 
пред  50 години во Фо-
рест Хил Вилиџ каде што 
останав цели 5 години.
Од таму навлегував во 
тајните на кулинарство-
то и со време ја засакав 
оваа професија која ми 
го исполни и промени 
животот во Канада, вели 
Алексо.
- Кариерата ја продол-
жив во Чрч и Карлстон, 
на почеток како соработ-
ник а потоа и  сопственик 
на ресторанот  со кој што 
работев долги години.
Повеќе години со це-
лото свое срце и душа 
работам во кујната на 
Св. Климент Охридски 
и можам да кажам дека 
овде ми е најубаво-истакна 
господинот Мачковски.
- Готвам и сервирам, за 100-
ци души, се случува понеко-
гаш и сите три сали на црква-
та да работат во исто време.
Рекордниот број на порции 
сервирани во ист ден е 700 
и додава дека заедно со не-
колкумина соработници без 
проблем опслужува бројни 
гости со вкусна висококвали-
тетна храна.
Македонците се најпреби-
рливи, но тука е големо ис-
куство и вкусовите кои од 
дете ги зачувал и запаметил, 
па така со леснотија ги под-
готвува најразличните спе-
цијалитети од националната 
кујна како што се: тавче-грав-
че, македонска лутеница која 
е вистински хит меѓу луѓето, 
потоа ќебапи, пилешки и те-
лешки специјалитети на наш 
начин.
Познато е дека за потребите 
за прослави на најразлични 
етнички заедници од Торонто 
и околина  салите на Св. Кли-
мент се секогаш отворени.
Алексо беше подготвен да ги 
изненади, пречека и опслужи 

висококвалитена храна сите 
нив, а чести гости се славе-
ници од Јамајка, Шри Ланка, 
Етиопија, Филипини....

Најголемо задоволство се-
пак му причинуваа ручеци-
те и средбите во четврток 
со пензионерите кои ги ор-
ганизира пензионерскиот 
клуб ,,Гоце Делчев,,.
За пензионерите секој четвр-

ток служеше: тавче-гравче, 
риба, салати, супа или пи-
лешко. Со еден збор богато 
мени по многу ниски цени.
Од нив ги добиваше и најпо-

фалните зборови, тие беа 
негова поддршка и мотив, 
нивното задоволство беше 
негова радост со која го за-
почнуваше и завршуваше 
секој работен ден.

Среќно шефе Алексо, уживај во својата заслужена пен-
зија, македонската заедница ти благодари за секој залак 
од твоите вкусни специјалитети.

Готвачот Алексо  Мачковски од 
Св. Климент замина во заслужена пензија

животот во Канада,
Алексо.
- Кариерата ја продол-
жив во Чрч и Карлстон, 
на почеток како соработ-
ник а потоа и  сопственик 
на ресторанот  со кој што 
работев долги години.
Повеќе години со це-
лото свое срце и душа 
работам во кујната на 
Св. Климент Охридски 
и можам да кажам дека 
овде ми е најубаво-истакна 
господинот Мачковски.
- Готвам и сервирам, за 100-
ци души, се случува понеко-
гаш и сите три сали на црква-
та да работат во исто време.
Рекордниот број на порции 
сервирани во ист ден е 700 
и додава дека заедно со не-
колкумина соработници без 
проблем опслужува бројни 
гости со вкусна висококвали-
тетна храна.
Македонците се најпреби-
рливи, но тука е големо ис-
куство и вкусовите кои од 
дете ги зачувал и запаметил, 
па така со леснотија ги под-
готвува најразличните спе-
цијалитети од националната 
кујна како што се: тавче-грав-
че, македонска лутеница која 
е вистински хит меѓу луѓето, 
потоа ќебапи, пилешки и те-
лешки специјалитети на наш 
начин.
Познато е дека за потребите 
за прослави на најразлични 
етнички заедници од Торонто 
и околина  салите на Св. Кли-
мент се секогаш отворени.
Алексо беше подготвен да ги 
изненади, пречека и опслужи 
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

Comstock Auto Service Ltd 
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625
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Годинава се навршуваат  116 години од слав-
ната  Илинденска  епопеја, а ние правиме 116 
чекорења , горди, возвишени, по тие илин-
денски светлосни патеки по кои минувале 
нашите предци, патеки завеани со крв, за ние 
гордо и стамено  да минуваме по нив, и нико-
гаш да не ги заборавиме и никогаш да не се 
повторат. Илинден, илинденското востание 
кое се дигнало  на 2-ри август 1903 година, за 
тој историски подвиг бил избран денот вер-
скиот празник Св. Илија (громовникот) Св.
Илија бил боговидец, чудотворец,  ревнител 
за божјата вера, тој раснел  во пламен, и бил 
познат по неговиот пламенен карактер, кој 
имал и богодарувана огнена сила , и   затоа 
илинденците го избрале токму тој ден за на-
родно востание , востанието да биде успеш-
но, и со пламената  сила на пророк Св. Илија 
македонците да ги остварат вековните  меч-
ти и идеали. И по неуспехот, сепак Илинден-
ското востание ги запиша најсветите  страни-
ци од историјата на македонскиот народ. Таа 
светла круна на македонскиот непокор, дла-
боко е врежана во секое македонско срце 
дури и во оние што допрва се раѓаат. Тој ма-
кедонски слободарски венец никој и никогаш 
неможе да го  присвои или да го уништи. Ма-
кедонскиот народ неможејки да го трпи тур-
ското деспотство , неподносливата експлоа-
тација,  крвавите репресали на отоманската 
војска и турскиот режим, создавале тежок и 
неподнослив живот за македонското населе-
ние. За да се сузбие тоа отоманско господ-
ство, македонскиот народ  како единствена 
опција за својата слобода ја гледал преку 

општонародно востание, општа мобилиза-
ција на  селската маса. И токму така ке се 
случи, и покрај многу несогласувања, недо-
волно опремени ,недоволно подготвени,раз-
ни негативни погледи, на 2-ри август 1903 
година,македонскиот  народ, мотивиран од 
идеалите на  најголемиот син на Македонија, 
Гоце Делчев, кој слободата на Македонија ја 
гледаше преку револуционерна дејност пот-
тикната  со свои сопствени сили, со свое пре-
дводено внатрешно востание на македон-
скиот  народ. Секое надворешно влијание ќе 
има негативни  и катастрофални последици. 
А се знаат какви се аспирациите на големите 
сили, се'  за свој интерес, за да се задомат  
во нашата ни мила Македонија. Тиe беа мис-
лите на Гоце Делчев, најголемиот син на Ма-
кедонија, апостолот , идеологот, двигате-
лот, организаторот и предводникот на 
македонското национално ослободително 
дело, за автономна македонија  во нејзини-
те етнички граници. По крвавите пресметки 
со многубројниот турски башибузук, Илин-
ден како светогледен пример, се огласи низ 
светот како бунтовен гласник на македон-
скиот народ во борба за човекова правда и 
слобода. И сепак со тој отстрел градот Кру-
шево беше ослободен, и на 4 август 1903 
година во ослободеното Крушево била  соз-
дадена  “Крушевската Република “, прва на 
балканот.  Веднаш потоа бил избран Совет 
и привремена влада избрана од народот и 
со свои ресори. За претседател бил избран 
Никола Карев, а во советот се спомнуваат  
имињата : Дину Вангел- претседател на со-
ветот и одговорен за реквизиција, Теохар 
Нешков- касиер и одговорен за финансии, 
Христо Ќурчиев- градоначалник на Крушево 
и одговорен за полицијата, Димитар Секу-
лов – одговорен за прехрана и производ-
ство, Никола Баљу- одговорен за сенитар-
ниот сектор. Во Советот членувале 
личности од повеќе етнички припадности, 
влав ,турчин, албанец и др. А тоа се обврзу-
ва на илинденскиот манифест, со кој се по-
викувало  населението на востание и за за-
едничко живеење после тоа, сите жители да 
бидат рамноправни, тој проглас  ги разбра-
нува страстите на буржуазките држави каде 
човековите права не се  почитуваат. Седи-
штето на привремената влада било сместе-
но во патријаршиското машко училиште. 
Иако Крушевската Република  постоела 
само 10 дена ,сепак прогласот во светот 
бил силен, а се мисли дека тоа го покренало 
вниманието кај некои држави за да ги пре-
насочат нивните интереси кон ситуацијата 
во која се наоѓало македонското население. 
Со тоа Илинден постанал симболот на ма-
кедонскиот  непокор и македонската слобо-
да но и на македонскиот непребол. Како 
признание и чест,македонскиот народ во 
републиката го слави како најголем нацио-
нален празник. Илинденската епохална вр-
вица продолжува, и токму по 41 година од 
славното илинденско востание во манасти-
рот Св. Прохор  Пчински, во близината на 
Куманово се роди и вториот (третиот) Илин-
ден. Тука се одржува  историски настан,АС-
НОМ (антифашистичкото собрание на на-
родното ослободување на Македонија), на 
кое со присуство  од 115 делегати се потвр-
ди општествено-правната државност на Ма-

кедонија  како членка на заедницата на ДФ  
Југославија, со статус на рамноправна феде-
рална држава. Иако желбите и идеалите на 
македонскиот човек биле слобода за цело-
купна Македонија, но,како што стариот му-
дрец  ке рече: “подобро нешто него ништо”. 
Секако светиот чин започнува, Собранието 
го отворил Панко Брашнаров, од Велес, 
најстариот делегат доследен борец и сведок  
на двата Илиндена, неговите зборови одек-
нувале како разбранета  река а ечеле низ 
македонските планини каде илинденскиот 
идеал се калемел, тој ќе рече: “Во овој мо-
мент, во ова историско место Св. Отец Про-
хор Пчински, и на овој историски ден- Илин-
ден, душава ми се полни со радост и со 
моите очи гледам како се разбраниле сите 
реки од Пчиња  до Вардар,од Места до Би-
стрица, заплискувајќи  ја целата македонска 
земја, сакајќи од македонскиот народ да го 
измијат десетвековниот ропски срам од про-
паста на самоиловата држава, за да се роди 
денеска нова, светла и слободна Македо-
нија... (с.џ.). Президиумот на АСНОМ за прет-
седател го избра Методија Андонов Ченто, а 
за потпретседатели: Панко Брашнаров,и 
Емануел Чучков, а Љупчо Арсов и Владимир 
Полежински за секретари. Заседанието 
усвоило неколку државотворни акти од кои: 
АСНОМ да се конципира како врховен зако-
нодавен орган на Македонија, донесено 
беше и решение за воведување на македон-
скиот јазик за службен јазик  во македонската 
држава со кириличната азбука,потоа декла-
рација со што се гарантираат  основните пра-
ва и слободи на граѓаните што живеаат во 
Македонија. Македонскиот народ за да ја 
издејствува својат слобода  и независност, 
во двата Илиндена даде иљадитни човечки 
животи, тој не ја наследи слободата и држа-
вотворноста на својата држава, и затоа со тој 
македонски идеалистички и слободарски 
виор толку силно се осветлува историската 
епоха  на Македонија. Илинден  и илинден-
ското востание се овековечени и претставу-
ваат како значаен меѓник во македонскиот 
национален развиток, и како голем времен-
ски опстек  и опфат во македонската историја 
и ке остане така и во вековите што доаѓаат. 
Но нажалост не е  така, штом политиката се 
вмешува во историјата тогаш ќе имаме извр-
тена историја,што е случајот моментално во 
Македонија. Со потпишаните договори за до-
брососедство со Бугарија и Грција, како да не 
беше  доволно менувањето  името  на Р.Ма-
кедонија, во северна Р.Македонија, а сега се 
оди на менување  на целиот концепт на др-
жавата. Под закана од двата соседи, Македо-
нија,македонската влада  треба да се откаже 
од  македонската историја. По диктат на  пре-
миерот Зоран Заев, Македонија  практично 
се откажа од македонците во беломорска 
Македонија,од македонците во Пиринска Ма-
кедонија и од македонците  во дијаспората. 
Античка Македонија им ја препуштивме на 
Грција, подарок за добрососедство. Сега се 
водат преговори со Бугарија, комисијата што 
е формирана за редефинирање на македон-
ската историја разговараат  за најчуствител-
ните прашања, македонската историја, треба 
да се утврдело, дали македонската историја  
му припаѓа на македонскиот народ или на  
бугарскиот. Дали Илинденското востание е 

македонско или бугарско. Дали Гоце Делчев  
бил македонец или бугарин, истото важи и за 
Самоил, Прличев, Даме Груев, браќата Ми-
ладиновци, Рајко Жинзифов, Васил Чакала-
ров, Никола Јанков,  Вапцаров, Никола Карев 
Св.Наум Охридски, Кирил и Методиј, Јане 
Сандански и  други. И замислете, сите тие 
светолосни  настани да сме ги славеле заед-
но со Бугарија оти ни биле заеднички. Да ги  
запрашаме тие професори во комисијата,  
каква историја учеле, ако учеле погрешна 
историја, значи тогаш и самите тие професо-
ри добиле лажни дипломи. Што значи после 
116 години ќе треба да ја преформулираат 
историјата и по политички притисок да кажат 
Илинден бил од заедничката  историја со Бу-
гарија и ќе треба заеднички да се чествува, 
поголема глупост  од ова не можете да слуш-
нете. Со бугарските непристапни однесу-
вања, посебно на оние владини функционе-
ри, како оние на министерката за надворешни 
работи  Екатерина  Захариева често може да 
не доведе во апсурдни и невозможни ситуа-
ции на кои владата на Македонија ќе треба 
веднаш да реагира,  а не да биде нејзин по-
слушник. Присвојување на македонската 
историја од страна на Бугарија, која има по-
литичко шарлатанство, е бесмислена, нело-
гична и неприфатлива од наша страна. Ми-
нистерката Захариева  дури и се закани, ако 
не сме го прифателе  Гоце Делчев како буга-
рин, тогаш ќе бил попречен евроинтегретив-
ниот пат на Македонија. Малоумници, ако се 
откажеме од Гоце Делчев тогаш се откажува-
ме од се што е сврзано  со македонската 
историја, а во Европа ќе влеземе како гола 
невеста. Секојдневно се јавува со исти изјави 
и министерот за одбрана на Бугарија,Краси-
мир Каракачанов, а ние треба да се занима-
ваме за некакво добрососедство? Според 
мислењата на македонскиот професор и ака-
демик Тодор Чеперганов,кој имаше понуда 
за да биде дел од комисијата за ревизија на 
македонската историја и школските учебни-
ци, но тој одбил,рече дека: “ Македонската 
историја е пишувана според фактите и нема 
потреба да се разговара за тоа “. Инаку, Че-
перганов е роден 1955 год. Во Штип,тој е  ма-
кедонски историчар, научен советник и ди-
ректор на институтот за национална историја 
во Скопје. Бил член на многу редакции на 
научни списанија, член на комисии од рамки-
те на министерството за образование и нау-
ка. Има објавено над 36 монографии, зборни-
ци  на документи и учебници и многу други 
научни трудови. Учествувал на над 80 научни 
собири во земјата и во странство. Тој е док-
тор на историски науки, и истражувач на со-
времената историја. Меѓудругото тој вели: “ 
Заедничкото чествување на  Илинден, Буга-
рија го користи за присвојување на македон-
ската историја. Бугарија како прво ќе треба 
да се извини за се она што го има направено 
низ историјата на македонскиот народ, и да 
ја признае македонската нација,  па дури то-
гаш ќе имаме трајно добрососедство “. Се 
прашуваме, дали и другите професори во 
македонската комисија за дефинирање  на 
историјата, ги имаат истите научни  способ-
ности како професорот Чеперганов, и дали 
во одлуките ќе се придржуваат на фактите, 
или ќе одлучуваат по нарачките на Заев. 
Кога имаме неразумни македонски политича-
ри се очекува Македонија да  ја испратиме во  
неповрат . Посебно кога имаме и таков прет-
седател на државата, Бугарија  е задоволна 
од изјавите на Стево  Пендаровски кој рече 
дека Гоце Дел-
чев се декла-
рирал  како бу-
гарин , за што 
и доби честит-
ка од бугар-
скиот Европра-
теник Андреј 
Ковачев.

Македонска Заедница

Горнан Јовановски

НА МЕЧКИН КАМЕН 
Дојдов тука на мечкин камен
Каде се испиша илинденската епопеја 
На  овој Илинден славен
На  воспеаната  Херонеја.
Дојдов за да го откопам  овој камен
Чуварот на историјата македонска,
Овој камен е бесценет смртник
Чува белег македонски,
Овој камен оружје му беше на мојот дедо.
Овој камен,
Некој го закопал длабоко,многу длаболко 
За да ја сокрие тагата македонска
Маката македонска
Прогонот македонски
Непокорот македонски
Светогледот македонски...

Овој камен некој го закопал
За никој да неможе
Да ни ги краде миговите
Од нашето свето минато,
Оти на него пише:
“Смрт или слобода за Македонија”

Тој Илинденски блесок тука езди 
Го гали ветерот кога силно дува,
Во ноќта светкаат  румените звезди
Молчаливата ноќ сите тајни ги чува,
Молитвата наша ние светол дар
А клетвата нашите срца ги стиска,
За да не изгасне илинденскиот жар
Во  нас како морски бран да плиска.

Ќе  останеме само спокој,
Таков сонуван,
За да го осетиме и оној 
Бессмртен  трепет,
За вечното надевање,
На  вашиот сон
На вашиот идеал
На  вашата светост
На  вашата среќа
На  вашата борбеност
На  вашиот возвишен од,
Тие лежат под овој камен
На вечниот спокој,
На  разгорениот пламен
На  Илинден, празничен е тој ,
На нашиот горделив  народ
Стамено и простум што стој.

ГОРАН  ЈОВАНОВСКИ

ИЛИНДЕН - 116 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ПЛАМЕНИТ СИМБОЛ
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Don’t miss the
40th Anniversary
Celebration of

The Boys 
from Bouf

Save the date!!
October 5, 2019

ST. NAUM – HAMILTON
Everyone is Welcome 
More details to follow!

Македонска Заедница

Честит Илинден
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Летниот фестивал во Св. Недела беше вистински успех
Македонската православна 
црква Св. Недела од Ејџекс 
има долга традиција на орга-
низирање летни фестивали  
во чест и слава на  заштит-
ничката Св Недела, а фести-
валот секоја година се одр-
жува околу 20 јули во траење 
од два дена.
Ниту силните горештини кои 
неподносливо се надвиснаа 
над небото во Ејџекс и цела 
Канада годинава  не беа 

пречка реки Македонци да 
се слеат на добро познатата 
адреса на црквата во Ејџекс 
во чии што дворови беше 
поставен огромен шатор ---
--и бројни импровизирани 
продажни ќошиња каде што 
волонтерите на црквата од 
женската секција со претсе-
дателката Дафина Христова 
и од главната црковна управа 
која ја ракови претседателот 
Славе Бунтески ги продаваа 

традиционалните македон-
ски специјалитети, ќебапи, 
гравче, пилешко, колбаси, 
наразновидни благи делика-
теси и слично.
Домаќините со задоволство 
ги пречекуваа и поздравуваа 
гостите (како што беше слу-
чај и со екипата на весникот 
,,Македонија,,), а во текот на 
двата дена според нивните 
зборови поминаа десетици и 
стотици посетители од сите 

делови на пошироката об-
ласт на Торонто која ја сочи-
нуваат  повеќе градови.
Вредните раце на женската 
секција подготвија и прода-
доа многу зелници и слатки 
производи, но и црковни да-
рови крпи и слично, коорди-
натор на активностите беше 
претседателката Дафина, 
додека претседателот Славе 
имаше за цел да ги угости 
и пречека високите градски 

претставници и неговите ко-
леги од македонските право-
славни цркви Св. Димитрија 
Солунски од Маркам претсе-
дателот Бале Гајтановски со 
управниот тим и црковниот 
одбор од Св. Климент Охрид-
ски со претседателот Владе 
Димитриевски.
И најмладите имаа свое кат-
че, со боички и сликовници, 
реквизити кои го преокупи-
раа нивното дестко внима-

ние, а при тоа и одлично дру-
гаруваа меѓу себе.
За одличната забава беа за-
должени популарните музич-
ки уметници Христо Георгиев 
Ице и Тасе Стојаносвки чии 
што музички акорди се раз-
леваа од пладневните часо-
ви до доцна во ноќта ширејќи 
позитна енергија, радост и 
веселба. 

Св. Недела  - Ејџекс
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ИЛИНДЕНСКИ  ЧЕСТИТКИ  ОД  КАНАДСКО  
МАКЕДОНСКОТО  ИСТОРИСКО  ДРУШТВО 

ЗА  МНОГУ  ГОДИНИ ПРАЗНИКОТ  ИЛИНДЕН  И  НАПОМШ  ДА НИ  Е  СВЕТИ  
ПРОРОК  ИЛИЈА

ЗА  ДА  ИЗГРАДИМЕ  СТАБИЛНА  ДРЖАВНОСТ  ВО  МАКЕДОНИЈА.

ДА  ИМ  БИДЕ  ВЕЧНА  СЛАВАТА  НА  ИЛИНДЕНСКИТЕ  ВОСТАНИЦИ,  
НА  МНОГУБРОЈНИТЕ  МАКЕДОНСКИ  ДЕЈЦИ,  РЕВОЛУЦИОНЕРИ  И  

БОРЦИ  ЗА  СЛОБОДНА  И  НЕЗАВИСНА  ТАТКОВИНА,
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА!

СО  НАЈГОЛЕМА  СЕМАКЕДОНСКА  ЉУБОВ  И  ИСКРЕНИ  ЖЕЛБИ  ЗА  МИР  ВО  
СВЕТОТ,

 ИСПАЌААТ  ПОЗДРАВИ  И  ЧЕСТИТКИ  ЧЛЕНОВИТЕ  НА  
КАНАДСКО  МАКЕДОНСКОТО  ИСТОЕИСКО  ДРУШТВО 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
КОН  ИЛИНДЕНСКИТЕ  ЈУНАЦИ  ГЛАВНИ

ВО  СВЕТОВ  СЕУШТЕ  СЕ  БАРААТ  ЧОВЕЧКИ  ПРАВА,
ВО  ГРАДИВЕ  ЧУКА  СРЦЕТО  ВАШЕ,
ВО  ЖИЛИВЕ  БЛИКА  КРВТА  ВАША,

ВО  ДУШАВА  ЈА  ЧУСТВУВАМЕ  ЖЕЛБАТА  ВАША,
ВО  ГЛАВИВЕ  СЕ  ДЛАБИ  МИСЛАТА  ВАША,

ВО НАС  СЕ  РАЃАТЕ  И  ЖИВЕЕТЕ  ВЕЧНО
ВИЕ  ЈУНАЦИ  СЛАВНИ!!!

Тодор (Тони) К. Марковски

Веле Марков
1870-1902

Петар Поп Арсов
1868-1941

Дамев Груев
1871-1906

Питу Гули
1865-1903

Ѓорѓи Сугарев
1876-1906

Пере Тошев
1893-1912

Гоце Делчев
1872-1903

Христо Узунов
1878-1905

Никола Карев
1877-1905

Јане Сандански
1872-1915

Димо Хаџи Димов
1875-1924

Ѓорче Петров
1864-1921

Илинденско востание

Илинденското востание било 
востание на македонскиот 
народ  против османлиската 
власт. Конгресот на Маке-
донската револуционерна 
организација, одржан во Со-
лун, донел одлука напролет 
да се крене оружено воста-
ние 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).
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 
специјални служби: за обез-
бедување и градење опкопи 
за заштита, за поправка на 
оружјето и за производство 
на воени материјали, вклу-
чително и црешово топче. 
За одбрана Привремената 
влада извршила мобилиза-
ција на машкото население 
способно за борба и пре-
зела мерки за заштита на 
муслиманските семејства на 

избеганите др-
жавни служ-
беници и на 
нивните имоти, 
обезбедувани 
од Востанич-
киот штаб. 
Во селата со 
муслиманско 

население бил упатен повик, 
познат како Крушевски мани-
фест, во кој се соопштувало 
дека македонскиот народ 
се кренал на оружена бор-
ба против тиранската власт 
и насилниците, а не против 
сиромашното муслиманско 
население, дека востаниците 
не се разбојници, туку рево-
луционери па затоа тоа да не 
се плаши, да остане мирно и 
дека во автономна Македо-
нија сите ќе имаат еднакви 
права и слободи.
Во другите револуционерни 
окрузи (Солунскиот, Сер-
скиот и Скопскиот), воста-
нието имало карактер на 
герилско војување. Биле 
активирани сите вооружени 
чети кои вршеле напади на 
воените цели: гарнизони, 
стражарници и други цели, 
како и на стратегиските објек-
ти: патиштата, железничките 
линии, телефонските и те-
леграфските инсталации. Со 
нивното дејствување била 
опфатена целата територија 
на Македонија и со тоа Илин-
денското востание добило 
карактер на општонародно 
востание.
Во Битолскиот револуционе-
рен 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 друга-
ри 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 разде-
лат и ослабаат. Сепак, тој 
факт не попречил востанието 
во Тракија да биде подолго-
трајно од востанието во Ма-
кедонија. Таму востаничката 
власт потоа ја формирала 
Странџанската комуна, која ја 
опфаќала територијата меѓу 
Мало Трново и Василико.
Европските големи сили има-
ле свои интереси во осман-
лиската држава и во регио-
нот, биле против оруженото 
востание во Македонија и 
Одринско и за зачувување 
статус кво. На Владата на 
Турција и дале полна сло-
бода да ги употреби сите 
потребни сили и средства за 
задушување на востанието. 
И соседните балкански др-
жави биле исто толку заинте-
ресирани за ликвидирање на 
Востанието и за уништување 
на Македонската револуцио-
нерна организација, страву-
вајќи од интервенцијата на 
силите за давање автономија 
на Македонија.
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 
вооружена регуларна армија 
и на нерегуларните воени 
формации, кои примениле 
тактика на тотално уништу-
вање на македонските села, 
материјалната база и борбе-
ната резерва. По повеќеме-
сечни борби, за да се поште-
ди народот од натамошни 
репресалии, Востаничкиот 
штаб издал директива за за-
пирање на востанието.
Македонска нација

Македонска Заедница
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POLITICS WITHOUT HEART OR REASON - POLITICIANS IN THE REPUBLIC 
OF MACEDONIA ABANDON MACEDONIANS IN BULGARIA AND GREECE

July 13, 2019
By Stojko Stojkov, Co-President 

of OMO Ilinden PIRIN

As a Macedonian from Pirin 
Macedonia, and an activist in 
the Macedonian movement in 
Bulgaria, I'm often bothered 
by the following issue: why is 
it that all countries in the Bal-
kans care about their minorities 
living outside of their borders, 
all except Macedonia! Is this 
some kind of a unique feature 
of our state? Where does this 
absolute lack of desire - to care 
for and to at least verbally sup-
port your compatriots across 
the border - come from? Is the 
lack of compassion and sol-
idarity a unique Macedonian 
character trait?

Since the independence of the 
Republic of Macedonia, no offi -
cial request was issued regard-
ing the Macedonian minorities 
in Bulgaria and Greece. And 
it's not that there is no need to 
do so - the need is in fact dire! 
Bulgaria offi cially denies the 
existence of the Macedonian 
minority, treats its members as 
potential enemies and traitors 
to the nation, discriminates and 
assimilates them... Greece is 
like a distorting mirror to Bul-
garia. We wish at least some 
Macedonian government was 
shamed into raising the issue, 
or did it from common courtesy.

But let's put aside the Mace-
donians in Greece and Bul-
garia for a moment - they are 
as good as invisible anyway, 
and any fi ght they join they 
have to fi ght alone. We would 
often hear that nobody owes 
them anything anyway. But, 
how could it be that a state 
which enters its third decade 
of independence, is still un-
able to locate this most direct 
challenge it faces, a challenge 
which affects its development, 
which is rudely and openly im-
posed on it?!? This challenge is 
represented by the nationalist 
state doctrines of Greece and 
Bulgaria, to which the Mace-
donian national state and the 
Macedonian nation, with all 
their attributes, are completely 
unacceptable! And that is not 
just a refl ection of some rhetor-
ical bluster (as the majority of 

Macedonian politicians 
apparently and incredi-
bly believed for over a 
quarter of a century), 
or the product of emp-
ty fantasies of radical 
individuals, of domestic 
populism and cheap jin-
goism, not deserving of 

the exalted attention of Skopje. 
This is a national consensus 
and position which nobody in 
Greece or Bulgaria would ever 
consider deviating from; these 
doctrines are meant to create 
policies which have very direct 
consequences for Macedo-
nia: the Greek embargo, the 
problems they raised during 
Macedonia's admission to the 
United Nations, the blockade 
in signing inter-state treaties 
with Bulgaria, the vetoes of the 
EU and NATO accession, the 
blackmails... These policies are 
backward, absurd, idiotic even 
- but that doesn't make them 
unrealistic in the slightest, and 
it doesn't excuse the Macedo-
nian politicians who persistent-
ly fail to prepare counter-mea-
sures and counter-strategies. 
Geography is remorseless - a 
state can't get away from its 
neighbors, and so it must face 
the madness that some of 
them are producing.

The denial and the assimilation 
of the Macedonian minority is 
part of the same problem, the 
fi rst rung of the ladder.

What did Macedonia do to 
counter this absurdity?

It kept silent at the discrimina-
tion and assimilation going on 
across its borders.

It strived not to anger (even 
further?!) its neighbors. Those 
who are angry ever since the 
Macedonian nation has existed 
and created its own state.

Burying your head in the sand 
and trusting that time, Europe, 
the Baba Yaga or someone 
else will solve our problems? 
Are we expected to believe 
they will stand up for them-
selves and their own once all 
the need for that is gone and 
when someone else resolves 
all the problems. How smart, 
noble and brave! Very realistic, 
too. Also, stupid: why would 
someone solve your problems 
and if he did, what gives you 
any reason to believe that the 
problem will be resolved in 
your favor, when you yourself 
wouldn't lift a fi nger to solve it? 
Have we forgotten the words 

of Jane Sandanski, that the 
Macedonians need to fi ght 
"for their own liberty, without 
relying to help from others, be-
cause those who would come 
to liberate us will in fact come 
to enslave us". Hundreds years 
of history and we've learned 
nothing.

Did they believe that their con-
cessions to the neighbors will 
put them to shame and will 
stop them from asking addi-
tional concessions? Who has 
ever done that in recorded his-
tory! Or that if they give up on 
their minorities, the neighbors 
will have their fi ll? That they 
will tame the monster of the 
anti-Macedonianism among 
our neighbors by feeding 
it with pieces of their own 
body?

This was and still is the Mace-
donian "strategy" to counter 
the ideological and political 
aggression from the east and 
the south. That is how the Re-
public of Macedonia got to this 
point. Time works against you 
when you are not working for 
you! The more inaction, the 
more brazen the deniers of 
the Macedonian nation got; the 
more concessions Macedonia 
made, the more they whetted 
their appetites...

And it's only natural! What 
good is demonstrating good 
will, a desire to reach a mutu-
ally acceptable solution, to be 
cooperative and constructive 
with someone when he's trying 
to rape you? You are simply 
sending out a clear signal that 
you are prepared to accept 
anything just to preserve the 
peace. That there is nothing 
holy for you, nothing you'd be 
prepared to fi ght or suffer for. 
That you have no dignity. Why 
would someone protect you if 
you won't protect yourselves? 
Is it because of your naive faith 
in some just international me-
diator? European politicians 
never shied from acknowledg-
ing (at least in my contacts with 
them) that they operate on the 
principle: no confl ict - no prob-
lem. Ultimately, if you agree to 
being raped, that is no rape 
at all, but a reciprocal rela-

tionship, good-neighborliness, 
an act of maturity, of love... 
What would the great powers 
care if Macedonians turn into 
a stateless nation or if Mace-
donia becomes a prostitute 
state? Nothing. Especially if 
the Macedonians themselves 
don't care.

Once you agree to negotiate 
about your rape, the issue is no 
longer whether you get raped 
but how much. If you accept 
to negotiate on 
the is-

sue of 
whether you 
are a human being, any com-
promise would lead to your 
de-humanization.

And that is precisely what Ath-
ens and Sofi a strive for: they 
want to break apart and ulti-
mately completely demolish the 
Macedonian nation and dena-
tionalize the Macedonian state. 
First, Macedonia is left without 
minorities across its borders, 
then it becomes a non-nation 
state with a geographic qual-
ifi er, then Macedonians lose 
their institutions which must 
not be national, then we bring 
down the myth which binds the 
Macedonian nation. Finally, we 
reach to the realization of the 
Bulgarian plan - "Macedonia in 
Europe, but not Macedonian-
ism". Time goes back as if in 
a hellish dream: the partition 
of Macedonia from the Balkan 
Wars and the First World War 
will be overcome in the Euro-
pean Union, but the price for 
this is to bring Macedonians 
back in time before 1912, when 
they were not yet constituted 
as a nation, in the time of the 
Exarchate, of competing pro-
pagandas from our neighbors, 
a time when brother fought 
brother and all the horrors that 
come with it. The horrors which 
initially MRO and then the par-
tisans fought to end. The horror 
that the Republic of Macedonia 
was created to end, where a 
portion of Macedonians found 
peace and shelter from the 
nationalist madness of the Bal-
kans. How easily we forget this 
and how carelessly we work to 
bring this horror back. There is 
no doubt that this plan is mad, 
but there is also no doubt that 
this is what Sofi a and Athens 

are working toward - toward 
death for Macedonianism, the 
idea that the Macedonians are 
a separate nation and not Bul-
garians, Serbs or Greeks. An 
end to Macedonians as a sep-
arate nation. They allegedly 
"don't want" to bring down the 
house, but will "merely" under-
mine its foundations.

In the course of 28 years the 
Macedonian political and in-
tellectual elite was unable to 
prepare a national consensus 
to fi ght this, to defi ne its na-
tional or state interest, or to 
base them on any kind of a 
strategy. To achieve something 
that would be accepted by all 
political parties and would be 
defended by them, regardless 
whether they are in the Gov-

ernment or the op-
posi t ion. 

A set 
of 

f i v e 
i s s u e s 

which nobody 
would deny or negotiate away. 
A planned and determined 
strategy against the nationalist 
aggression we face from out-
side and from within.

And where there is no sense 
for the national, state or any 
other common interest, all that 
is left is - personal interest. In 
such a situation it is clear we 
can't have a general strategy 
or a common defense of our 
shared interests. Only the per-
sonal interests remain. And it 
is logical that in the end such 
interests will be defeated, or 
maybe the only gain is indi-
vidual. The people, who the 
general interest relates to - will 
lose - while some politicians 
will turn a profi t. This is what 
we are seeing right now. Sofi a 
and Athens are persistently 
pushing their grotesque agen-
das, which they have elevat-
ed into national interest. The 
Macedonian side does not 
parry with its own interest, and 
does not resist the absurd and 
unrealistic claims, but reveals 
its constant readiness to ne-
gotiate everything and every-
body away. And, naturally, the 
madness of the neighbors is 
slowly transformed into issues 
which are seriously discussed, 
then negotiated, and ultimately 
turned into conditions of our 
EU and NATO accession.

For 28 years we allowed ob-
vious and escalating provoca-
tions to remain unanswered. 
Macedonian politicians would 
"react" only when forced to, 
and the reactions boiled down 
to sitting at a table and nego-
tiating over something that is 
yours with someone else. In 

between the circuses (excuse 
me, cycles) of such negotia-
tions - nothing would change, 
just inertia and going with the 
fl ow. What may be, may be. 
Living one day to the next.

Nothing was able to pierce 
through this fantasy. Even the 
events of the last two years did 
not break this... apathy.

Reason didn't help! They nev-
er thought that, even if taking 
care of their own interest, they 
should remember that, once 
the state is lost, whose politi-
cians will they be?

Not emotions either! You would 
think that, out of basic solidar-
ity and humanity, they would 
care for their tortured compa-
triots who live as minorities 
across the border and that, by 
doing so, they would also pro-
tect themselves. Since we are 
all part of one nation. Some 
foreigners, coming from vari-
ous international institutions, 
would show more care about 
the Macedonian minorities in 
Bulgaria and Greece over the 
past three decades than the 
Macedonian state and all its 
politicians did put together.

Neither did the self-preserva-
tion instinct help! The simplest 
poultry has it. It protects itself 
from the threat that is aimed at 
its existence.

Here, nothing!

Politics conducted without the 
reason or the heart. Created 
in the gut but without balls... It 
can have no future.

(I sometimes consider that 
Macedonian politicians need 
to be run through a test. Go 
to the Bitpazar market. A pro-
fessor should be able to begin 
with an illiterate person selling 
peppers, who can explain that, 
once you are at the market, 
you should know what you are 
selling, and what is not for sale. 
That you determine the price 
in a way that you raise it to the 
max, then bargain your way 
down to the best acceptable 
price. So that your being there 
makes sense. At no stage in 
this process is the seller dis-
cussing the price for his own 
person or that of his family. No 
strategy involves pulling your 
pants down. Twerking butt na-
ked with an empty brain and no 
goal is no strategy. Nobody has 
heard of such politics...).

If the Macedonian political 
class doesn't wake up, soon it 
will be reduced again to admin-
istrators of a territory owned 
by a foreign government. The 
more goodwill they show and 
the more concessions they 
make, the more the problems 
multiply. Our problems multiply!

By Stojko Stojkov, Co-Presi-
dent of OMO Ilinden PIRIN

Did they believe that their con- Once you agree to negotiate 

In the course of 28 years the 
Macedonian political and in-
tellectual elite was unable to 
prepare a national consensus 
to fi ght this, to defi ne its na-
tional or state interest, or to 
base them on any kind of a 
strategy. To achieve something 
that would be accepted by all 

"Once you agree to negotiate about your rape, the 
issue is no longer whether you get raped but how 
much. If you accept to negotiate on the issue of 
whether you are a human being, any compromise 
would lead to your de-humanization..."

"As a #Macedonian from Pirin 
Macedonia & an activist in the Mace-

donian movement in #Bulgaria, I'm both-
ered by the following issue: why is it that all 

countries in the Balkans care about their 
minorities living outside their borders, 

all except #Macedonia!"

Македонија
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Едно од прашањата што 
долго ме имаат измачувано 
и како Македонец од Пи-
ринска Македонија, и како 
активист во движењето за 
права на Македонците во 
Бугарија е зошто сите земји 
на Балканот се грижат за 
своите малцинства надвор 
од нивните граници, а само 
Македонија – не! Дали е тоа 
некоја нејзина уникатна др-
жавничка карактеристика? 
Од каде извира ова тотално 
немање желба –да се погри-
жиш, или дури само вербал-
но да се застапиш за своите 
сонародници зад граница? 
Дали отсуството на сочув-
ство и солидарност е можеби 
уникатна национална маке-
донска црта?!

Од осамостојувањето досега 
Македонија го нема подигна-
то официјално прашањето за 
македонските малцинства во 
Бугарија и Грција. А не дека 
нема потреба – има и уште 
како! Бугарија официјално го 
негира постоењето на маке-
донското малцинство, ги тре-
тира неговите припадници 
како потенцијални неприја-
тели и како национални пре-
давници, ги дискриминира, 
ги асимилира …. Грција во 
тоа е само едно искривено 
бугарско огледало. Барем од 
срам или куртоазија да се по-
дигнеше еднаш тоа прашање 
од некоја македонска влада!

Но ајде да ги оставиме на-
страна Македонците во Буга-
рија и Грција – нив кучиња ги 
јале, ако сакаат права да си 
се борат сами, никој ништо 
не им е должен, нели (сум 
ги слушал овие работи од 
разни …). Но како е можно 
една држава, која е независ-
на веќе трета деценија, да не 
може да го лоцира најдирек-
тниот предизвик пред себе 
и пред својот развој, дури и 
кога истиот грубо и отворено 
и' се наметнува?!? А тоа се 
имено грчката и бугарската 
националистички државни 
доктрини, за кои Македонија 
како македонска национална 
држава и македонската на-
ција со сите нејзини атрибути 
се целосно неприфатливи! И 
тоа не е (како што за чудо из-
гледа четвртина век си мис-
леа мнозинството македон-
ски политичари) израз само 
на некакви реторички прете-
рувања, празни фантазии на 
радикални поединци, внатре-
шен популизам и евтино 
фалбаџиство кај соседите, 
недостојни за возвишеното 
внимание на Скопје. Тоа е 
државен консензус и пози-
ција од која никој Грција и 
Бугарија и не помислува да 
отстапи; доктрини кои креи-
раат политики со сосема 

практични последици 
за Македонија: еко-
номско ембарго од 
Грција, проблемите 
пред влегувањето во 
ООН, блокадата пред 
потпишување меѓу-
државни договори 
од бугарска страна, 
блокадата пред член-

ството во НАТО и ЕУ, закани-
те, уцените… Тоа што овие 
доктрини и нивните политики 
се назадни, апсурдни, дури 
идиотски – ни најмалку не ги 
прави нереални, а ниту може 
да служи како некое извину-
вање за македонските поли-
тичари, што упорно не сакаат 
да изработат контра-мерки 
и стратегија против нив. Ге-
ографијата е немилосрдна – 
државата не може да избега 
од своите соседи, така што 
мора некако да се соочи со 
лудилото кое некои од нив го 
продуцираат.

Негирањето и асимилацијата 
на македонските малцинства 
е дел од истиот проблем, не-
говото прво скалило.

Што спротивстави Македо-
нија на овој апсурд?

Молчење – за дискримина-
цијата и асимилацијата на 
своите зад граница.

Добра волја. Наспроти луѓе 
кои не сакаат да имаме своја 
волја!

Стремеж да не ги налути (по-
веќе?!) комшиите. Па тие се 
лути дури и само од тоа што 
македонската нација постои 
и има држава.

Закопување главата во земја 
со вера дека времето, Ев-
ропа, баба Рога или некој 
друг ќе ги реши проблеми-
те? Демек ќе се застапат за 
своите и за себе, кога веќе 
нема да има потреба бидејќи 
проблемите друг ќе им ги 
има решено. Колку паметно, 
благородно и храбро! Кол-
ку реалистички исто така. И 
глупаво: зашто дури и некој 
да ги реши проблемите, как-
ва причина би имале да ве-
рувате дека тоа би било во 
ваша корист, кога самите со 
прст не сте мрднале? Како 
да се заборавени зборовите 
на Јане Сандански дека Ма-
кедонците „треба да се бо-
рат за извојување на својата 
слобода без да се потпираат 
на туѓа помош, зашто оние 
што би дошле да ги ослобо-
дуваат, всушност ќе дојдат 
да ги поробат.” 100 години 
историја од која ништо не е 
научено…

Дали веруваа дека кога ќе 
видат дека им се попушта 
соседите ќе се засрамат и 
ќе запрат да бараат повеќе? 
Та кој во историјата воопшто 
има реагирано така! Или пак 
дека ако им ги предадат свои-
те малцинства ќе ги заситат? 
Да го скротат монструмот 
на соседскиот антимакедо-
низам хранејќи го со делови 

од своето тело? Тоа беше и 
е македонската „стратегија“ 
наспроти идеолошката и по-
литичка агресија од исток и 
југ. Затоа Република Маке-
донија стигна до каде што е 
сега. Времето не работи за 
вас кога вие не работите за 
себе! Колку повеќе се без-
дејствуваше, толку подрско 
дејствуваа негаторите на 
македонската нација; колку 
повеќе беше Македонија по-
пустлива, толку повеќе тие 
се настрвуваа и бараа…

И природно! Што значи да 
демонстрираш добра волја, 
желба за изнаоѓање заемно 
прифатливо решение, коопе-
ративност и конструктивност 
спрема некого што сака да те 
силува? Само испраќаш ја-

сен сигнал дека си подготвен 
на се' само мир да е. Дека за 
тебе нема ништо свето, нема 
вредност за која да си готов 
да се бориш, да страдаш. 
Дека немаш достоинство. 
Зошто некој би ве бранел ако 
сами не се браните? Заради 
вашата наивна вера во нека-
ков справедлив меѓународен 
фактор? Па никогаш не крие-
ле европските политичари 
(барем при моите контакти 
со некои од нив), дека рабо-
тат по принципот: нема кон-
фликт – нема проблем. Та 
на крај ако се кандисате да 
ве силуваат – тоа и веќе не 
е силување, туку билатера-
лен однос, добрососедство, 
израз на зрелост, акт на 
љубов… Што ќе им биде на 
големите сили ако Македон-
ците се претворат во нација 
без држава или Македонија 
во држава проститука – ни-
што. Особено ако и на Маке-
донците не им е гајле.

Кога прифаќате да прегова-
рате за своето силување, 
тогаш прашањето повеќе не 
е дали, туку како и колку ќе 
ве силуваат. Ако прифатите 
да преговарате по прашање-
то дали сте човек, секој ком-
промис ќе ја вклучува вашата 
дехуманизација.

А токму кон тоа се стремат 
Атина и Софија: разглобу-
вање до целосно демоли-
рање на македонската на-

ција и денационализирање 
на државата Македонија. 
Прво Македонија останува 
без малцинства надвор, по-
тоа, станува не-национална 
држава со географски пред-
знак, понатаму Македонците 
ги губат институциите, кои не 
смеат да бидат национални, 
потоа се руши митот кој ја 
обединува македонската на-

ција. На крајот се реализира 
бугарската политичка макси-
ма: „Македонија во Европа 
да – македонизмот – не.“ 
Како во некој кошмарен сон 
времето се враќа назад: по-
деленоста на Македонија од 
Балканските и Првата свет-
ска војна ќе биде надмината 
во Европската унија, но це-
ната ќе биде и Македонците 
да се вратат во ситуацијата 
од пред 1912 во времето кога 
уште се немаа конституира-
но како нација, во времето 
на Егзархијата, на соседски-
те национални пропаганди, 
спротивставувањето на брат 
против брат, со сите ужаси 
на она време. Ужаси за чие 
надминување се бореше 
МРО, потоа партизаните. 
Ужас за спас од којшто беше 
создадена Република Маке-
донија, во која барем дел од 
Македонците најдоа мир и 
засолниште од националис-
тичкото лудило на балканиз-
мот. Колку лесно се заборава 
сето тоа и каква негрижа се 
пројавува против обидите 
ужасот да ни се врати. Нема 
сомнение дека опишаното 
сценарио е налудничаво, но 
исто така нема сомнение и 
дека имено кон тоа се стре-
мат Софија и Атина – смрт на 
македонизмот, кој постулира 
дека Македонците се посеб-
на нација, не Бугари, Срби 
или Грци. Крај на Македонци-
те како нација. Тие наводно 
„не сакаат“ да ја урнат куќата, 
туку „само“ да и' ги уништат 

темелите и столбовите.

За 28 години македонската 
политичка и интелектуална 
елита не успеа да изработи 
против тоа никаква форма 
на национален консензус, 
национален или државен 
интерес, ниту пак некаква 
базирани врз нив стратегија. 
Нешто што да биде прифа-
тено од сите политички су-
бјекти и брането од сите без 
разлика дали се во позиција 
или опозиција. Пет прашања 
по кои никој да не спори, за 
кои никој да не преговара. 
Доследна и планска страте-
гија против националистич-
ката агресија од надвор и од 
внатре.

Кога нема ниту свест за на-
ционален, за државен, ниту 
за каков било таму општ 
интерес, останува само 
оној – личниот. Тогаш јас-
но е дека ниту може да има 
општа стратегија, ниту општа 
одбрана на општи интереси. 
Само на лични. И логично е 
дека на крајот општите ин-
тереси ќе бидат поразени, 
а дека можеби ќе се реа-
лизираат само некои лични 
интереси. Народот, на кој се 
однесува општиот интерес, 
ќе изгуби – некои политича-
ри ќе заработат. И токму тоа 
го гледаме. Софија и Атина 
си ги застапуваат упорно и 
бескомпромисно своите гро-
тескни цели, издигнати во 
ниво на национален интерес. 
Македонската страна не од-
говара со свој интерес, ниту 
дава отпор на апсурдните и 
недолични претензии, туку 
демонстрира само постојана 
подготвеност да преговара 
за се' и со секого. Затоа нор-
мално соседските небулози 
полека, чекор по чекор се 
претворија во нешто за кое 
сериозно се разговара, па 
преговара, а потоа и во усло-
ви за членство во ЕУ и НАТО.

28 години на очигледни и 
ескалирачки провокации 
без одговор. И само кога ќе 
ги присилеа македонските 
политичари „одговараа“ , но 
како – седнувајќи на прего-
вори за нешто свое со некој 
туѓ. А меѓу секои два циркуси 
(пардон – циклуси) прегово-
ри – ништо, само инерција и 
лебдење по течението. Што 
стане. Ден да мине, друг да 
дојде…

Ништо не успеа да ги разбу-
ди од оваа несвестица. Дури 
и настаните од последните 
две години. Ништо не ја крши 
оваа… апатија.

Ниту умот! Да се погрижиш 
за својот интерес. Ако изгу-
бат своја држава, чии поли-
тичари би биле.

Ниту чувствата! Дури и да не 
мислиш, пак најелементарна 
солидарност и човештина би 
довела до тоа да се погри-
жиш за своите напатени со-
народници во малцинствата 
и преку тоа би се заштитил 
всушност и самиот себе. 
Зашто тие се дел од твојата 
нација. Одделни странци во 
меѓународните институции 
покажаа во последните три 
децении повеќе грижа за 
македонските малцинства 
во Бугарија и Грција отколку 
македонската држава и сите 
нејзини политичари заедно.

Ниту инстинктот за самоодр-
жување! И најпростата живи-
на го има. Да се заштитиш 
од заканата против твоето 
постоење.

Ништо!

Политика во која нема ниту 
ум ниту срце. Се креира во 
стомакот, но нема тестиси… 
А нема како да има и иднина.

(Си мислам понекогаш дека 
можеби треба еден курс да 
се спроведе за македонските 
политичари. На Битпазар. За 
професор на почеток доста 
им е некое неписмено бај-
че со тезга пиперки. Да им 
објасни дека кога веќе си 
излегол на пазар, треба да 
знаеш што продаваш, а што 
– не, потоа ја одредуваш це-
ната, потоа истата ја креваш 
максимално, а потоа се паза-
риш за да го добиеш најдо-
брото што можеш. Да има 
некој смисла што си таму. 
Ниту една етапа не пред-
видува пазарење за цената 
на продавачот или неговата 
фамилија. Никое пазарење 
не започнува со минимална 
цена. Никоја стратегија не 
може да предвидува симнати 
гаќи. Врткање по гол газ, со 
празен ум и без цел не е по-
литика. Таква политика дури 
и име си нема уште…)

Ако македонската политичка 
класа не се разбуди, наско-
ро ќе биде сведена (поново) 
до територијален админи-
стратор на некоја влада во 
странство. Колку повеќе до-
бра волја демонстрираат и 
попуштаат толку повеќе ќе 
им се множат и растат про-
блемите. Нашите проблеми!

Стојко Стојков

тено од сите политички су-
бјекти и брането од сите без 
разлика дали се во позиција 
или опозиција. Пет прашања 
по кои никој да не спори, за 
кои никој да не преговара. 

Зошто сите земји на Балканот се грижат за 
своите малцинства надвор од нивните грани-
ци, а само Македонија – не!

Доследна и планска страте-
гија против националистич-
ката агресија од надвор и од 
внатре.

Кога нема ниту свест за на-

кои никој да не преговара. 

Од осамостојувањето досега Македонија го нема 
подигнато официјално прашањето за македон-
ските малцинства во Бугарија и Грција.

Кога нема ниту свест за на-
ционален, за државен, ниту 
за каков било таму општ 
интерес, останува само 
оној – личниот. Тогаш јас-
но е дека ниту може да има 
општа стратегија, ниту општа 
одбрана на општи интереси. 
Само на лични. И логично е 
дека на крајот општите ин-
тереси ќе бидат поразени, 
а дека можеби ќе се реа-

Кога нема ниту свест за на-
Како да се заборавени зборовите на Јане 
Сандански дека Македонците „треба да се 

борат за извојување на својата слобода без 
да се потпираат на туѓа помош, зашто оние 

што би дошле да ги ослободуваат, всушност 
ќе дојдат да ги поробат.” 100 години 
историја од која ништо не е 

научено…

Политика без срце и ум
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20 ГОДИНИ ОД УПОКОЈУВАЊЕТО НА АРХИЕПИСКОПОТ Г.Г. МИХАИЛ
Четвртиот поглавар на Македонската православ-
на црква – Охридска архиепископија, архиеписко-
пот охридски и македонски г.г. Михаил  почина на 
6 јули 1999 година во Скопје почина. Погребан е 
во црквата „Свети Наум Охридски“ во Радишани, 
а за негов наследник на тронот е избран архие-
пископот охридски и македонски господин госпо-

дин Стефан

За духовното, национално-
то и црковното живеење на 
Македонците големи заслу-
ги имаат, пред сè, првиот 
поглавар господин господин 
Доситеј, кој особено е вре-
ден за потсетување, бидејќи 
ја возобнови Македонската 
православна црква-Охрид-
ска архиепископија и од него 
почна сè. Вториот поглавар 
господин господин Ангела-
риј, кој владееше, како висо-
коморална личност воведе 
ред во Црквата. Додека, пак, 
третиот поглавар господин 
господин Гаврил го направи 
првиот македонски превод на 
Библијата, кој се користи до 
денеска. Меѓутоа, четвртиот 
поглавар на Македонската 
православна црква-Охрид-
ска архиепископија господин 
господин Михаил, или како 
авторот на овие редови му 
се обраќаше со дедо Ми-
хаил, има огромна заслуга 
за афирмација на духовното 
живеење во Македонија и во 
дијаспората, особено во во-
зобновувањето на македон-
ското монаштво. 
Архиепископот охридски и 
македонски господин госпо-
дин Михаил (Методи Гогов) 
беше четвртиот поглавар на 
Македонската православна 
црква-Охридска архиеписко-
пија по нејзиното обнову-
вање. Михаил беше свеште-
ник и вероучител, даровит 
црковен оратор и мудрец, 
и остана запаметен по пре-
красните беседи. Беше де-
легат на Првото заседание 
на АСНОМ, еден е од ини-
цијаторите и организаторите 
на Иницијативниот одбор за 
организирање на црковниот 
живот во Македонија и по-
борник за возобновување на 
Охридската архиепископија, 
професор во Средното бого-
словско училиште и профе-
сор и декан на Богословскиот 
факултет во Скопје. Напи-
шал повеќе дела и превел 
богослужбени книги. Беше 
архипастир со евангелско 
смирение, со апостолска до-
следност и со Светиклимен-
тов самопрегор. Тој работе-
ше со ист прегор за градење 
на единството и угледот на 
Македонската православна 
црква-Охридска архиеписко-
пија како дома така и во све-
тот, а беше меѓу првите ми-
сионери во Австралија. Тој е 
единствениот духовник на кој 
му било понудено местото 
претседател на Република 
Македонија. 
Господин господин Михаил 
е роден во Ново Село, Шти-
пско, на 20 мај 1912 година, 
како Методи Гогов од родите-
ли Панче и Санда. Toj e eдно 
од најсветлите и најзнаме-
нитите имиња на древното 

и легендарно Ново Село, на 
македонскиот црковeн и ду-
ховен дом. Сиот свој живот 
архиепископот Михаил и’ го 
посвети на црквата, на ре-
лигијата, на духовното зајак-
нување, обединување и воз-
вишување на својот народ и 
својата татковина – Македо-
нија. Љубовта и блискоста 

со Бога почнува од родното 
Ново Село во црквата „Света 
Богородица“. Малиот Методи 
Гогов бил слаб и со кревко 
здравје, па по желба на не-
говата мајка Санда, шестго-
дишното дете редовно ќе ги 
посетува богослужбите и ќе 
се грижи за чистотата на цр-
квата.
По завршувањето на основ-
ното образование во своето 
родно место, во училиштето 
во кое голем број личности 
од македонската историја го 
добиле своето образование, 
во 1927 година се запишал 
на Богословијата во Битола. 
По извесно време по завр-
шувањето на Богословијата, 
во 1932 година заминал на 
студии во Белград на Бого-
словскиот факултет, каде 
дипломирал во 1936 година 
како најдобар студент во ге-
нерацијата. Како авторитет 
меѓу студентите влегува во 
редовите на македонскиот 
кружок за да биде назначен 
за секретар на студентското 
здружение на Богословскиот 
факултет, а го подготвувал и 
студентското теолошко спи-

сание како главен уредник. 
По дипломирањето присилно 
бил мобилизиран во српска-
та војска, при што неколкупа-
ти бил осудуван од Воениот 
суд. Пред војната дошол во 
Штип и кратко време преда-
вал веронаука во штипската 
гимназија, но со судска казна 
за дела против интересите 
на царот и царска Србија, 
набргу бил депортиран во 
Ужице за да предава српска 
пропагандна веронаука. Во 
предвечерието и виорот на 
Втората светска војна Мето-
ди, пак, се вратил во Штип 
и работел како свештеник 
во Соборната градска црква 
„Свети Никола“ во Штип, 

каде дошол во судир со бу-
гарската власт, па бил прину-
ден да замине во одбрана на 
татковината. 
За време на Втората светска 
војна, свештеникот Методи 
Гогов бил учесник во Народ-
ноослободителната војна, 
а при крајот на војната бил 
член на АСНОМ. Учеству-
вал и во организирањето на 
Првиот црковно-народен со-
бир во Скопје на почетокот 
од март 1945 година, на кој 
присуствувале 300 учесници, 
свештеници и мировни лица.
Михаил се залагал за само-
стојност на МПЦ-ОА, па во 
два наврата одлежал повеќе 
од шест години затвор. Бил 
осуден и затворен од тогаш-
ната власт поради идеите за 
национална, социјална и ду-
ховна слобода на македон-
скиот народ. По шест месеци 
бил ослободен, но за кратко. 
На 6 мај 1948 година повтор-
но бил уапсен и осуден на 5,5 
години затворска казна. И по-
крај сите притисоци и закани 
да се откаже од свештенич-
кото служење, Михаил оста-
нал цврст во своите ставови 

и продолжил да служи како 
свештеник во Скопје.
Методи Гогов ќе остане дос-
леден на крстот и мантијата, 
на олтарот и молитвата, на 
црквата и Македонија. Но 
како да се плашеле од него-
виот дух, неговиот ум и знае-
ње, па за да се ослободат од 
него во 1966 година го испра-
тиле да богослужи далеку од 
Македонија, преку океанот, 
во Австралија. Во Мелбурн 
тој бил свештеник во првата 
Македонска црква од Ма-
кедонија „Свети Великома-
ченик Ѓорѓи Чудотворец“. 
Тамошните медиуми го наре-
кувале поп што лета бидејќи 
работел и неуморно патувал 

- ги создавал првите црковни 
општини во Австралија.
Михаил бил меѓу првите 
мисионери во Австралија 
во првата македонска пра-
вославна општина „Свети 
Ѓорѓи“ во Мелбурн. Бил 
испратен во 1966 година, а 
се вратил при крајот на 1970 
година. По неговото враќање 
бил назначен за ректор на 
Македонската православна 
богословија, каде предавал 
англиски јазик, омилитика и 
пастирско богословие. По-
крај англискиот зборувал 
француски, руски и се слу-
жел со повеќе живи класични 
јазици.
Од 1972 година бил генера-
лен секретар на Македон-
ската архиепископија, а за 
архијреј бил хиротонисан на 
25 декември 1988 година. 
Неговото Блаженство госпо-
дин господин Михаил бил по-
знат по тоа што не сакал да 
ги чита своите богослужбени 
слова, но бил запаметен по 
неговото ораторство со кое 
ги надминувал сите архије-
реи.
Во 1988 година е хиротони-

сан, кога е и митрополит во 
Повардарската епархија. 
Потоа на 4 декември 1993 
година, на Црковно-народен 
собир во Охрид е избран за 
четврти по ред поглавар на 
Македонската православна 
црква. На тој чин Михаил, 
меѓу другото, го изјави след-
ното:
 „Ние, Михаил, избран и во-
столичен архиепископ охрид-
ски и македонски, се заколну-
вам во семоќниот Бог дека на 
Македонската православна 
црква и својата татковина 
Република Македонија ќе им 
бидеме верни и предани, ќе 
го почитуваме и чуваме цр-
ковниот Устав, ќе ја чуваме 
чистотата на светото пра-
вославие, црковните канони 
и прописи, ќе го чуваме ка-
нонското единство на сите 
православни автокефални 
цркви, а посебно ќе ја почи-
туваме Македонската право-
славна црква во сè, па и во 
своите дела и постапки ќе 
се раководиме исклучително 
од доброто и интересите на 
нашата Света Црква и Тат-
ковина, и дека нема да се 
согласиме со никаква измена 
што би била спротивна на 
нивните интереси“. 
Архиепископот Михаил доа-
ѓа на чело на Македонската 
православна црква-Охридска 
архиепископија две години 
по осамостојувањето на Ма-
кедонија, која како држава 
требаше да докаже дека 
овој народ има своја држа-
вотворност, своја историја и 
своја црква. Како божји глас-
ноговорник, моќен оратор и 
беседник, кој се залагаше 
за автокефална МПЦ-ОА, 
македонскиот православен 
народ во него гледаше со 
надеж и полна доверба дека 
во спорот со Српската пра-
вославна црква, нема да ја 
премине црвената линија на 
достоинството на МПЦ-ОА. 
Овој мудар белобрад старец, 
како што го нарекуваа во Цр-
квата, беше единствениот 
духовник на кого му е пону-
дено местото за претседател 
на државата. На почетокот 
на деведесеттите години 
дедото Михаил требаше да 
биде еден вид македонски 
Макариос, претседател во 
мантија, но тој се откажа од 
овој предизвик несакајќи да 
ја замени црковната со др-
жавничка позиција,
Дедо Михаил бил ревносен 
богослужител, пријатен со-
говорник и внимателен кон 
секого. Иако по чин бил нај-
висок во јатото, за да се раз-
вие сплотеноста на Црквата 
тој ги слушал своите браќа и 
соборски ги донесувал зна-
чајните одлуки за животвор-
носта на МПЦ-ОА. Работел 
да се зголеми бројот на ар-
хијереи, зошто „стадото било 
големо, а, пак, овчари биле 
малкумина“. 
Како надлежен за Американ-
ската епархија, дедо Михаил 
успеал да ги прибере и сите 
залутани верници, да ги над-
мине сите спорови, а со тоа 
овозможил оваа епархија 

да заживее со полн црковен 
живот. Сепак, тој не успеал 
да отпатува за Австралија, 
затоа што не сакал да биде 
пречекан од поделените, туку 
од сите обединети верници 
Македонци. Водел прегово-
ри и со претставници на Ср-
пската православна црква за 
воспоставување на духовно 
единство меѓу двете цркви. 
Свесен за сложеноста на ова 
прашање кое го наметну-
ва Српската православна 
црква, ќе го остави заветот 
дека никој нема право да го 
премине прагот на црвената 
линија, со што би се наруши-
ло достоинството на Црквата 
и македонскиот народ и дека 
секој треба да се заложува за 
жива и здрава автокефална 
МПЦ-ОА.
За време на неговото ар-
хиепископување направени 
се потребните измени и до-
полнувања на Уставот на 
Македонската православна 
црква-Охридска архиеписко-
пија, статутите за трите 
епархии во странство и дру-
ги црковни закони и норми. 
Исто така, за негово време 
се збогати издавачката деј-
ност во МПЦ-ОА,  при што 
се отпечатени сè повеќе бо-
гослужбени изданија и книги 
со богословска содржина. 
Дедо Михаил сфаќајќи ја 
потребата од новото време, 
односно од доближување до 
православните верници и по-
широката јавност, често бил 
присутен во електронските 
и печатените медиуми, како 
дома така и во странство. 
Ваквиот пристап на поглава-
рот на МПЦ-ОА, овозможил 
таа да излезе од гетоизира-
носта.
На 6 јули 1999 година во 
Скопје почина архиеписко-
пот охридски и македонски 
г.г. Михаил  . Погребан е во 
црквата „Свети Наум Охрид-
ски“ во Радишани, а за не-
гов наследник на тронот на 
Македонската православна 
црква е избран архиеписко-
пот охридски и македонски 
господин господин Стефан.
Инаку, првиот поглавар на 
Македонската православна 
црква-Охридска архиеписко-
пија беше Доситеј од 4 ок-
томври 1958 до 20 мај 1981 
година. По него архиеписко-
пи на МПЦ беше Ангелариј 
(18.8.1981  до 15.7.1986 годи-
на.), Гаврил (од 4.10.1986 до 
9.6.1993 година.), Михаил (од 
21.12.1993  до 6.6.1999 годи-
на) и Стефан (од 10.10.1999 
до денес). 

Пишува: СЛАВЕ КАТИН 

Македонска Заедница
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ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН!
Управата на македонската православна црква Св. Димитрија Солунски 

од Маркам предводена од претседателот Бале Гајтановски 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!
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  55+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, 
балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Македонска заедница

Македонски илинденски фестивал во  МПЦ Св. Ѓорѓи Кратовски од Детроит
И  годинава за време на 
последниот јулски викенд, 
во деновите 27 и 28 ми во  
гратчето Фармингтон Хилс, 
кое се наоѓа  во државата 
Мичиген,САД, во близина 
на Детроит во духот на во- 
становената традиција се 
одржа  дводневниот илин-
денски фестивал во чест на 
најголемиот македонски на-
ционален и верски празник 
Илинден.
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, култур-
на и национална свест.

Организаторот МПЦ Св. 
Ѓорѓи Кратовски, како и из-
минатите години достоин-
ствено и свечено го одбе-
лежа Илинден со благослов 
од страна на свештеникот 
во оваа црква отец Горан 
Трпчевски, а срдечно до-
бредојде на гостите им 
посака и претседателот на 
црковниот управен одбор 
Битолчанецот Димитар 
Цветановски. 
Годинашни чермени на 
фестивалот беа Душко 
Пецов и Спасе Недановски. 
Во неделата на вториот 
фестивалки ден црков-

на делегација од втората 
македонска православна 
црква во Детроит, односно 
Стрелин Хајтс, Раѓање на 
Пресвета Богородица го по-
сети фестивалот.
Истата ја сочинуваа: ар-
хиерејскиот заменик отец 
Синиша Ристовски, отец 
Драга Јорданов, секретарот 
на црквата Илија Серафи-
мовски и благајникот  Зоран 
Апостоловски.
Почитта е обострана, 
делегација на Св. Ѓорѓи 
Кратовски наскоро ќе ја 
возврати посетата на Св. 
Богородица во текот на 
фестивалските денови кои 
ќе се одржат на 24 и 25 ав-
густ.
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

Кајмакчалан или Белото Море, а ако ги затвориш ќе продолжиш да 
ја сонуваш Македонија онака стемена и голема, распослана дур до 
Нијагарините водопади.
Драги вљубеници во пишаниот збор  ова катче од ,,Македонија,, им 
го посветуваме токму ним, на авторите и делата од друштвото на 
писателите ,,Браќа Миладиновци,,од Торонто. Уредник на рубриката 
е претседателот на друштвото 
г-ѓа Маја Доневска –Ивановска.

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Alekso Lozanovski
BIOGRAFIJA

 Alekso Lozanovski e golem qubitel i nerazdeliv od svojata rodna Prespa, kako i od 
cela etni~ka Makedonija. Roden e 1934 godina vo ubavoto prespansko selo Arvati, koe se 
nao|a vo jugoisto~niot del na Op{tinata Resen, smesteno vo pazuvite na Baba Planina, 
kade go minal i negovoto detstvo. So obrazovanie se steknal vo svojot roden kraj. Vo toa 
vreme po selata pa i vo seloto Arvati, nema{e mnogu u~en kadar. Iako Alekso bil na 
osumnaeset godi{na vozrast, sepak spored negovata mlade{ka aktivnost, od upravniot 
odbor na arvatskiot kolektiv, bil staven za brigadir na selskata rabotna brigada na 
seloto Arvati, na koja &  pripa|a{e i samiot. Posle slu`ewe na dvegodi{niot vojni 
rok toj se vratil vo svoeto rodno selo Arvati i kako iskusen aktiven mladinec, stanal 
pretsedatel na arvatskiot mladinski aktiv koj vo toa vreme broe{e okolu 60 ~lenovi. 
Vo 1959 godina Alekso Lozanovski se o`enil so negovata sopatni~ka Neda Vasilevska 
od sosednoto selo [trbovo, Prespa. Vo brakot Gospod im podaril dve deca: Zdravko i 

Sowa.  Vo 1960 godina, Alekso vo gradot Resen, go  polo`il i {iva~kiot zanaet na koj rabotel se do 1965 godina, koga 
familjarno se preseluva vo gradot Bitola, kade so soprugata Neda izgradija svoja ku}a. Vo 1971 godina, na 6 maj  na 
Hristijanskiot golem den “\ur|ovden”, Alekso Lozanovski, so svoeto semejstvo, zaminal za Toronto, Kanada, kade i 
denes so soprugata Neda i semejstvoto gi u`ivaat penzionerskite godini.
 So doa|aweto vo ubaviot grad Toronto, Alekso Lozanovski aktivno se vklu~il vo redovite na kulturniot `ivot 
na makedonskite iselenici i stanal ~len na pove}e kulturni dru{tva i makedonski crkovni op{tini vo Toronto 
i po{iroko. Alekso kako poet i prozaist, e eden od osnova~ite na prvoto makedonsko Literaturno dru{tvo Bra}a 
Miladinovci” vo Toronto Lozanovski, pove}e- pati bil ~len na upravniot odbor, kako i pretsedatel na kulturniot 
komitet pri katedralnata crkva “Sveti Kliment Ohridski vo Toronto, koja ja posetuvaat golem broj Makedonci i drugi 
hristijani od Toronto i po{iroko. Isto taka Alekso Lozanovski bil ~len i na upravniot odbor pri makedonskata 
pravoslavna crkva Sveta Nedela, vo gradot Ajah, toj predlo`i crkvata da se vika Sveta Nedela,a  predlogot be{e 
prifaten od site vernici (~lenovi) na ova ubava makedonska crkvata.  
Pove}e pati bil u~esnik i na svetskata manifestacija Stru{ki ve~eri na poezijata, koja se odr`uva sekoja godina 
vo gradot  na bra}ata, Dimitar i Kostantin Miladinovci, Struga. Pokraj toa {to Alekso Lozanovski nastapuval po 
gradovite na Makedonija, isto taka so svoja poezija nastapuval i vo: Kanada, Amerika, Avstralija, Germanija, [vedska, 
Danska i drugi. Pokraj poezija za vozrasni, Alekso pi{uva i poezija za deca.
Avtor e na knigite: ,,Od itar poitar,,(Proza1995), ,,Skameneti tragi,, (poezija, 1998), ,,Prozorci,, (poezija, 1999), 
,,Arvati,, (proza, 2001), ,,Narodni predanija,,(proza, 2005) ,,Podaren cvet,,(poezija, 2005), ,,Narodni prikazni,, (proza, 
2007), ,,Svetulka,,, (poezija, 2007). Isto taka negovi trudovi se objavuvani  vo razni izdanija na knigi, spisanija, vesnici 
vo Republika Makedonija, iseleni{tvoto i po{iroko, a vo tek se i drugi negovi izdanija.
Inaku, kako i sekoj Makedonec {to saka da ja vidi cela etni~ka Makedonija zaedno, taka i Alekso Lozanovski se nadeva 
deka }e dojde vreme eden den deka cela Makedonija 
}e bide zaedno. Zatoa toj gi pro{etal site delovi na etni~ka Makedonija: Egejska, Pirinska kako i Mala Prespa. A, 
Vardarskiot del kako matica im gi otvora vratite i gi nudi drugite sestrinski delovi na Makedonija da se soedinat i 
splotat vo edna zaedni~ka ubava Makedonija, kakova {to so vekovi bila.

NEPRESU[LIVI IZVORI

Saka{ da pojde{ na Balkanot 
svetol
Zapri se kaj {to sonce silno gree
Napravi po~ivka na ubavata plo~a
[to od pamtiveka tuka se slela.

[tom odmori{ spomni go imeto
Razgledaj go nejziniot reqef
Niz nego te~at nepresu{livi 
izvori
[to gi pojat korenite dlaboki
So ~ista i sve`a izvorska voda.

Ako pak si `eden posegni napij se
]e se seti{ od koi vekovi izviraat
Od koreni na drvja {to ra|aat plod
Od vkusot na pradedovskata slast.

A denes site rastenija `edni
U{te pove}e gi napoija korenite
Za da gi ra{irat bujnite granki
Na koi zalutanite bezdomni ptici
]e gi svijat toplite gnezda.

RANET JUNAK

Kolona cela odime poleka pe{ki
I gazime niz: kamewa, voda i kal
Tovareni so mini i bombi te{ki,
A and nas, ve}e du{man se vdal.

Zatre{tea silno bombi i pu{ki,
Opkoleni bevme od site strani.
I koga eden pogan kur{um `e{ki
Doleta i te{ko v strana me rani.

Le`am taka na crna zemja mila
I gledam orel siv na eden vrv.
Gi ra{iri svoite golemi krilja,
Doleta od luti rani da pie krv.

Ofkam, vikam so siot moj glas,
Du{a si ma~am i saka da zine.
Jas gledam oti ve}e nemam spas,
A orelot od mene meso mi kine.

Ah, da znae mojata kurta majka
]e raspleti nejzini dolgi kosi,
Za seta moja te{ka taka i maka,
Crno dovek taa, za mene }e nosi.

ROBINKA

Majka sum na tri ~eda,
Na Vardar, Egej i Pirin.
Robinka sum mnogu veka,
Sal sudba kleta me ~eka.

Sinovi mili, sinovi moi
Narod ~eka vo golem broj, 
Pla~e, vika vo eden glas
Sloboda saka za site vas.

Ne, ne pla~i majko mila
Ra{iri gi svoite krilja,
Sonce te gree eve znaj
]e mu dojde na se kraj.

Sinovi rodi so krv ~ista
Se borat tie so cel ista.
Neka ~ekori vistina smelo,
Da zgasne ogni{te vrelo.

Robinka solzi da ne lee
Sal oro, pesna da se vie,
Od Vardar, Pirin do Egej,
Svetlo sonce da ne gree.

DLABOK SON

Vo ti{inata na no}ta,
uspiven mi doa|a ~as
i poleka tonam vo dlabok son.
Se naokolu e mirno,
sal tihoto veter~e
kako da {epoti.
Mese~evata svetlina,
niz maloto prozor~e se provira
i go gali uspanoto lice.
Po malku na son slu{am
kako nekoj da mi veli,
razbudi se, stanuvaj!
Odi da se pokloni{ pred
dedoviot zglobnat grob.
Niz puknatinite,
ta`no }e ti prozbori:
deka minale vekovi crni,
padnale vojvodi slavni,
zaginale nevini borci,
reka krv potekla,
za taa zemja ubava
zemja Makedonija.
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По повод 116 годишнината од Илинденското востание, 
со Илинденски поетски напеви и со мелозвучноста 
на народните песни ќе ги осветлиме ликовите  на 

Илинденските војводи 

Драги читатели, вљубеници во убавиот македонски збор што-
туку зачекоруваме во август, осмиот месец од летото Госпо-
дово, а еве веќе  го славиме големиот верски, историски и 
национален македонски празник, Илинден:

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

НА ХЕРОИТЕ СЛАВНИ 
ОД ГОДИНАТА  ДЕВЕТСТОТРЕТА “

 „Илинден деветсто трета“ Глигор Поповски

Годинава се навршуваат 116 години од славното Илинденско 
востание, кое е запишано со златни букви во историјата на 
македонскиот народ. Петвековното османлиско владеење со 
Балканот,  во почетокот на 19 век беше разнишано од Илин-
денското востание од 1903. На 2 август 1903, поробениот 
македонски народ  со војводите  илинденски предводени од 
Внатрешната  македонска  револуционерна организација се 
кренаа на востание  против непријателот за да ја добијат 
својата слобода;  како и против угнетувањето, неправдата и 
нарушувањето  на битието на македонскиот народ. За време 
на востанието се водеа битки кај с. Смилево,  Демирхисар-
ско, на Мечкин Камен, Крушевско, кај с. Арменско, Леринско, 
Кичево и Мариово. Востанието беше загушено на најсвиреп 
начин, но пламенот на  Илинден  и споменот за војводите 
останаа  да го осветлува патот на македонскиот народ  кон 
слободата. Кревањето на востанието и формирањето на Кру-
шевската Република  ја  симболизира готовноста на македон-
скиот  народ на тешки и бројни жртви за извојување на нацио-
нална слобода и автономија. Бурните Илинденски настани и 
херојските подвизи на војводите  кои со пушка в рака животот 
го дале за слободата на Македонија ќе бидат неисцрпна тема 
намакедонските поети,  ќе најдат вечно место во нивните пес-
ни,  ќе се вбројат во книжевната  историја. Да препуштиме на 
поетите со нивните песни, како свечени  празнични честитки и 
мирољубиви пораки, повеќе да ни  раскажат за војводите и за 
илинденските херојски подвизи. Значајно место во поетското 
творештво од  ваков вид заземаат многу наши  поети, меѓу 
кои и Живко Николовски, кој им  посветил песни  на војводите 
опишувајќи го нивниот хероизам:

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, Даме Груев, Карев   
за слобода животот го дале.

Преку сликовитоста на песната како да видовме дел од Илин-
денската крвава борба која е одраз на херојството и само-

пожртвованоста  на војводите и не поврзува со животот на 
нашиот револуционер  Гоце Делчев, кој предвреме  го положи  
животот за слободата на Македонија:  

„Во Кукуш  јуначко 
низ тие места, Гоце место    

Гоце Делчев е роден 
јуначки чети водел.“

„Во Баница село,загина Гоце смело.“         

( Цитат од „Гоцевиот роден кат“ од Васил Куноски )

Во редот на родољубивите песни  се издвојува „ЧЕСТИТКА 
ЗА ВОЈВОДИТЕ“  од поетот Перо Миленковски, кој преку една 
долга  плејада на херои ни дава јасна слика за нивните стре-
межи за слобода  со развеано слободарско знаме:

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 грејнално сонце,
љубело милно слободно  знаме.

Војводи славни браќа си биле 
Пере и Ѓорче, Узунов, Јане...  

Кинеле пранги, крвави, ропски, 
Слушнија земјо, песнава наша,
Честитка за нив громко се ори ! 

За нив денес славиме, им упатуваме  честитки, им благодари-
ме и песни им пееме. Тие со својата храброст и име ја напи-
шаа епопејата на Илинденското востание, влегоа во легенда-
та за „Мечкин Камен“ , ја прогласија Крушевската Република 
прва на Балканот  и со златни букви  ја зацртаа македонската 
историја.  Во нивна чест и слава, писателот Славко Јаневски 
(1920-2000) им ја посветил песната „НА МЕЧКИН КАМЕН“ – 
опишувајќи ја крвавата историска вистина за  - Илинден 1903. 
Цитираме .

„Ако нема рај нема ни пекол
и ако нема пекол нема ни рај

она што е почеток е и крај.
Од Евангелието Отец  Аврам ми читал 

крајот опаш  по почетокот влече.
земјава од трупје е сита

и дни на недела нова течат
Гоцеден, Јанеден, Питу ден, 

Каревден, Илинден, Крвавден“

Преку поетските таласи  од секој стих зрачи ликот на војводи-
те со нивната храброст и истрајност во борбата за слобода 
на Македонија. Но пред појавата на современото поетското 
творештво, секако значајна улога при опишувањето и зачу-
вувањето на историските настани и херојски ликови, иска-
жувањето на патриотските чувства и желба за слобода, оди-
грало македонското народно творештво, односно народните 
песни кои биле постојани придружници  во животот на нашите 
претци.
Спомените и култот за Илинден зачувани и опеани се во ма-
кедонските патриотски народни песни. 
Токму со литературниов  поетски и певлив прилог ќе продол-
жиме сомелозвучните тонови на народните песни  со понова 
тематика и модерен талас во музиката кои се актуелни  и во 
знак на сегашните состојби во Македонија.  Да се соживее-

ме  со денешницава со песни 
што ги пеат нашите  пеачи за-
едно со македонскиот народ, 
каде и да е,зашто во нив се 
пее за љубовта, стремежит и 
вистината за Македонија:  

„МАКЕДОНИЈО,
ТИ СИ СЕ ШТО ИМАМЕ 

ТИ СИ ПЕСНА И РАДОСТ 
СОНЦЕ И МЛАДОСТ 

 ВЕЧНО ЌЕ ТЕ ЧУВАМЕ “ 

Вистината за Македонија 
се темеле врз  историското 
минато на Илинденските  на-
стани, на НОБ и  изградбата 
на нашата земја,  а нејзиното 
исконско име како ореол ја 
краси;  но непоканети „ку-
мови “ се појавуваат, сакаат 
да не „ крштаваат – прекрш-
таваат “ , ограничени се со 
нивните мисли и знаења; не 
знаат дека древно, светло и 

библиско име, никој нема моќ да го уништи или преименув.
Токму  затоа во поновиот талас на народните родољубиви и 

патриотски  песни опеани се вистинските  чувствата  на  Ма-
кедонците, и гордост со нашата „ 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  лирика на песната  како една јасна и возвишена 
порака, силно прозвучи  насекаде меѓу Македонците  баш во 
ова време кога треба гордо да се исправиме и сите  во е ден  
глас да продолжиме со овој музички  хит, чии рефрен почесто 
и насекаде се пее:

„ИСПРАВИ СЕ  МАКЕДОНИЈО,    
ИСПРАВИСЕ ГОРДО И ПРЕД БАЛКАНОТ

И КАЖИ МУ СЕ ОСВЕСТИВМЕ
МАКЕДОНИЈА Е НА МАКЕДОНЦИТЕ“

Во овие празнични денови со песна и оро Илинден се  сла-
ви низ Македонија во Крушево, Скопје  Битола и насекаде.  
Безброј поклоненици ќе го посетат споменикот „Илинден“ во 
Крушево, Мечкин Камен;  ќе ги закитат со цветни венци и ќе 
екни Илинденска песна:

„МЕЧКИН КАМЕН СВЕТОЛ ЗАТРЕПЕРИ В РАДОСТ
ВО ЗЕМЈАВА МОЈА ТОЈ СПОМЕНИК ВЕЧЕН,
РАЗВИОРИ ИСКРИ НАД КРУШЕВО ГРАДОТ
ВО СИНАТА МИЛА ИЛИНДЕНСКА ВЕЧЕР“

Кон илинденските напеви,  ќе се придружи и Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“ од Торонто, кое сосвоите ак-
тивности оствари трајни  успеси на поетското поле. Ќе пре-
зентираме  песни од Герман Алабашовски и Блага Дафовска. 
Поетот Алабашовски со историски мотив, како вечен симбол, 
проткаен  со народната традиција и вера, поетски гозацртал 
празникот во песната „ИЛИНДЕН“- цитираме:

„Удрајте ги старите камбани
Отворајте старите храмови
свеќи и кандила запалејте,

над гробови глави наведнејте.
Денес се празнува Илинден

Светиот ден наш Македонски
Дојдете ќерки и синови

На Македонија маченици.“

И сега, кога сите се придружуваме кон  илинденските про-
слави, ќе екне и мојот „ГЛАС ОД ДАЛЕЧИНИТЕ“,  упатен кон 
татковината....  

„Сакам да се за да можам од височините 
 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

И каменот белутрак да препокне
од името твое, исконско, - Македонија !

Стопати Македонија на цел глас“.     

И покрај изминатите подолги децении со случување на разни 
обиди за безименување и однародување, македонскио на-
род  длабоко ги зачува и ги одржува  илинденските традиции, 
не само во Македонија, туку насекаде, каде има Македонци 
одекнува илинденска песна и оро. Во Торонто, Организација-
та „Обединети Македонци “ секоја година традиционално го 
прославува Илинден со одржувањето на Илинденскио пикник 
и други свечености, а оваа година се одржува по 61 пат. Упа-
туваме Илинденски честитки до Организацијата „Обединети 
Македонци“ со новоизбраниот претседател, Драги Стојковски; 
на кого воедно му го честита-
ме  претседателскиот избор за 
престојниот мандат и му поже-
луваме успешна работа.
 Кога веќе голем  празник сла-
виме, редно е  сега и да ве 
поздравиме со Илинденски че-
ститки, драги Македонци, каде 
и да сте: 

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ И 
ВЕКОВИТ  ИЛИНДЕН !

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

ме  со денешницава со песни 
што ги пеат нашите  пеачи за-
едно со македонскиот народ, 
каде и да е,зашто во нив се 
пее за љубовта, стремежит и 
вистината за Македонија:  

Вистината за Македонија 
се темеле врз  историското 
минато на Илинденските  на-
стани, на НОБ и  изградбата 
на нашата земја,  а нејзиното 
исконско име како ореол ја 
краси;  но непоканети „ку-
мови “ се појавуваат, сакаат 
да не „ крштаваат – прекрш-
таваат “ , ограничени се со 
нивните мисли и знаења; не 
знаат дека древно, светло и 

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ИЛИНДЕН – НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД  ОВЕКОВЕЧЕН 
ВО МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ И ВО ПОЕТСКОТО  ТВОРЕШТВО
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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.

На 5-ти август 2018 година  
на македонскиот илинден-
скиот парк на Организација-
та Обединети Македонци во 
Канада, во месноста Скугог, 
каде што се наоѓа и манасти-
рот Св. Илија, во прекрас-
ниот излетнички амбиент се 
одржа 60-от по ред илинден-
ски пикник. 
Илинденските славја започ-
наа со трибина во најголе-
миот македонски црковен 
храм во Канада Св. Климент 
Охридски, кој претставува 
духовен и културен центар 
на Македоците. Таму беше 
одржана отворена триби-
на, коктел за добредојде на 
гостинката од Македонија 
проф. д-р Солза Грчева, која 
учествуваше во одбележу-
вањето на Илинден во Ка-
нада. Во саботата ден пред 
илинденскиот пикник, повеќе 
друштва и организации по-
ложија венци свежо веќе во 
слава и чест на паднатите 
херои за слободата на Маке-
донија. На поклонението при-
суствуваа бројни Македонци 
од сите нејзини некогашни 
делови. Во попладневни-

те часови во манастирчето 
Св. Илија свештениците го 
благословија празничниот 
леб по што на илинденската 
сцена следуваше панихида 

за паднатите борци во која 
учествуваа Митрополитот 
американско-канадски г-н 
Методиј во сослужение со 
повеќемина свештеници од 
македонските православни 
цркви од Канада. Пред насо-
браниот народ беше прочи-
тано илинденското послание 
испратено од поглаварот на 
македонската православна 
црква г.г. Стефан непосред-
но потоа од илинденската 
сцена се обрати претседате-
лот на организацијата Обе-
динети Македонци од Канада 
Мендо Бакаловски кој чести-
тајќи им го Илинден на при-
сутните, потсети на заложби-
те и идеалите на паднатите 
Илинденци за слободата на 
Македонија. Свои импресив-
ни обраќања имаа гостинка-

та од Македонија проф. д-р 
Солза Грчева која наиде на 
овации и најсрдечен прием 
кај неколку илјадниот маке-
донски народ присутен на 
пикникот. Со Илинденски 
сплотувачки пораки се об-
ратија и претседателот на 

црковната управа од Св. 
Климент Охридски Чедо Ми-
ленковски, претседателот на 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс 
Славе Бунтески како и: прет-
седателот на организацијата 
Андон Лазов Јанев Ќосето 
од Канада Живе Латиновски, 
претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес за Ка-
нада Боби Темелков и прет-
седателот на Македонското 
Меѓународно Движење за 
Човекови права од Канада 
Бил Николов. Во илинден-
ските пораки присутен беше 
и гневот и тагата на македон-
скиот народ, а како последи-
ца на случувањата од мина-
тиот период и претстојниот 
референдум кој стреми кон 
промена на нашето библиско 
име, Македонија. Сите пора-

ки од илинденскиот пикник 
повикуваа на ,,Не,, за проме-
на на името на Македонија, 
бојкот на најавениот рефе-
рендум и верба во единстве-
ната вистина и правдата која 
понекогаш доцни, но секогаш 
победува. 

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 по Македонија 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 28 август 1999 година на 
православниот 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.

Македонска Заедница

Низ Годините

6 август6 август
Крушевскиот Манифест. 
Напишан е на македонски 
јазик (крушевски дијалект), 

Август
Месецот август пред да го добие името 'август' се викал 'секстилиј' (‘шести’). Ромул, кому 
традицијата му го припишува создавањето на најстариот римски календар, на месецот му 
го дал ова име зашто во времето кога годината почнувала со март, август бил шестиот 
месец во годината. Името секстилиј август си го носел сè до 8 година пред нашата ера, 
кога во чест на императорот Август, го добил името што и денес го носи – август. Така, со 
одлука на римскиот Сенат секстилиј станал август.

Императорот Август се родил како Гај Октавиј Турин. Потоа, откако бил посвоен од Гај 
Јулиј Кајсар, станал Гај Јулиј Кајсар. Уште пред да стане император, си ги зел титулите 
Divi Filius ‘син Божји’ и Imperator ‘Заповедник’. Кога бил прогласен за цар, во 27 година 
пред нашата ера, побарал од Сенатот да му ја додели почесната титула Augustus (‘Возви-
шениот’). Така, Август од Гај Октавиј Турин станал Император Кајсар Син божји Август (на 
латински Imperator Caesar Divi Filius Augustus). По неговата смрт во 14 година нова ера, 
титулата Август (‘Возвишениот’) ја наследиле сите римски цареви што владееле по него. 
Освен во името на месецот август, оваа почесна титула 
преживеала во личните имиња August, Augusto, Austin, 
Agustin и Augustine. 
Изразот ‘глупи Август’ нема никаква врска ниту со импе-
раторот Август ниту со месецот август. Веројатно е пре-
вод од германски на придавската синтагма der dumme 
August - лик на симпатичен и будалест палјачо кој кон 
крајот на XIX и почетокот на XX век со своето однесу-
вање ја засмејувал публиката во циркусите низ западна 
Европа.

Слика: портрет на императорот Август изработен од 
мермер, I век нова ера, Метрополитен, Њујорк



Страница 42 August 02, 2019

Македонија, Гоце и Илин-
ден не се само имиња. Ма-
кедонија, Гоце и Илинден 
се состојба на духот на 
македонскиот народ.

* * *
На Хирошима и Нагасаки 
се фрлени атомски бомби. 
На Република Македонија 
е фрлен Зоран Заев.

Атомските бомби ги разур-
наа Хирошима и Нагасаки. 
Зоран Заев ја разурна Ре-
публика Македонија.

Хирошима и Нагасаки се 
опоравија и пак се кренаа 
на нозе. И Република Ма-
кедонија ќе се опорави и 
пак ќе се крене на нозе.

Хирошима и Нагасаки 
ги возобнови јапонскиот 
народ. Република Маке-
донија ќе си ја возобнови 
македонскиот народ.

Денес цел свет се срами 
од злото што му е нане-
сено на јапонскиот народ 
со бомбите фрлени на 
Хирошима и Нагасаки. 
Така цел свет ќе се срами 
и од црното зло што на 
македонскиот народ и на 
Република Македонија им 
го нанесоа големите сили 
со својот злосторнички ве-
лепредавнички извршител 
Зоран Заев.

* * *
Македонски народе, „ни-
кој не може да ти го чуе 
лелекот додека главата ја 
држиш забиена во песок” 
(народна поговорка).

* * *
И уште една поука од ма-
лиот, мудар народ Чере-
миси:

”Во шумата има бели бре-
зи, високи борови и елки, 
а постои и ситна смрека. 
Господ ги трпи сите и не 
и' вели на смреката дека 
мора да стане бор. Така и 
ние меѓу себе сме си како 
шума. Вие бидете бели 

брези, ние ќе си остане-
ме смреки, а своите свети 
нешта нема да ги изневе-
риме” (според Херцен).

Забавна страница

 ► Не е тешко да се ожениш, тешко е да 
си оженет.

 ► Слушај, гледај и молчи ако  сакаш да 
живееш со жена во мир.

 ► Мажите го минат животот подобро од 
жените, се женат подоцна и умираат 
порано.

 ► Кога ламбата ќе се угаси сите жени се исти.
 ► Жената мечтае за среќа, мажот за автомобил.
 ► Има само два начина да се излезе на крај со жените, ама 

никој не ги знае.
 ► Една жена му зборува на еден маж гледајќи во вториот и 

мислејќи на третиот.
 ► Дружењето меѓу две жени е секогаш заговор против 

третата.
 ► Жените може само да ги сакате, но не се обидувајте да ги 

разберете.
 ► Кога жените се нервозни јадат или одат на пазар.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► Ако сакаш да бидеш среќна, не настојувај секогаш да 

бидеш во право.

►
си оженет.
►
живееш со жена во мир.
►

Ташко Кубановски

В и ц о в и

► Не е тешко да се ожениш, тешко е да 

Афоризмите на 
Ташко Кубановски Гостин

Гостин - човек што ќе ти 
дојде на кафе и ќе ти ја 
испие целата ракија.

Хипотека
- Господине, не можете са 
влезете гол во банка!
- Само да си ја платам 
хипотеката.

Пријава на голем грабеж 
во Македонија

– Ало, Полиција, не ограбија! 
Се' ни украдоа! Не знам како 
ќе живееме од сега натаму!
– Полека, полека, смирете 
се... Каде се случи инциден-
тот?
– Тука, бе, во Македонија! 
Многу луѓе настрадаа!
– Има жртви?! Колку луѓе 
настрадаа?
– Пааа, не знам точно, околу 
2 милиони.

Што не пиеш, да не си 
болен?

Секаде во светот алкохолиз-
мот е болест.
Само кај нас те прашуваат:
„Што не пиеш, да не си 
болен?“
Кога се венчале Стресот и 

Сиромаштијата
Кога се венчале Стресот и 
Сиромаштијата, бидермае-
рот го фатила Македонија.

Македонец на психијатар
Македонец не можел повеќе 
да ја издржи 30-годишната 
бедна политика во земјата и 
конечно решил да отиде на 
психијатар.

Психијатарот му вели:
– Напиши му писмо на оној 
политичар кој најмногу те 
нервира, а потоа запали го!
Македонецот:
– Во ред. А со писмото што 
да правам?
Македонец на суд зашто ја 
земал пензијата на својот 

дедо
 – Перо, си ја земал пен-
зијата на твојот дедо, а тој 
починал пред повеќе од 5 
години!
– Почитуван господин 
судија, штом за тие 5 години 
можел да гласа на избори, 
може и пензија да зема...

Кога најмногу се лаже?
– Тато, зошто кукурига 
петелот?
– Петелот секогаш кукурига 
кога некој лаже.
– Но тој кукурига во три 
часот ноќе…
– Тогаш се печатат весници-
те, синко.

Од сите мои пријатели 
само Трпе остана во 

Македонија
- Од сите мои пријатели 
само Трпе остана во Маке-
донија.
- Машала! Е тоа е патриот. 
Со што се занимава?
- Во затвор е.

ИКЕА сендвич
- Мила, што има за ручек?
- ИКЕА сендвич.
- Што е тоа?
- Сите состојки се во фрижи-
дерот, само состави го.

Македонец на Титаник
Македонец на Титаник.
- Абе, брат, бродов тоне?!
- Абе уживај, на татко ти да 
не е!?

Колку што мислиме - и 
добро ни е

Нам не ни е толку лошо 
колку што мислиме.
Колку што мислиме - и добро 
ни е.

Мажите се како плочки
Мажите се како плочки. 
Ако ги наредиш правилно, 
можеш да газиш по нив со 
години.

Македонско семејство
Веќе не можеме да живееме 
од пензијата на дедо.
Ќе мораме да го вработиме.

Сиромаштијата, бидермае-
рот го фатила Македонија.Мали поуки за животот

Ако си оженет, немој да мислиш гласно. И ѕидовите имаат уши.
Не верувај во женски солзи, кај жената едното око плаче, а другото се 
смее.
Подобро е да бидеш сам отколку во друштво со глупави.
Не дави ја маката во алкохол, таа умее да плива.
Пред да го кажеш мислењето за некого, носи ги неговите чевли два до три 
дена.
Зборувај помалку, слушај повеќе.
Ако ти се живее безгрижно, бегај понастрана од жена.
Чувај се од стар бербер и млад доктор.
Не ја прекинувај жената кога молчи. Ташко Кубановски

Неколку илинденски пораки

Македонија, Гоце и Илин-

Со колку фактор сакате да биде кремата? – Со 30. – Доволно ќе Ви е? – 
Ако згрешам, нека изгорам.
Смуди
И дедо ми секое сабајле пиеше Смуди. Од грозје. Дестилирано. 53 степена.
Болки
На доктор: - Докторе имам болки. - Што те боли најмногу? - Вистината. 
Македонски имиња
100јан Хри100 100јанка 3фун 5ко 5ар.
Рестарт
Се моли најљубезно администраторот да ја рестартира играта ‘‘Македо-
нија‘‘. 
Вести
Како е да живееш во Македонија? - Зависи кои вести ги читаш.
Анкета
-Здраво, господине правиме една анкета за интернетот. - Да, повелете. 
-Каков интернет користите и дали сте задоволни? - Комшиски и многу сме 
задоволни… 
Уште нешто
Во супер маркет во Битола: - Ви треба уште нешто? - Уште 1000 денари да 
допазарам.
Градски Паркинг
Во Градски Парк има толку многу коли паркирано што повеќе не личи на 
парк, туку на Градски Паркинг!
Прво прашање на доктор во македонска болница
Прво прашање на доктор при прием на пациент: болен сте или ќе ве судат 
за нешто?
Предлози:
„Илинденска“ да се преименува во „Петро Порошенко, а  било кој граничен 
премин може да се прекрсти во: „Никола Груевски”

Твитотека

Твитотека

Прес на специјалната обвинителка Катица Јанева:
"Почитувани.. ______________________________________________
__________________________________________________________
_____чиста__________________мљмњмљмљм________________уг-
лед____________________________________________________________
совест______________________________________________ Благодарам! "
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

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 дадам идеја како 
да си направите прекрасен 
дизајн на фустан од жер-
се материјал во нежно ро-
зе-праска боја:

1. Жерсе 3,5 метри дупла 

ширина;
2. Розев конец;
3. Ножици;
4. Машина за шиење;
5. Ластик;
Најпрвин треба да ги одреди-
те кои се вашите димензии. 
Мерите должина и обем на 
гради без рамениците. Кога 
ќе го сечете материјалот ос-
тавате едно парче за 
карнер. Ги спојувате 
краевите на фуста-
нот. Правите раб за 
ластикот и потоа го 
шиете карнерот од 
внатрешната стра-

на со лицето навнатре. На 
крајот го протнувате ласти-
кот и го спојувате работ до 
крај. Фустанот е готов. Пре-
красен модел брз, едноста-
вен и елегантен. Одговара 
за секое женско тело без 
разлика на вашиот обем на 
гради и струк. Можете да го 
декорирате со каиш или да 

го носите слободно. Како 
што гледате на сликата лет-
ниот фустан е спремна за 
ова лето! Уживајте во секоја 
ваша идеја и креација!                                                                 
 
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Ingredients:
1 pkg, strawberries, chopped
4 tbsp. dark rum (you can also 
use other kinds of liquors, 

Kaluha, Bailey's, etc...)
1 pkg. (3 oz.) soft ladyfi ngers
3/4 cup prepared espresso or 
strong coffee
1 cup mascarpone OR 
softened cream cheese
3/4 cup heavy cream, whipped
1/3 cup sugar
2 oz. bittersweet chocolate, 
fi nely chopped or powdered.

Preparation:
- In small bowl combine 
strawberries and 1 tbsp. rum, 
leave to the side to marinate 
for 30 minutes.
- During this time, line up 4 
individual serving glasses (like 
the ones pictured above) and 
line them with 6 ladyfi ngers 

each.
- Then in a measuring cup 
combine the espresso and 
remaining 3 tbsp. of rum. Take 
out 1/4 of this mixture and set 
aside.
- Then take the rest of the 
mixture and brush it over the 
ladyfi ngers individually.
- In a medium bowl stir 
together the mascarpone 
cheese, heavy cream and 
sugar until nicely smooth.
- Here pour in the reserved 1/4 
of the espresso-rum mix and 
the marinated strawberries.
- Now take Tiramisu mix and 
spoon it into serving glasses.
- Sprinkle with chocolate 
powder and whatever else 
you'd like.

- You can also decorate 
with leftover strawberries, 
blueberries or whatever else 
you'd like.

Let the Tiramisu chill for about 
an hour before serving.. and 
enjoy with a nice cappuccino 
coffee.

**To make a larger portion for 
the whole family, double the 
ingredients and ladyfi ngers 
depending on size of pan!

I also made a Tiramisu without 
strawberries, as not everyone 
in my house enjoys them.
You can add any fruit that 
you wish, in place of the 
strawberries in the recipe, or 
exclude them altogether.

each.

Ingredients for Dough:
4 cups Flour
2 tsp. Yeast
2 tsp. Sugar
1/3 cup Vegetable Oil
2 cup Warm Water - or more 
depending on how soft you 
want the dough
Salt to taste.

On the side, mix together
1/2 cup Vegetable Oil
1/4 cup Salted Butter
1 tbsp. Shortening
To be used for brushing on the 
dough later.

Ingredients & Preparation for 
Stuffi ng:
1 lb. Ricotta Cheese
1 lb. Feta Triple A Cheese
2 Egg
4 tbsp. Milk
- Mix together all ingredients 
and use for fi lling.

Preparation:
Leave the dough, covered for 
10 minutes to raise.

After, cut the dough into 5 

equal pieces.
Leave them 
on a fl at 
cooking 
pan to 
raise again, 
making sure 
you fi rst 
brush the pan and dough with 
oil. They should take about 
10-15 minutes to raise.

Then one by one take them 
and roll them out with a rolling 
pin into a medium-large circle.
Brush each one with oil, and 
take the circular dough and 
stretch it to be large and very 
thin, this process will resemble 
a pizza being made.

Now take a spoon and 
sprinkle/spray the Vegetable 
oil, butter and shortening 
mixture all over each of the 
very thin pieces of dough.

Then one by one take the 
cheese-stuffi ng using a spoon 
and begin to lay it down in a 
straight line from one side to 

the other horizontally, starting 
at the bottom and going up.
Then begin to roll the dough 
with the cheese inside from 
again the bottom-up. Place 
them on the cooking tray side 
by side, then cut all lines in 
half to make 10 identical lines, 
place them now all side by 
side.

On top again sprinkle a little 
of the oil mixture with a spoon 
all over the pieces of rolled 
dough.
Leave them to the side to raise 
for 5-10 minutes, pre-heat the 
oven at 350°C and bake for 30 
minutes or until golden brown.

When ready enjoy as a nice 
morning wake-up, with your 
coffee or tea.

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.

Eggplant:
1 egg-plant
4 slices mozzarella cheese
1 medium tomato
salt & black pepper (to taste)
garlic
oregano
parmesan cheese
lemon juice

Preparation:
Wash the eggplant and 
cut in half.
Now cut it the short way 
down the middle and 
all the way across the 
length of the eggplant. 
Make sure to not cut 
all the way through the 
eggplant when cutting.
Cut the tomato into 
slices and cheese into 
small cubes.

Sprinkle salt in between the 
eggplant slices, also fi ll with 
pepper, garlic, oregano and 
lemon juice
Now in between each slice 
of eggplant, put in a slice of 
tomato and a piece of cheese.
Sprinkle parmesan cheese all 

around, and pre-heat the oven 
to 350°F.
- Put in the oven for 30 
minutes.
Roasted Zucchini
Wash the zucchini and cut it 
into slices, the same way as 
the eggplant.
Dash with salt, pepper, 
oregano, garlic, lemon juice 
and fi nish with parmesan 
cheese on top.
Pre-heat the oven to 350°F 
and bake for 30 minutes.
Can be served as appetizer 
or as main side dish at your 
dinner.
Something different, with a lot 
of fl avour. A very tasty meal 
that's light on the stomach.

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.

the other horizontally, starting 

Eggplant:

Preparation:
Wash the eggplant and 
cut in half.
Now cut it the short way 
down the middle and 
all the way across the 
length of the eggplant. 
Make sure to not cut 
all the way through the 
eggplant when cutting.
Cut the tomato into 
slices and cheese into 
small cubes.

- You can also decorate 
with leftover strawberries, 
blueberries or whatever else 
you'd like.

Tiramisu

Ingredients for Dough:Ingredients for Dough: equal pieces.

Maznik with Cheese

Summer Feta Cheese Salad with Side Pizza

After, cut the dough into 5 

Preparation: around, and pre-heat the oven 

Roasted Eggplant Mozzarella & Zucchini Parmesan

стоечки во некој друг дезен 
и вид, кој се разбира не ни 
треба повеќе. Рециклирање-

НАПРАВИ САМ
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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Секоја сабот од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

E n g l i s h  &  M a c e d o n i a n
( 4 1 6 )  7 5 4 - 4 5 5 5  e x t .  1 5 3 0

jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian
Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com
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Честит Илинден!
Во спомен и чест на наши Илинденци, 
Најголемата македонска генерација.

“Борбата за Македонија никогаш не запира”

LERIN REGION MACEDONIAN CULTURAL 
ASSOCIATION OF CANADA

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.

Илинденска честитка од  Стив Плиакас 
Честит Илинден до сите Македонци во Канада и САД, до сите македонски 
православни цркви со нивните управи ви посакува Стив Плиакас со сопру-

гата Љуба Грујевска.
Посебен поздрав упатуваат до Македонците во јужна Флорида во маке-

донската православна црква Св. Димитрија од Вест Палм Бич.
Стив и Љуба се спонзори на пратка весници за црквата Св. Димитрија  од 

августовското издание на весникот ,,Македонија,,.

Честит Илинден  до сите  Македонци 
во Канада и ширум светот!

Со најубави желби по повод овој 
светол празник за Македонија ве 

поздравува  управата на Тетовското 
Друштво ,,Шар Планина,, од 

Торонто, Канада
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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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