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Илинденски чествувања во Торонто

Ристо Никовски: ,,дозволивме да 
победат силите кои го разнебитија 
македонскиот народ, го уништија 
македонскиот карактер на држава-
та и по се’, освен формално, земја-
та ја претворија во федерација. 
Резултатите од овие избори се 
историска грешка на македонскиот 

народ,,.

Г.г. Стефан Поглавар на МПЦ-ОА: ,,Чести-
тајќи им го Илинден на сите Македонци, во 
Татковината и насекаде по светот, порачу-
ваме да не се заборави, во ниту една ма-
кедонска генерација, делото на сите наши 
борци и јунаци, комити и војводи, партиза-
ни и бранители. Аманетот што ни го оста-
вија – да ги чуваме слободата и самобит-
носта, нека ни биде постојана заповед и 

порака!,,

For everyone’s safety, our 2020 Macedonian 
Open is CANCELLED due to COVID-19.

Your meal kit includes grafche tavche, a macedo-
nian baked bean dish; mouth-watering sarma; 
pecheni ljuti i blagi piperki (grilled hot & sweet 
peppers); macedonian leek sausage, also known 
as lukanici; irresistible kebapi; a dish of feta 
cheese & olives; and beloved zelnik. 
ORDER YOUR MEAL KIT 
https://macedonianopen.com/

,,Низ деновите на 
светската пандемија

во лето,,
избор и анализи на 

поранешниот уредник на
 ,,Македонија,, 

Танас Јовановски



 

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 Соња Лозановска
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Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
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Македонија

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.
Ви благодариме.
За информации контактирајте не’ на:
Makedonija/Macedonia
1840 Bloor st. Suite 711 
Mississauga, On.
L4X 1T2 Canada

Phone: 905-625-9129
Cell: 416-827-0954
E-mail macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper 

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS

Голема благодарност до нашите соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот ,,Македонија’’, 

колумнист

Бил Николов за  Македонското Меѓународно 
движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на крстозборот 
за весникот Македонија
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’(Постхумно)
Зоран Карапанчев - фотограф, соработник  

Боне Темелков соработник
Специјални Дописници:
За Македонците од од Албанија известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот Македонија: 
Стојко Стојков 
Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов
Ристо Ристе (Мерко) за рубриката: 
,,До кога браќа мили Македонци,,

 
Месечен весник на  Македонците во Канада и САД
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas, DD, FCAD (A) 
Board Certifi ed Denture Specialist 

admin@victorminasdentures.ca                 smilecorp.com               

FREE denture consultation.
Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

• In-house lab for fast service   
   and patient-direct prices

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

• Free parkingJanet’s specialty is listening with a 
sympathetic ear. As busy as we get, 
everyone receives the individual 
treatment they’ve come to expect 
from Victor Minas.

ictor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very 
seriously. Voted by patients as ‘best denturist’*, he’s always looking for 
better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations 
of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and 
technical advancements. And as result, you simply won’t leave his clinic 

until you’re 100% satisfied. No wonder 
thousands of his patients are smiling too.

World-class dentures at your 
neighbourhood clinic
Building great dentures involves three 
critical components. One: Use only the best 
materials. Two: Cutting corners is never an 
option. Three: It takes wisdom and experience 
to fit, refine and adjust your dentures until 
they look and feel as natural as possible. 
Victor is the designated denturist of many 
dental surgeons who routinely refer patients 
to him. Since the dentures are built right on 
site, you’ll never pay a third party markup. Of 
course, all the teeth on our premium dentures 
are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we’ll give you 
some beautiful new reasons to smile.

The practice of great denturism 
involves as much old-world 
artisanship as it does state-of-the art 
science. And since no two patients are 
alike, we build every set of dentures 
uniquely for the person who wears 
them.

*BASED ON A READERS’ POLL BY METROLAND NEWSPAPERS , 1999-2019

117 Kendalwood Rd, Whitby

(905)

721-2797
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Организацијата Обединети Македонци од Канада достојно го прослави Илинден

На 1-ви август со почеток во 
9:30 часот се одржа служба 
за упокоена литургија на пад-
натите македонски борци во 
МПЦ Св. Климент Охридски 

во Торонто.
Веднаш потоа, во 11:00 часот, 
беше одржана панахида за 
душата на паднатите борци 
пред споменикот на паднати-
те борци за ослободување на 
Македонија и беа положени 

венци.
Венци со свежо цвеќе и дла-
бок поклон пред споменикот 
принесоа претставници на 
повеќе македонски патриот-

ски организиации и здруже-
нија од македонската заедни-
ца во Канада, како и високи 
претставници на управите на 
македонските православни 

цркви.
Во чест и спомен на падна-
тите јунаци покрај молитвата 
беше разделен и осветен леб 
од страна на свештениците 
од македонските православ-

ни цркви во Канада.

Годинава од добро познати-
те причини, како резултат на 
состојбите со КОВИД-19 изо-
стана популарниот Илинден-
ски пикник на Македонскиот 

Илинден Парк во Скугог.
Претседателот Драги Стој-
ковски во име Органзиација-
та Обединети Македонци 
положи венец со завет дека 
почитта и благодарноста кон 
борците кои го дадоа живо-
тот за слободата на Македо-

нија вечно ќе трае.
Фото: Зоран Карапанчев
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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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Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Илинденското востание во 1903 и Прво-
то заседание на АСНОМ во 1944 година, 
се два најголеми историски моменти за 
Република Македонија кои се имаат слу-
чено на 2 август, на ден Илинден. Тоа го 
прави Илинден да биде најголемиот ден 
на слободарскиот дух од сите денови и 
празници на Македонија и највеличестве-
ниот ден на сенародниот македонски коп-
неж за борба и слобода на македонскиот 

народ. 
Илинден е запишан со крупни позла-
тени букви во календарот на македон-
скиот народ во етничка Македонија и кај 
македонските иселени ширум светот. 
Илинден 1903 година е највисок револу-
ционерен врв на борбата што ја водел 
македонскиот народ за соборување на 
султанската тиранија. Тој беше патоказ 
во национално-револуционерната борба 
на македонскиот народ и другите народи 
кои живееле во тогашна етничка Македо-

нија за слобода и независност.
Затоа илинденскиот херојски подвиг 
длабоко и цврсто се врежап во свеста 
на македонскиот народ и кај широките 
народни маси на Македонија. Оттука не 
е чудно што илинденскиот чин станал 
знаме, симбол и патоказ на борбените 
македонски генерации, кои не дозволи-
ле македонското ослободително дело, 
македонската кауза да скршне од новата 

револуционерна епопеја. 
      Исто така, според авторот на овие ре-
дови, Славе Катин, а земајќи ја во пред-
вид историската вистина за Македонија, 
Илинден 1903 година е Вториот Илинден 
за македонскиот нарот. Имено, можеби 
треба да се смета за Прв Илинден  битка-
та кај Хиронеа која се случила на Илинден 
во 338 година пред Христа, кога големиот 
војсководец за тогашната македонска 
држава - Филип Македонски ја извојувал 
голема победа над античките Елини-Грци 
и ги стави темелите на големата Маке-
донска империја. Но тоа да го оставиме 
на идните историчати и на политичките 

прилики и неприлики.
И покрај некои обиди да се оспори при-
донесот на широките македонски народ-
ни маси, овој триумф значел многу за 
своето време. А, за времето на иднина-
та, визионерски бил навестен виорниот 

илинденски факел на слободата.
Илинденското востание претставувало 
повод за да се разгранат со векови за-
душуваните револуционерни стремежи 
на македонскиот народ да се искачи на 
пиедесталот на слободата. Токму во тој 
пресвртен чин дошле до израз евидент-
ните дострели на слободата за оства-
рување на самобитните државотворни 

традиции.
Според историските факти, во деветтата 
деценија на XIX век во Македонија напол-
но созреале условите за појава и развој 
на национално-ослободително и револу-
ционерно движење. Тогаш, кај свесните и 
разбудени Македонци, кои израснале од 
народот и ги изразувале чувствата и пул-
сот на широките народни маси, созреала 

мислата за создавање на единствена ре-
волуционерна организација на национал-

но-ослободителното движење.
Така, организираниот отпор против тур-
ското владеење започнал кон крајот на 
XIX век, откако неколку локални воста-
нија и буни ја разнишале земјата, отво-
рајќи пат кон нови подвизи. Тоа биле 
Кресненското востание од 1878 година, 
Брсјачката буна од 1880/81, акциите на 
војводите дедо Иљо Малешевски, Спиро 
Црне, Сирма Војвода, Славејко Арсов, 

дедо Геро и други..

Како резултат на околностите во 1893 го-
дина била формирана Македонската ре-
волуционерна организација, која подоцна 
се трансформирала во Тајна Македонска 
Револуционерна Организација (ТМРО), 
а станала позната и како Внатрешна Ма-
кедонска Револуционерна Организација 
(ВМРО). Таа со време ги сихронизирапа 
своите револуционерни акции и со маке-
донските социјалисти, како и со другите 
револуционерни сили и групи, да созда-
де комплексно единство на национал-
но-ослободителното движење. Тоа бил 
голем и значаен чин во новата историја 
на етничка Макодонија, на македонскиот 

народ и народностите во неа.
Организацијата се нашла пред мошне 
крупни и одговорни задачи. Најпрвин 
требало да се организира народот за бор-
ба против постојниот деспотски режим, 
а потоа против сите посегнувања одна-
двор во нејзините работи. Се настојувапо 
да се отстрани секое надворешно штетно 
влијание врз Македонија. Ширењето на 
орагнизационата мрежа и насочувањето 
на масите кон вистинскиот пат на рево-

луцијата бил првенствена цел.
Највидните корифеи и протагонисти: 
Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Даме Груев, 
Пере Тошев, Јане Сандански, Петар Поп 
Арсов, Димо Хаџи Димов и плејадата 
други, му дале импулс и поттик на рево-
луционерното движење, го омасовиле, ја 
доразвиле народно-демократската кон-
цепција за философијата на самородната 

автентична револуција.
Крушевската Република е најславната 
страница на Илинденското востание. Тоа 
е најконкретен израз за симболиката на 
државно-правните стремежи на македон-
скиот народ, што беа идеал кон кој со го-
дини потоа се стремат новите генерации.
За жал, Илинденското востание и Кру-
шевската Република биле поразени. Но, 
во нив македонските широки народни 
маси излегле морални победници. Тие 
служеле како поука и искуство во натам-
ошниот револуционерен самостоен пат 
во борбата за конечно национално и со-
цијално ослободување. Затоа, Илинден-
ското востание поконкретно, имало ти-
пичен народен карактар и претставувало 
историски пиедестал за изградување на 

идната македонска слобода.

Формирањето на народната револу-
ционерна власт во овој организационен 
вид, а и по својот револуционерно-де-
мократски карактер, Републиката во 
многу својства потсетувала на револу-
ционерната власт на Париската Комуна. 
Тој спроведувачки елемент превосходно 
се согледувал и во револуционерниот 
проглас на Републиката, таканаречениот 

Крушевски манифест.
Покрај тоа што македонскиот народ во 
1903 година се крена на востание да се 
бори за својата слобода и за создавање 
независна македонска држава, само де-
сет години подоцна Македонија беше 
брутално нападната, окупирана и поделе-
на од своите соседи Грција, Србија и Бу-
гарија; поделба потврдена од страна на 
големите европските сили на 10 август, 

1913 година, со Букурешкиот договор.
Познато е дека Македонците постоеле во 
1912 и во 1913 година година. Всушност, 
целиот свет знаел дека Македонците по-
стоеле дури и пред тоа, бидејќи читале за 
нив во весниците. Целиот свет читал за 
Илинденското востание од 1903 година и 
за тоа како македонскиот народ се обиду-
ва да се ослободи од турското ропство. 
Денес имаме стотици исечоци од весни-
ци од тоа време, практично од секој го-
лем весник во светот, кои, без сомнение, 
докажуваат дека Македонците постоеле 
во 1903 година, само една деценија пред 
Македонија да биде брутално нападна-
та, окупирана и поделена од соседните 

земји.
Исто така, треба да се знае де

ка ние сме Македонци затоа што ние, на-
шите татковци и мајки, нашите дедовци и 
баби и многу генерации мажи и жени пред 
нив, кои биле родени во етничка Македо-
нија, биле Македонци, бидејќи земјата на 
која сме родени, во која сме пораснати 
и во која почиваат илјадници генерации 
се вика Македонија. Нам не ни требаат 
нашите непријатели да н� дефинираат и 
да ни кажуваат кои сме ние, а кои не сме. 
Ние сме Македонци бидејќи тоа е токму 

она што сме!

Македонците како библиски народ, свое-
то постоење и опстанокот низ историјата, 
најверојатно му го должат, меѓу другото, 
и на празникот Илинден, издигнувајќи ја 
неговата верска и национална симболика 
до ниво на маѓија која ги поврзува, не-
зависно дали се наоѓаат во Австралија, 
САД, Канада, Европа (Европската Унија) 
или на други простори ширум светот. 
Овој македонски празник е ден над дено-
вите, симбол над симболите, магнет над 
магнетите, со кој националното ткиво има 
своја резонанса и планетарна шифра, по 
која светот Македонците ги распознава.

Магнетизмот на Илинден во дијаспората 
најсилно се доживува во текот на илин-
денските иселенички празнувања. Во тој 
период најголемо внимание привлекува-

ат Илинденските пикници, како најмасов-
ни манифестации на иселеништвото. На 
тие денови се одржуваат бројни црковни 
осветувања, полагање камен темелни-
ци на нови духовни храмови и одржу-
вање на национални, културни, црковни, 
спортски и други манифестации. Овие 
празнувања, особено во Австралија, 
САД, Канада и Европската Унија (Европа) 
и насекаде во дијаспората, се одржуваат 
повеќе од седум децении, што значи дека 

тие се веќе традиционални.
Илинденските празнувања на сите кон-
тиненти имаат свој типично македонски 
концепт, односно функционираат како 
систем кој го мотивира и стимулира 
најкреативното кај Македонците од сите 
делови на Македонија на овие простори. 
На нив доаѓа до израз исконското, циви-
лизациското кредо на нацијата, изразено 
низ вредностите создавани со векови во 
областа на музиката, фолклорот, везот, 
резбата и носијата, кои ја збогатуваат 
културата на државите во кои се насели-
ле, во почетокот на покрагок, а подоцна 

на подолг и траен  рок.
Сега, со извесна дистанца од скромни-
те дела за дијаспората, се гледа колку е 
силно и моќно илинденското племе Ма-
кедонци, прифатено од меѓународната 
заедница како библиска нација, која го 
задолжила светот со старословенска-
та писменост и куптура. Сега се гледа и 
чувствува големината на Илинденската 
епопеја, светлината што извира од неа за 
да го детронизира мракобесието и да го 
покаже латот на македонската национал-

на ренесанса.

Бескрајно долг и трнлив пат, исполнет со 
блескави страници на едно величестве-
но истрајување, Македонија го минувала 
низ лавиринтот на времето на една фе-
номенална исклучивост: нација и Црква, 
кои што конечно се конституираа дури 
кон половината на XX век и народ со ев-
ропски профил, лоциран во срцето на 

Балканот.
За жал, и денес во цела Беломорска и Пи-
ринска Македонија владее национално 
и политичко ропство. Таму национали-
стите, јаничарите и шовинистите прават 
големи усилби да го обезличат македон-
скиот национален дух и да го уништат и 
длабоко да го закопаат богатото истори-
ско и културно минато на македонскиот 
народ, за што пишувале голем број инте-
лектуалци, паталци, патеписци и добро-

намерници. 

Својата вековна слобода, но само во вар-
дарскиот дел, Македонија ја извојувала 
во Народноослободителната борба што 
ја водела во текот на Втората светска вој-
на против германско-бугарско-италијан-
ските фашистички окупатори. Во текот 
на, речиси, петгодишната крвава борба, 
во која Македонија дала преку 20.000 жр-
тви, во заедница со другите југословен-

ски народи од поранешна Југославија
Од 1991 година па до денeс Македонија 
минува низ макотрпен период во својата 
демократска трансформација. Жилаво се 
бори со тешките економски, социјални, 
меѓуетнички, верски и други проблеми, 
кои ја потресуваат од корен. Иако со ста-
тус на членка на Обединетите нации и 
НАТО, асоцијативна членка на Европска-
та унија, на Советот на Европа и на многу 
меѓународни организации, македонска-
та млада држава, сè уште не може да се 
ослободи од старите апетити на некои 
соседи, но и од глобалните интереси на 
големите држави, кои се прекршуваат на 

Балканот.

.

ИЛИНДЕН – НАЈСВЕТЛИОТ ДАТУМ ВО ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Македонија
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Илинденски прослави во Македонија

Македонската Еврејка Ра-
шела Мизрахи предводник 
на Илинденската Коњаница

Во чест на Илинден заедно со коњаница-
та „Бигорски Манастир – Патот на црешо-
вото топче“ тргнаа од Зубовце до слав-

ното Крушево.

Ги пренесуваа спомените за славните 
Илинденци и за тоа како се сака Македо-

нија.
,,Голема е честа да ја предводам коњани-

цата!
Нека ни е лесен патот низ македонските 
планини до Мечкин Камен!,,-изјави оваа 

горда и храбра Македонка.

Тетовските планинар-
ски клубови со мали 
тури на шар планина 

по повод Илинден

Дел од тетовските планинарски клубови 
организираа мали празнични илинден-

ски тури до врвовите на Шар Планина. 
Освојувањето на врвовите од страна на 
помал број на планинари е согласно пра-
вилникот на планинарската федерација 
за превенција на ширење на Ковид-19, 

без јавни повици.

-Илинденска екскурзија ние организирав-
ме до највисоката точка на Шар Планина, 
Титов врв, на 2747 метри надморска ви-
сочина и мини источна трансверзала на 

масивот во текот на вчерашниот празни-
чен ден, информираа од планинарскиот 

клуб „Аргентус Монт“ од Тетово.

На врвот Љуботен на 2498 метри надмор-
ска висина се искачија неколкумина 
членови на планинарскиот клуб „Је-
лак“. Членови на планинарскиот клуб 
„Љуботен“ беа на планинарски марш 

до месноста Лешница.

Планинарскиот клуб „Тетекс“ немаше 
организирано настан со оглед дека 
изминатата недела на 30 јули почина 
почесниот претседател Цветан Нова-

ковски.

Како се градеше
 споменикот
 Илинден?

„Илинден“ или Македониум — споменич-
ки комплекс во Крушево. Споменикот бил 
откриен на 2 август 1974 година на денот 
на триесетгодишнината на заседанието 
на АСНОМ и 71 годишнина од Илинден-
ското Востание. Изградбата почнала во 
1970 година и биле потребни четири го-

дини за да биде завршен.
Споменикот е создаден од страна на Јор-

дан Грабулоски и Искра Грабулоска. 
Споменикот ја означува непокор-
носта, борбата и вечната стремеж на 
македонскиот народ за слобода и са-

мостојна држава.
Споменикот Илинден се протега на 
12 хектари и формата започнува со 
раскинати пранги продолжува преку 

криптата и ко
лоритно – мозаичната керамоп

ластична сцената, па завршува со купола 
извишена 1320 метри надморска височи-
на, од каде се протега инзвореден поглед 

кон градот Крушево. 

Внатрешноста на куполата импресионира 
со своите релјефи, витражите со вечниот 
пламен и звуците на ораториумот „Сонце 

на прастарата земја“ од Тома Прошев. 

Денес во самата купола се наоѓа гробот 
на Никола Карев и споменица и биста на 

Тоше Проески.

Македонија заслужу-
ва подобра судбина 

од оваа што ја има
Во период на предизвици, кога светот се 
соочува и справува со пандемијата на 
ковид-19, Македонија дополнително се 
справува со политичката криза, предво-

дена од паријата на власт.
Власт која наместо да придонесува кон 
економски напредок, таа ја доведе Ре-
публика Македонија до тотален колапс и 

банкрот,

Потпишувањето на поразителниот дого-
вор со Грција на штета на Република Ма-
кедонија. Со овој договор не само што се 
смени името на државата, туку се создаде 

нова, полусе-
верна држава, 
со ново име, со 
нов внатреш-
но-правен и 
м е ѓ у н а р о д -
н о - п р а в е н 

идентитет.

Но членство-
то во ЕУ не 
следува по 
автоматизам, 
без вистински 
реформи, без 

борба против корупцијата, без борба про-
тив партискиот елитизам и клиен-

телизам, нама членство во ЕУ.

Во 2011 година за првпат беше 
спроведено гласање на македон-
ското иселеништво во Дипломат-
ско-конзуларните преставништва, 
и после неколку изборни циклу-
си, не се најде решение кое ке го 
олресни гласањето на дијаспора-

та.

На 15 Јули во Македонија треба 
да се одржат предвремените пар-
ламентарни избори, но на маке-
донските иселеници ова право 
загарантирано со устав и беше 
ускратено, под изговор на недово-
лно исполнет цензус на пријавени 

гласачи.

Но, знаеме дека  кон сето ова свесно се 
пристапи за да може да и се ускрати гла-

сањето на дијаспората.

Но и во овој период на предизвици 
дијаспората ќе ја искористи секоја мож-
ност да ги употреби своите можности да 

и помогне на Република Македонија.
Почитувани Пратеници и политичари, 
(иаку многу од нив не би ги ставиле во по-
читувани), дијаспората е значаен сегмент 

и нераскинлив дел од Р. Македонија!

Македонија има повеќемилионска 
дијаспора која може на многу начини да 
помогне. За целосна соработка помеѓу Р. 
Македонија и наредната власт треба да го 
стави на дневен ред прашањето за отва-
рање на министерство за дијаспората кое 

би работело во корист на Македонија.

Едно вакво Министерство за прашања со 
дијаспората би било задолжено за маке-
донското малцинство во соседните земји 
и македонските иселеници ширум светот. 
Министерството за дијаспората би имало 
за цел да го заштити македонскот иден-
титет, јазик и култура, како и да влијае 
позитивно врз надворешната политика 
во државите каде живеат македонските 

иселеници.

Големи пропусти од страна на политич-
ките партии кои ја доведоа Македонија 
потчинета и понижена од страна на свои-

те соседи.

Затоа да застанеме и да се обединиме 
сите против злото кое ја води нашата 
земја во целосен колапс и пропаст,  на 
15 Јули дадете го својот глас за спас на 

Македонија и нејзин опстанок!
Затоа што Македонија го заслужува 
својот опстанок, затоа што ние резервна 

држава немаме.

Сузана Сурловски-Ѓеоргиевска
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Donate 
MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION 

ST. CLEMENT OF OHRID, 
TORONTO, CANADA

Registered Name:

 MACEDONIAN ORTHODOX CATHEDRAL CONGREGATION ST. CLEMENT OF OHRID, TORONTO, CANADA
Business Number: 107652216RR0001

CanadaHelps.org

Доколку имате прашања во врска со работата на 
црковната управа побарајте го претседателот, 

потпретседателот или секратарката на црквата, а ако 
имате прашање во врска со верата или со црковната 

служба побарајте го 
Отец Сашо Целески. 

За двете потреби користете го црковниот телефон: 
416-421-7451



Страница 9August 04, 2020

August 2nd marks the feast day 
of the Prophet St. Elijah, however, 
it also has a special meaning 
for Macedonians. It marks the 
Macedonian uprisings against 
the Ottoman Empire in 1903 and 
proclamation of a ethnically 
Macedonian state in Yugoslavia in 

1944.
The uprisings of 1903 were 
organized by the Internal 
Macedonian Revolutionary 
Organization (VMRO) and took 
place in villages and towns across 
Macedonia. The largest and most 
successful uprising took place in 
the mountain town of Kruševo, 
where the komiti led by Pitu Guli 
(an ethnic Vlach) were able to defeat the Ottoman 
forces and declare the first ever democratic 
republic in the Balkans, the Kruševo Republic. 
With Nikola Karev as President, the Kruševo 
republic enjoyed only 10 days of independence 

before being destroyed by the Ottoman army. The 
Ottomans, however, could not destroy the ideals 
of Ilinden that were embedded in the hearts and 
minds of every Macedonian. The sacrifices of the 
tens of thousands of ordinary Macedonians who 
rose up against Ottoman tyranny on Ilinden would 

pave the road towards an independent Macedonia.
After more 40 years, these ideals were realized 
by the Anti-Fascist Assembly for the National 
Liberation of Macedonia (ASNOM). Following the 
liberation of Macedonia from Bulgarian and Nazi 
fascist rule, ASNOM proclaimed an independent 
Macedonian state at the monastery of St. Prohor 
Pčinski on August 2nd 1944. This Macedonian 
state was incorporated into the Yugoslav 
federation and Metodija Andonov Čento was its 

first President.
The series of events that took place on Ilinden in 
1903 and 1944 ultimately led to the independence 
of the Republic of Macedonia from Yugoslavia on 
September 8th 1991. Macedonians around the 
world use this day to remember those who fought 
and died for an independent Macedonian state 

and honour the ideals of Ilinden.
Long live Ilinden, long live Macedonia!

Да живее Македонија и идеалите на илинден-
ците!

ILINDEN

MOC St. Nedela,Ajax

Calling all 2020 graduates! 
St. Clement will be hosting an in person graduation 

ceremony after liturgy on August 9th 
for graduates at all levels who were not able to 
experience a real graduation ceremony at their 

schools. 

Contact Father Saso Celeski if you would like to be 
included in this event!

Preparing icons for our patron day and 2020 graduates 

MYNET
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Блажени се оние кои те 
видоа
и оние кои со љубов се 
украсија...1

 
Возљубени празни-

кољупци,
Светиот пророк Илија е зна-
чајна старозаветна личност. 
Иако не напишал ништо, тој 
самиот, со својот живот, и 
поучувал и порачал многу, 
прославувајќи се со чуда и 
со неспоредлива слава2. Тоа 
се гледа од начинот на кој жи-
веел и делувал, како и во тоа 
како заминал од овој свет3. И 
тој не е присутен само во Ста-
риот, туку го сретнуваме и во 

Новиот Завет.
Бог, правејќи секогаш сè за да 
им помогне на луѓето, а исто-
времено почитувајќи ја сло-
бодата на секого, во староза-
ветниот период ги испраќал 
пророците како посредници, 
кои народот го учеле и го 
утврдувале на вистинската 
вера. Така и светиот пророк 
Илија, воден од големата 
љубов кон Бога и кон наро-
дот, со силни зборови и дела 
укорувал за отпадништво од 
верата, но и упатувал кон ви-

стинската цел на животот.
Во Новиот Завет, пак, слав-
ниот пророк се јавува и разго-
вара со Господ Исус Христос 
при Неговото преображение 
на гората Тавор4. Светиот 
апостол Јаков ја пофалува 
праведноста и молитвеноста 
на пророкот Илија5, а според 
сведоштвото на евангелис-
тот Матеј, него ќе го видиме и 
пред Второто Христово доа-
ѓање, кога ќе дојде претходно 

и ќе уреди сè6.

Возљубени во Господа,
Целокупната дејност на старо-
заветните пророци е насочена 
кон доаѓањето на Богочове-
кот Исус Христос – ветениот 
Месија, Ослободителот од 
гревот и од смртта. Човекот 
е вистински слободен само 
кога живее во заедница со 
Бога. Живеејќи во таа слобо-
да, тој несебично им дарува 
љубов на ближните, секогаш 
подготвен да се жртвува за 
нив. А кога човекот е надвор 
од заедницата со Бога, тогаш 
почнува да им служи и да им 

се поклонува на разни идоли 
и на лажни богови. Докол-
ку на некого или на нешто ја 
полагаме нашата надеж и од 
таму очекуваме спасение, то-
гаш стануваме заробеници на 
овоземното, заборавајќи дека 
единствено Господ 
Христос ни ја дарува 
вистинската слобо-
да. Затоа, на секоја 
Литургија Му се об-
раќаме на Господа, 
велејќи: „Тебе Ти ги 
доверуваме сиот наш 
живот и надеж“7. А 
преподобниот Мак-
сим Исповедник нè 
советува: „Секој чо-
век треба да го љуби-
ме од сета наша душа, 
а надежта да ја по-
лагаме само во Бога 
и само Нему да Му 
служиме со сета наша 
сила“8. За Божјите 
дарови треба да сме 
благодарни и да ги 
употребуваме соглас-
но нивната намена и цел, а не 
да ги претвораме во божества 
од кои очекуваме помош и 
спасение. Имајќи жива заед-
ница со живиот Господ, ние 
ја спознаваме смислата на сè 
што постои, па, исполнети со 
вистинска радост, ги живееме 
секој ден и секој миг што Бог 

ни ги дарува.
Возљубени потомци на пад-
натите борци за Македонија,

Секој народ, во својот исто-
риски пат, минува низ тешки 
периоди, во кои покажува 
подготвеност да се избори и 
да преживее. Искушенијата се 
случуваат за да нè поттикнат 
кон покајание, но и за да се 
истакне духовната сила и на 
поединците и на народите. 
Бог има промислителна улога 
во историското движење на 
секој народ. Тој на сите луѓе 
им ги  утврдил времињата и 
границите на нивните живеа-
лишта, и на сите им останал 
близок9. Тоа значи дека ниту 
еден народ не е оставен на-
двор од Божјиот домострој, 
од Неговата грижа. Затоа 
имаме голема одговорност, 
живеејќи богоугодно, да го 
чуваме дарот на слободата, 
што ни е даден секому оддел-
но, но и на сите како народ 

заедно.

Нашиот македонски народ, 
уште од апостолско време, ја 
примил евангелската пропо-
вед10. Низ вековите минувал 
низ разни искушенија, преку 
кои ја потврдувал својата 
вера. Во тешките времиња 

на ропствата, меѓу нашите 
предци, особено се истакну-
вале оние коишто биле ду-
ховно силни и предводеле 
во борбата за слобода. Затоа, 
за да се биде предводник на 
народот и борец за слобода, 
неопходно е да се надмине 
секој страв, преку утврденост 
во верата, надежта и љубов-
та. А, Светото Евангелие по-
учува дека во љубовта страв 
нема, туку совршената љубов 
го изгонува стравот11. Патот 
кон стекнување на љубовта 
е исполнет со разни пречки, 
со тешкотии и со себеодреку-
вања. Но, со помош на Божја-
та благодат, тие искушенија 
се надминуваат, па жртвата 
за ближните веќе не претста-
вува тешкотија, туку радост.

Возљубени чеда на славните 
илинденци,

Не е случајно што нашите 
претшественици го избрале 
за закрилник токму светиот 
пророк Илија. Неговата рев-
носна борба, втемелена во 
саможртвената љубов, прет-
ставувала поттик и поткрепа 
и за нашите предци. Тоа по-
кажува колкава била нивната 
духовна свест за смислата 
на борбата за слобода, бор-
ба која е невозможно да се 

води без подготвеност на жр-
тва за ближните. Издигнати 
над секаков страв, водени од 
Божјата љубов и, следејќи го 
примерот на славниот пророк 
Илија, непоштедно се труде-
ле со сите сили, за да им ово-

зможат на ид-
ните генерации 
вистински сло-

боден живот.
Така, големиот 
пророк Илија 
ни станал по-
кровител на 
духовната и на 
националната 
слобода. За-
почнатата бор-
ба на Илинден 
– 1903-та, ги 
раѓа созреа-
ните плодови 
на Илинден – 
1944-та година. 
Затоа треба да 
бидеме особе-
но будни да не 
си дозволиме 

потклекнување пред совре-
мените искушенија и да не 
го изгубиме она што нашите 
предци, со огромни напори 
и големи жртви, го стекнале 
и ни го оставиле во аманет. 
Впрочем, самиот факт што во 
петвековното иноверно роп-
ство нашиот народ, по секоја 
цена, ја сочувал православ-
ната вера, е доволен пока-
зател за духовната сила и за 
идеалите за кои се борел и се 

жртвувал.
Еве, и во оваа 2020-та година, 
македонскиот народ, како и 
целото човештво, е во едно 
ново искушение – во ново 
востание, предизвикано од 
заразната пандемија. Но, по-
учени од искуството на на-
шите предци од претходните 
востанија, и со Божја помош и 
поткрепа, се надеваме дека и 
овојпат ќе извојуваме победа.

Возљубени чеда на Мајката 
Македонска Црква,

Во многувековната историја 
на македонскиот народ, ма-
настирите одиграле клучна 
улога во изградбата и во 
надградбата на нашата духо-
вност. Еден од најголемите 
наши вековни, но и совре-
мени духовни расадници е 
Бигорскиот манастир. Оваа 

година ќе го одбележиме не-
говото 1000-годишно посто-
ење и духовно делување на 

македонската земја.
Честитајќи им го Илинден на 
сите Македонци, во Таткови-
ната и насекаде по светот, 
порачуваме да не се забора-
ви, во ниту една македонска 
генерација, делото на сите 
наши борци и јунаци, комити 
и војводи, партизани и бра-
нители. Аманетот што ни го 
оставија – да ги чуваме сло-
бодата и самобитноста, нека 
ни биде постојана заповед и 

порака!
Нека им е вечен споменот на 
сите коишто се бореа и пад-
наа за слободата и за неза-

висноста на Македонија!
Дај Боже, да постои и да оп-
стои слободна Македонија и 
сè што е македонско! Амин!

Честит Илинден!
† СТЕФАН

АРХИЕПИСКОП
ОХРИДСКИ И МАКЕДОН-

СКИ

заедно со членовите на 
Светиот архијерејски си-

нод
на Македонската Право-

славна Црква 
– Охридска Архиеписко-

пија
† ПЕТАР, Митрополит 
Преспанско-пелагониски и
администратор Австра-

лиско-новозеландски
† ТИМОТЕЈ, Митрополит 

Дебарско-кичевски и
администратор Австра-

лиско-сиднејски
† НАУМ, Митрополит 

Струмички
† АГАТАНГЕЛ, Митропо-

лит Повардарски
† МЕТОДИЈ, Митрополит 

Американско-канадски
† ПИМЕН, Митрополит Ев-

ропски
† ИЛАРИОН, Митрополит 

Брегалнички
† ЈОСИФ, Митрополит Те-

товско-гостиварски
† ГРИГОРИЈ, Митрополит 

Кумановско-осоговски
Илинден, 2020-то лето Го-

сподово

† СТЕФАН
ПО МИЛОСТА БОЖЈА,

АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ И МАКЕДОНСКИ,
ЗАЕДНО СО СВЕТИОТ АРХИЈЕРЕЈСКИ СИНОД,

ДО СВЕШТЕНОСЛУЖИТЕЛИТЕ, 
ДО МОНАШТВОТО

И ДО СИТЕ ЧЕДА НА
МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

– ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА,
А ПО ПОВОД ИЛИНДЕНСКИТЕ ПРАЗНУВАЊА,

ИСПРАЌА МИР И БЛАГОСЛОВ ОД БОГА

ИЛИНДЕНСКО ПОСЛАНИЕ



Страница 11August 04, 2020 Св. Илија, Мисисага

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА“СВЕТИ ИЛИЈА”
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON. L5M 2Y5  

Phone: 
(905) 821-8050

Б л а г о ч е с т и в и 
христијани,

Драги браќа и се-
стри,

Еве измина период 
исполнет со предиз-
вици и искушенија, та 
најдовме за пастирска и 
духовна потреба да Ве 
поздравиме и со надеж 
зајакнеме во духот, пре-
несувајќи молитвени 
поздрави до сите Вас! 

Трпеливи и истрајни во 
молитвите, со помош и 
благослов Божји, доче-
кавме нашиот сега веќе 
уште поубаво украсен 
храм Свети Илија во Ми-
сисага, да биде повтор-
но отворен за заедничка 

молитва. 
Чувствуваме духовна 
потреба да ја сподели-
ме со вас радоста од 
денот на повторното 
отворање на нашата цр-
ква и првата заедничка 
света Литургија отслу-
жена скоро три месеци 
по затворањето. Тоа 
беше за нас радост како 

за Велигден! 

Иако малкубројни, но 
со голем молитвен жар, 
полни со емоции, се по-

чувствува таа благодат-
на Божествена енергија 
меѓу присутните верни-

ци.
Мораме да ја искажеме 
и споделиме благодар-
носта до сите вас од 
Бога благословени чеда 
на нашата Македонска 
Православна Црква, кои 
во целиот овој период 
на искушенија, предиз-
вици и тешкотии, би-
вајќи со нас постојано, 
не оставајќи не да пад-
неме со духот, ни по-
могнавте да опстоиме 
и го надминуваме злото 
со кое сеуште ежедне-

вно се соочуваме.

Драги наши Македонки и 
Македонци,

Нашата Македонска 
православна црква све-
ти Илија во Мисисага е 
молитвен и социјално 
културен дом и стожер 
на нашиот Македонски 
национален идентитет,  
каде ја негуваме верата 
наша прадедовска пра-
вославна, нашите коре-
ни македонски, нашата 
историја, нашиот јазик, 
нашиот богат фолклор и 
многу што друго, што го 
зацврстува и врз што се 

темели нашето македон-
ско самопознание.  

Нашите родители, на-
шите претходници, на-
шите повозрасни браќа 
и сестри се вложиле 
себеси во изградба на 
ова македонско свето 

место, каде сите ние ќе 
можеме да принесува-
ме молитви за радост 
и тага, да се утешуваме 
и поучуваме во верата, 
да учиме македонски 
јазик и национална ма-
кедонска историја, да го 
учиме и негуваме својот 
богат македонски фол-
клор, да прославуваме 
и да се веселиме заедно 
како да сме едно, и тоа 
треба така да биде и да 

остане непроменето за 
век и веков! 

Драги во Христа 
Господа,

Ве молиме да останете 
со нас во 
овие тешки 
времиња и 
да ни пома-
гате колку 
можете и 
на кој план 
можете, да 
опстоиме и 
да излеземе 
од ова вре-
ме невреме 
уште поси-
лни и поз-
братимени. 
Овој дом 
Божји, кој 

е посветен на светиот 
пророк Илија и на све-
тата Злата Мегленска, 
е наш и не смееме да 
дозволиме никаква зла 
сила да ни ги затресе 
силите наши православ-

ни и да ни наштети. 
Да се исправиме заедно 
сплотени во молитва-
та и верата наша пра-
деовска христијанска 
пред сите бранови во 
ова животно море и да 

пловиме заедно мирно 
и спокојно, бидејќи наш 
кормилар е Христос на-

шиот Господ!

Свети Илија и денес нè 
повикува на сенародно 
покајание! Да се обрати-
ме кон Христа Господа и 
да се покаеме, да поба-
раме прошка од оние на 
кои сме им згрешиле, но 
и да им простиме и на 
оние кои тоа искрено го 

бараат од нас.
Во ова време преполно 
со предизвици, потреб-
на ни е дополнителна 
будност и во бранењето 
на слободата, и нацио-
нална и духовна, како и 
во грижата за споменот 
кон оние коишто се жр-
твуваа бранејќи ги вера-

та и Татковината. 

За нашите вистина и 
историја немаме право 
на отстапки заради се-
гашноста, зашто со тоа 
внесуваме неизвесност 

во иднината. 
Идеалите на илинден-
ците и на сите коишто 
се бореа за слобода на 
Македонија – треба да 

се и наши!
Учејќи се од искуството 
на минатото, да се чу-

ваме од лоши совети, 
од лажни пријателства, 
од суетни пофалби, од 
празни ветувања и, осо-
бено, од националното 
и духовно неединство.

И, да не го заборавиме 
најважното – дека един-
ственото вистинско бо-
гатство е непресушната 
благодат на Царството 
Божјо, дека единствена-
та вистинска слобода е 
слободата во Светиот 
Дух, дека единствена-
та вистинска правдина 
е правдата Божја, дека 
единствената вистинска 
љубов е безграничната 
љубов на Бога Отецот 
и дека единствената ви-
стинска победа е извоју-
вана еднаш засекогаш 

на крстот Христов. 

Нека ни се честити сите 
празници досегашни и 
предстојни, нека ни е че-
стит Илинден, на сите. 

На многу години 
Македонци!

          
                       

Те молиме, божествен пророче и        
боговидецу Илија,

дарувај му победа на нашиот народ, 
а на душите наши – милост голема

(од Втората литијна стихира 
на празникот)

Во името на надлежниот архиереј на Американско -Канад-
ската Македонска Православна Епархија 

господин Методиј, 
Ви го честитаме црковниот и национа-
лен празник  Илинден, а на Македонска-

та Православна Црква Свети Илија 
oд Мисисага, храмовиот празник,  поса-

кувајки секое добро во Бога! 
На многу години!

Parish priest:
Very Rev. Konstantin Mitrovski

Phone: 647.962.0203

Фотографии од прославата на патрониот ден на Св. Илија од Мисисага.
Годинашни кумови беа семејството на Јани и Марија Малевски, а догодина кумови ќе бидат Магдалена и Зоран Иваноски

 со нивното семејство.
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Claiming that Macedonians 
voluntarily chose to rename 
our country into “North 
Macedonia” and ethnicity 
into “North Macedonians” is 
like saying that Indigenous 
groups choose to be called 
“Redskins”. And when 
Western media attack 
Macedonians for denouncing 
the forced name change, 
it would be akin to them 
attacking Indigenous 
groups for denouncing anti-

Indigenous terms.
Welcome to The Surreal 

World: Macedonia.
Yes, Macedonians get 
attacked for denouncing 
the derogatory terms used 
against us. Why? Because 
the United States says so. 
And they fund media and so-
called “think tanks” to do the 
same. These same groups 
accuse Macedonians of the 
exact tactics that are being 
used against us. The US has 
perfected the “offence is the 
best defence” tactic, and they 
have taught other oppressors 
(namely Greece, Bulgaria and 
Albania) how to use it against 
Macedonians, and other 

minorities, too.
The US brutally stripped 
Macedonians of our right to 
self-determination by illegally 
forcing through a name 
change and by using methods 
that would be viewed as a 

declaration of war if ever 
used against the United 
States, including granting 
amnesty to terrorists, stoking 
(starting) a civil war, election-
rigging, blatantly violating 
the Constitution…but wait, 
it wasn’t the US Constitution 
so the Republicrats (or do 
they prefer Demopublicans?) 
didn’t care. Yes, both US 
parties are united in their 
insatiable desire for US 

imperialism.
But why the forced name 
change? To prevent Greece 

and Bulgaria from vetoing 
Macedonia’s NATO and EU 
membership bids, something 
they pledged to do unless 
Macedonia changed its name 
to “North Macedonia” and 
gave away the name, identity 
and history of Macedonians 
to Greece and Bulgaria, 
depending on context. 
Confused? Just check the 
19-page “Prespa Agreement” 
(that no Macedonian agreed 
to) which governs what, 
when, why, how and where we 

can identify ourselves.
And this is not just a 
“dispute” between the 
Republic of Macedonia 
and Greece/Bulgaria. All of 
Macedonia was partitioned 
in 1913 among Serbia (now 

the independent Republic of 
Macedonia), Greece, Bulgaria 
and, in 1919, Albania. The 
forced name, identity and 
history change affects all 

Macedonians, everywhere.
To combat against the outrage 
expressed by Macedonians 
at being called “North 
Macedonians” from “North 
Macedonia”, the United 
Political Parties of America 
claim that we’re taking away 
the right of self-determination 
for those (nobody) who 
choose to use the imposed 

name. It’s like defending 
the rights of someone who 
breaks into your house and 
condemning you for calling 

the police.
Our name and identity have 
been misappropriated, yet the 
US and their favourite foreign 
policy pupil, Greece, accuse 
Macedonians of cultural 
misappropriation for existing 
as who we’ve always been 
— Macedonians. Try fi guring 
that one out. Following the 
illogical US playbook (Trump 
has “perfected” it), Greece, in 
1988, implemented the most 
blatantly obvious propaganda 
switch in their history — 
claiming Macedonia’s name 
after generations spent 
denying its existence and 

fi ercely suppressing any 
mention of it. As many Greek 
politicians have admitted, 
though, the reason had 
nothing to do with the name 
— it was to “wipe Macedonia 
off the map” and to deny its 
policy of persecution and 
cultural genocide against the 
large Macedonian minority in 

Greece.
The oppressor has claimed 
our name, publicly celebrates 
the eradication of our ethnic 
identity (Greek politicians 
have made the cultural 
genocide of Macedonians a 
campaign slogan), yet they 
accuse the oppressed of 
oppressing. The US-style 
maze of circular logic was 
fun on that Seinfeld episode 
with Elaine and the phone 
guy, but it’s not that much fun 
when US politicians and their 
deranged protégés employ it 
to wipe out my ethnic group. 
And it’s not just Trump doing 
it (his administration didn’t 
even start this policy, but 
they’re “proudly” continuing 
it), it’s every single foreign-
interventionist president 
going back decades. Unlike 
our oppressors though, I 
won’t misappropriate the 
second Seinfeld reference 

and claim it as my own.
So, what would happen if 
the English claimed that the 
names of Indigenous groups 
belonged to them — does 
that mean colonization and 
brutalization of Indigenous 
lands and people didn’t 
happen? This is exactly 
what Greece will have you 
believe about Macedonia and 
Macedonians. They’re selling 
the idea that if you own the 
name, identity and history of 

the oppressed, no oppression 
could possibly have 
occurred. And to “prove” the 
unprovable, Greece’s mentor 
is spending millions of US-
taxpayer dollars funding 
media and “think tanks” 
to write Peterman-worthy 
anecdotes trying to get you 
to buy this fancy, hate-fi lled 

fabrication.
The Twilight Zone continues. 
When Macedonians called for 
an end to the anti-Macedonian 
name negotiations and 
subsequent forced name 
change, we were called 
“radicals” by the racists. 
That’s like Nazis claiming 
that they suffered at the 
hands of Jews in World 
War II. Appealing for human 
rights conventions and the 
Universal Declaration of 
Human Rights to be fairly 
applied to Macedonians 
causes the most openly 
interventionist country in the 
world, the United States, to 

attack the oppressed.
So how do we put an end to 
this brutally surreal reality 
show? Put yourself in our 
shoes. Don’t ignore hatred 
against any ethnic group, 
including Macedonians. 
Condemn it. Otherwise, 
whether intended or not, 
you’ll be enabling hypocritical 
foreign interventionism 
and rewarding cultural 

misappropriation.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International

The Surreal World: Macedonia

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights 

Movement International
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 За весникот ,Македо-
нија,, пишува:

Ристо Никовски 
Јули, 2020

Изборите поминаа и ја 
оставија Македонија во 
уште подлабока криза. 
И Хичкок да ги режира-
ше резултатите (46 за 
СДСМ, плус 15 за ДУИ, 
рамно на 61, што е мно-
зинство во Собрание-
то), немаше подобро 
да ги сложи. Од една 
страна, Македонците 
масовно бојкотираа, од 
друга формираа повеќе 
нови партии кои гри-
знаа дел од колачот на 
опозицијата и уште по-
веќе ја влошија и така 
неповолната ситуа-
ција. Заслуга за овие 
мали нови партии, од 
кои повеќето собраа по 
неколку илјади гласови, 
има и нашата дијаспора 
која главно ги финан-
сираше. Тоа веројатно 
беше  одраз на незадо-
волството од поли-
тиките на главната 
опозициска партија, 
за што имаше основа, 
ама последиците се 
многу подлабоки. Овие 
партии собраа речиси 
70.000 гласови, од кои 
Левица повеќе од по-
ловината (37.426), која 
доби и два пратеника. 
Арно ама, ако сите овие 
гласови легнеа на смет-
ката на ВМРО ДПМНЕ, 
што би било логично, 
партијата ќе добиеше 
уште најмалку 10-тина 
пратеника. Интересно 
е дека и Левица ги зема 
гласовите од десница-
та поради нагласената 
патриотска платфор-
ма со целосно отфр-
лање на договорите со 
Бугарија и Грција.  Се’ 
заедно, дозволивме да 
победат силите кои го 
разнебитија македон-
скиот народ, го уни-
штија македонскиот 
карактер на државата и 
по се’, освен формално, 
земјата ја претворија 
во федерација. Резул-
татите од овие избори 
се историска грешка на 

македонскиот народ.
 Изборите во ни-
кој случај не беа чесни 
а камоли фер и демо-

кратски, но тоа не ја 
намалува одговорноста 
на опозицијата. Власта 
неконтролирано се за-
должуваше со кредити 
кои никогаш нема да 
можеме да ги вратиме 
и затоа се’ повеќе ќе 
имаме третман на про-
текторат. Во прашање 
се преку милијарда евра 
а дел од истите се по-
делени на неколку сто-
тини илјади лица, што 
може да се смета како 
класичен предизборен 
поткуп. Имаше и повеќе 
други изборни манипу-
лации кои се игнорирани 
како и секогаш до сега. 
За странците е најваж-
но да поминат избори-
те а во конкретниов 
случај тие отворено 
навиваа за досегашна-
та гарнитура на власт, 

која им ги исполни сите 
нелегални и нециви-
лизациски барања, на 
директна штета и со 
долгорочни последици 
по македонскиот народ.
 К а р а к т е р и с -
тика на овие изборни 
резултати е и изедна-
ченоста на бројот на 
пратеници на конфрон-
тираните македонски 
и албански партии, која 
нема да дозволи ниту 
лесно, а уште помалку 
формирање на стабил-
на извршна власт. Има 
многу опции иако најре-
ална изгледа досегаш-
ната коалиција на СДСМ 
и ДУИ плус пратеникот 
на ДПА. Меѓутоа, со 62 
пратеника не може ни-
што посериозно да се 
презема особено кога 
државата се наоѓа во 
критичен период во кој 
мора да се донесуваат 
драматични одлуки. 
Прво, тоа важи за бор-
бата со пандемијата, 
која во последно време 
доби крајно загрижу-
вачки димензии, што 
воопшто нема да биде 
лесна задача бидејќи це-
лиот Балкан е  во слич-
на ситуација. Реални се 
оценките дека тоа ни 
се случува заради фор-
сирањето на прерани 
избори што доведе до 

експлозија на ново зара-
зени. 

 Вториот, уште 
потежок предизвик за 
новата Влада ќе бидат 
длабоките реформи 
кои Брисел отворено 
ги очекува. Последната 
влада не направи ни-
што на тој план и сега 
ќе мора многу нешта да  
се надокнадуваат а, со 
ранливо мнозинство од 
два пратеника, такво 
нешто не е ни теорет-
ски возможно. Факт е 
дека Брисел само фор-
мално, без датум, ги 
отвори преговорите 
за членство на Македо-
нија во ЕУ. Во меѓувре-
ме беше одредена нова 
методологија за прего-
вори која не само ќе ги 
отежни условите туку, 
по многу што, вратите 

на Брисел ќе ги напра-
ви – ширум затворени. 
Неспорно е дека Унија-
та не сака проширу-
вање поради своите 
внатрешни проблеми 
и лошото искуство по 
приемот на неподго-
твените Бугарија и Ро-
манија. И, во споредба 
со порано, критериу-
мите за членство се 
кренати на речиси не-
достижно ниво. Маке-
донија уште утре да ги 
започне преговорите, 
тие ќе траат најмалку 
15 години а веројатно и 
многу подолго. Потвр-
да за тоа е Црна Гора, 
која преговара од јуни 
2012 (8 год.) и не е дојде-
на ни до пола пат иако 
се работи за 600 илјади 
народ и земја која нема 
нерешени прашања со 
соседите. Втор пример 
е Србија која преговара 
од јануари 2014 (6,5 год.) 
и е, по многу што, ре-
чиси на почетокот од 

процесот. 
Членството во ЕУ, иако 
е долгорочна и неизвес-
на цел, беше мамка за 
македонскиот народ и 
манипулација со него, 
и при потпишување-
то на предавничките 
договори со Бугарија и 
Грција, и во кампањата 
на последните избо-

ри. СДСМ како да успеа 
да го убеди народот 
дека само што не сме 
влегле во ЕУ а со тоа, 
се подразбира, нели, 
се оправдуваат сите 
идентитетски жртви 
кои ги положивме во 
спомнатите договори 
а ќе бидат решени и 
сите други проблеми. 
Во сиромаштијата во 
која живее добар дел од 
народот, ЕУ беше лаж-
ната светла точка, која 
мобилизираше. Истото 
важеше и за НАТО, кое 
беше пред и над се’ ин-
терес на САД, за да се 
затвори регионот за 
руско влијание. Иако е 
Албанија преку 10 годи-
ни дел од алијансата, 
таа е најдобар пример 
и доказ дека измамите 
врзани со членството 

во НАТО, како гаранција 
за стабилност, безбед-
ност и странски инвес-
тиции – се чиста из-
мислица и махинација: 
таму со години владее 

политички хаос.
 И ВМРО ДПМНЕ 
не се откажува од амби-
циите да формира нова 
влада иако шансите се 
минимални или никакви. 
Повод е веројатно ана-
логијата од 2017 кога 
тие имаа два пратени-
ка повеќе ама СДСМ ја 
состави владата. Се-
пак, тоа личи на празни 
надежи бидејќи стран-
скиот фактор, кој е по 
многу што клучен во 
земјава, и сега игра на 
картата на досегаш-
ната власт. Немаат 
потреба да ја менува-
ат бидејќи таа веќе им 
докажа дека се верни ма-

рионети.
Во дадениве услови, 
оптимално решение 
за Македонија изгледа 
привремено формирање 
на влада на широка коа-
лиција, во кој би влегле 
сите заинтересирани 
парламентарни пар-
тии. Главни задачи би 
биле справување со 
пандемијата и во рок 
од шест до 12 месеци 
организирање на нови 
парламентарни избори. 

Тие би биле заедно со 
локалните кои следат 
во октомври 2021 и кои, 
евентуално, би се ор-
ганизирале неколку ме-
сеци порано. Меѓутоа, 
и оваа опција е речиси 
невозможна бидејќи 
конфронтацијата меѓу 
СДСМ и ВМРО ДПМНЕ е 
многу подлабока од за-
едничките национални 
и државни интереси. 
Неизвесноста е тотал-
на бидејќи никој не знае 
на што се’ се спремни 
32-та албански прате-
ници. Со нив и со СДСМ, 
странскиот фактор 
може што сака да прави. 
Ако сите 32 албански 
пратеници се присилат 
да направат коалиција 
со СДСМ таа ќе биде по-
губна по интересите на 

македонскиот народ.
 Неуспехот на 
опозицијата на овие 
избори заслужува под-
лабоки анализи. По се’ 
што се случуваше во 
земјата, по капиту-
лантските договори 
со Бугарија и Грција, по 
неприфатливиот закон 
за албанскиот јазик со 
кој земјата практично 
стана јазична федера-
ција, по криминалот кој 
доби вселенски разме-
ри... да се загубат избо-
ри од таква власт, не-
вистина тешко може да 
се прифати. Аферата 
“рекет“ недвосмислено 
допираше до врвовите 
на власта, сите видо-
вме видео со кое се ба-
раше “едно евро за Ви-
цето“, злоупотребите 
сврзани со промената 
на Уставот беа повеќе 
од евидентни за секо-
го... Во овие три и пол 
години имаше и мно-
гу други поразителни 
случувања. Затоа, по-
разот на ВМРО ДПМНЕ 
не може со ништо да 
се оправда освен со не-
соодветни партиски 
политики. Факт е дека 
партијата беше под 
силен надворешен при-
тисок ама тоа не амне-
стира никого. Се обиду-
ваа да балансираат на 
сите страни и во таа 
какофонија немаа јасни 
ставови речиси за ниту 
едно важно прашање. 
Немаше стратегија 
ниту за задржување 
на редовните гласачи, 
камоли за прибирање 
на други. Како да имаа 
подзаборавено дека на-
шите политички лиде-
ри се тука за да ги бра-
нат нашите интереси 

а не туѓите. А тоа, се 
разбира, носи ризици со 
кои мора да се соочиш, 
ако сакаш да останеш 

во политиката. 
 Во целина, ре-
зултатот на овие избо-
ри е тежок, да се наде-
ваме не и одлучувачки 
удар врз македонизмот. 
Ако досегашната власт 
добие нов мандат и 
го искористи целиот, 
потоа ќе биде многу 
тешко да се исправаат 
катастрофалните гре-
шки направени послед-
ниве неколку години. 
Луѓето ќе почнат да 
се навикнуваат на не-
правдите и ќе биде се’ 
потешко да се мобили-
зираат сили за враќање 
на нашите универзални 
национални права. Ќе 
стане нормално МИА 
да биде Медиумска ин-
формативна агенција, 
место Македонска ин-
формативна агенција. 
Никој нема да се пра-
шува зошто во Скопје 
има Албански и Турски 
а нема Македонски на-
роден театар... Назад, 
сепак, нема. Треба да се 
бориме што побрзо да 
следат нови избори, со 
надеж и најширока спло-
теност - македонскиот 
народ да ја исправи 
својата историска гре-

шка од овие.

 Нека ни е че-
стит двојниот Илин-
ден, симболот на сло-
бодата и државноста 
на македонскиот на-
род. Го славиме во 
жалосни услови ама 
сонцето пак ќе се по-
јави. Наша должност 
е да сториме се’ што 
можеме за тоа што 
поскоро да се случи.

 П. С. За да се 
види погубната улога 
на малите партии, еве 
како гласаше народот:  
СДСМ 327.408 гласа 
(46 пратеници), ВМРО 
ДПМНЕ 315.344 (44), ДУИ 
104.699 (15), Алијанса-
та и Алтернатива на 
Албанците 80.000 (12), 
Левица 37.426 (2), ДПА 
13.930 (1), Интегра 
12.291, ДГУ 3.555, МОРО 
3.245, Глас за Македо-
нија 2.800, Единствена 
Македонија 2.600, СДУ 
2.585, Твоја партија 
1.894, Демократи 1.558 и 
Народна партија на Ро-

мите 1.225.

ИЗБОРИТЕ НЕ РЕШИЈА НИШТО: МАКЕДОНИЈА НА РАСПАЌЕ 

Македонија
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Donate
 St. Dimitrija Solunski

Registered Name: St. Dimitrija Solunski 
Macedonian Orthodox Church, 

Markham, Canada
Business Number: 138675210RR0001

CANADAHELPS.ORG

201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4
Phone: (905) 471-5555

Diocese: Macedonian Orthodox Diocese of America and Canada

Happy Ilnden to all Macedonians around the world!

St.Dimitrija Solunski, Markham would like to thank the Macedonian 
community for attending our Bbq for Petrovden & Ilnden. 

 It was well enjoyed & Thank you to everyone that supported us.We 
appreciate that everyone practiced the safety measures that were 

in place.
Stay safe! 
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850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  65+
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 65 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

Canadian Macedonian Place 

For everyone’s safety, our 2020 Macedonian Open 
is CANCELLED due to COVID-19.

In lieu of golfi ng, we hope you’ll support our 
Macedonian Meal Kit fundraiser. 

It’s everything you need to enjoy a feast in the 
comfort and safety of home!

Your meal kit includes GRAFCHE TAVCHE, a Macedonian baked bean dish; mouth-watering SARMA; 
PECHENI LJUTI I BLAGI PIPERKI (grilled hot & sweet peppers); Macedonian Leek Sausage, also 

known as LUKANICI; irresistible KEBAPI; a dish of FETA CHEESE & OLIVES; and beloved ZELNIK.

Orders must be placed by AUGUST 10th and pick up day is August 19th between the 
hours of 9am-5pm at one of the following two locations:

• Summer Fresh Salads – 334 Rowntree Dairy Road, Woodbridge
• Canadian Macedonian Place – 850 O’Connor Drive, Toronto

ORDER YOUR MEAL KIT NOW
                                    https://macedonianopen.com/

DINNER FOR 4
$250.00
Your charitable tax receipt will be $180

DINNER FOR 8
$500.00
Your charitable tax receipt will be $360
DINNER FOR 12

$750.00
Your charitable tax receipt will be $540
You may order additional meal kits for larger groups!

In lieu of our golf tournament this year, we’re holding an extra-special fundraiser – one that you and your family can enjoy in the comfort and safety of 
home!

Purchasing your Macedonian Feast today lets you enjoy the fabulous tastes of Macedonia while helping us offer the best care possible to our beloved 
residents.

Don’t delay! Your meal kit order must be placed by August 10.
A charitable tax receipt will be provided for a portion of the cost of each meal kit purchased.

Meal Kits will be available for pick up on August 19 ONLY, between 9am and 5pm.
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Низ деновите на светската пандемија

Цветановски: Ако се откаже-
ме од Гоце Делчев се откажу-

ваме од се’ што тој направил 
за Македонија и македонскиот 

народ
Ако се погледне се’ што Гоце Дел-
чев има направено за Македонија 
и македонскиот народ и ние се 
откажеме од сето тоа кажуваме 
дека се откажуваме од него и дека 
залуден бил неговиот труд, изјави 
професорот Гоце Цветаноски од 
Институтот за македонски јазик во 
емисијата “Само вистина“ на ка-
нал 5 телевизија. Тој истакна дека 
наметнувањеѕо на проблеми со 
диктат од една страна кон друга, 
како што прави Бугарија во момен-
тов е неприфатливо во 21 век, во 
процес на развиена демократија. 
“Бугарската академија на науките 
излезе во најмала рака со брошур-
ка или памфлет со тези кои во на-
уката одамна се расчистени. Кога 
станува збор за научната мисла во 
Бугарија, тие немаат расчистено со 
многу тези и дилеми и се враќаат 
во времето на романтизмот, кога 
беше претензија за големи држави 
и нации и се повикуваа на митски 
претстави, но тоа време во Европа 
одамна е поминато“, истакна Цве-
тановски. Тој додаде дека двата 
договори со Бугарија и Грција се 
добро уиграна работа со кои ние се 
откажуваме од целата наша исто-
рија се’ до 1945 година и се само 
повторување на грешките од мина-

тото.  (Курир)
Што друго може да се очекува од 
една држава која нема ниту перде 
ниту срам и живее со векови на 
лаги. Не само шти го лаже својот 
народ туку се бидува да го лаже 
целиот свет дека нивната држава 
не била на страната на фашизмот 
и Хитлер. Сеуше има многу живи 
луге учесници во Втората светска 
војна и не само тие, кои ја памтат 
окупацијата на Вардарска Ма-
кедонија во таа војна. Кој ги уби 
момчињата од Ваташа? Кој го уби 
Крстин Костовски од Брајчино? ... 
Против кого се бореа бугарските 
војници во Македонија ако тие беа 
ослободители? Шумкарите (парти-
заните) беа тие кои ја извојуваа по-
бедата над бугарската фашистичка 

армија во Македонија!

Кина донира 300 прехрамбени 
пакети за социјално загрозени 

граѓани

Министерот без ресор задолжен за 

имплементација на Стратегијата 
за Роми, Музафер Бајрам, се срет-
на со амбасадорот на Кина, Џанг 
Суо. На средбата беа дискутирани 
проблемите и предизвиците со кои 
се соочува ромската заедница во 
Македонија, воедно беа презенти-
рани и идните активности во чии 
рамки можна е подршката од оваа 
пријателска земја. Како резултат 

на добрата соработка, денес со 
финансиска подршка од Народна 
Република Кина ќе бидат поделе-
ни околу 300 прехрамбени пакети 
во општините Кичево, Битола и 
Ресен, соопштија од Кабинетот на 

министерот  без ресор. (Вечер)
Познато и признато е дека Македо-
нија е земјоделска земја. Ако е така, 
тогаш барем на тоа поле (исхрана-
та) не би требало да биде проблем. 
П.С. До кога таа пријателска земја 
(Кина) ќе ја навредуваме за името 
на нејзиниот главен град Беижинг. 
(Не Пекинг) Цел свет ја именува 

така повеќе од 30 години?

Буковскиот пипер ќе биде ре-
гистриран во Брисел

Познатиот буковски пипер, кој е 
еден од ретките не само кај нас 
туку и пошироко, може да се случи 
наскоро да биде регистриран во 
Брисел како македонски производ-
ствен бренд.Ова деновиве, за вре-
ме на посетата на битолското село 
Буково го најави министерот за 
земјоделство и шумарство Трајан 
Димковски.  – Со оглед на тоа што 
се работи за вистински традицио-
нален производ какви што има мал-
ку во Европа, наша желба е овој пи-
пер да биде регистриран во Брисел 
бидејќи со почнувањето на прего-
ворите со ЕУ, едно од прашањата 
ќе бидат нашите традиционални 
производи. Министерот Димовски 
ги информира буковци дека во тек 
е јавниот повик со кој ќе се финан-
сираат елаборати и спецификации 
за регистрација и заштита на нази-
вот на земјоделските прехранбени  

производи. (Нова Македонија)
Побрзајте пријатели, не се влеч-
кајте, ни зедоа комшиите се’ со што 
се гордеевме. Ајде, барем пиперот 
наш да остане буковски (македон-

ски).
Синот отстранет од АНБ затоа 
што таткото протестирал про-

тив промената на името

Ќерка на поранешен командант 
на УЧК може да биде вработена 
во АНЕ (Агенција за национална 
безбедност) а син на човек кој про-
тестирал против промена на устав-
ното име на државата не може! Об-
разложението за ваквата одлука на 
“селекторите“ е повеќе од банална 
– ќерката немала чести контакти со 
таткото, а синот имал! Докумен-
тите кои свиркач ги достави до 
редакцијата на “Лидер“  покажу-
ваат политички монтиран случај 
за отстранување на вработен во 
УБА преку одземање на неговиот 
безбедносен сертификат само 
затоа што неговиот татко бил 
дел од протестите против проме-
ната на уставното име. – Бојан 
Христовски, вработен во МВР, 
магистер на науки од областа на 
криминалистиката не успеал да го 
мине “ситото“ за добивање безбед-
носен сертификат  за користење 
на класифицирани информации до 
степен “Државна тајна“. И тоа не 
поради неговото кристално чисто 
лично и работно досие, туку поради 
учеството на неговиот татко Љупчо 
Христовски на протестите против 
промената на името на неговата 
држава Република Македонија. 

(ИНФОМАКС.мк)
Ќе треба да се навикнеме на тоа, 
драги мои. На неодамнешните 
избори се испостави дека во држа-
вата има повеќе НеМакедонци од 
Македонци. Тие му дадоа  мандат 
на човечето од Муртино да пали и 

гаси во некогашната држава со 
име Македонија. Во било која 
нормална држава на овој свет 
овој човек ќе беше избришан 
од списокот на политичари вед-
наш после самата негова поја-
ва на политичката сцена. (Ќе ја-
деме живи луѓе кога ќе дојдеме 

на власт!)

Британија: Премиерот ја пре-
зеде целата одговорност за 
справувањето со пандемијата

Британскиот премиер Борис Џон-
сон изјави дека презема целосна 
одговорност за  справување  со  
коронавирусот, негирајќи дека се 
обидел да ги обвини здравстве-
ните работници за ширењето на 
ковид 19. “Последно нешто што 
сакав да го направам е да ги об-
винам здравствените работници 
за она што се случи, за некои од 
нив да мисли дека ги обвинувам“, 
рече британскиот премиер об-
раќајќи се пред парламентот. “Кога 
станува збор за преземање на 
вината, ја преземам целата одго-
ворност за она што се случи. Едно 

нешто што никој не знаеше на 
почетокот на пандемијата е дека 
вирусот се пренесува асимито-
матски од личност на личност и 
затоа  упатствата и процедурите 
се променети“, изјави Џонсон. 

(МКД.мк)
Човекот има доблест да си ја 

признае вината, нема што. Се чини 
дека во нашата татковина Маке-
донија се’ оди подмачкано. Петка 
за македонските политичари, ниту 

еден не “греши“!

На патот  Богданци – Гевге-
лија во камион откриени 211 
мигранти од Бангладеш и Па-

кистан

Соноќа на пред полноќ припадни-
ците на Регионалниот центар за 
гранични работи Југ од Гевгелија  
во камион со полиприколка открија 
211 мигранти. Биле превезувани во 
тешко моторно возило марка ДАВ 
со скопски регистарски таблици до-
дека полуприколката со струмички 
таблици, управувано од 27 годиш-
но лице од Скопје. Мигрантие биле 
откриени на патниот правец Бог-
данци – Гевгелија кај раскрсницата 
која води кон населеното место Бо-
городица скриени во полуприколка-
та. 159 од нив биле од Бангладеш, 
а 52 од Пакистан. Од вкупниот број 
на пронајдени мигранти 63 се ма-

лолетни лица. (Таем)
Моето прашање за овој случај е 
дали воопшто некој води грижа за 
безбедноста на македонските гра-
ници (кој излегува, кој влегува) или 
пак надлежните ја префрлија одго-
ворноста на грчките авиони кои се 
“грижат“ за македонскиот воздушен 

простор?

Заев бараше итно одржување 
на изборите за да не се губи 
време – сега одеднаш не 
му се брза па си замина на 

одмор!

Освен што безброј пати го 
менуваше “конечниот“ датум 
на кој ќе се одржат предвре-
мените парламентарни избо-
ри, премиерот Заев покажа 
дека ниту причината поради 
која истите тие избори ги ба-
раше – не е искрена. Имено, во 
трката по датум за гласање, Заев 
посочуваше дека изборите треба 

да се одржат час поскоро бидејќи 
државата нема време за губење. – 
Токму заради заштита на здравјето 
на граѓанте, изборите се решение, 
а датумот за нивно одржување е 
веќе завршена работа. Изборите 
ќе се одржат на 15 јули за да до-
биеме најбрзо што може функцио-
нално Собрание и политичка влада 
– изјави тогаш Заев. Тој го убеду-
ваше народот дека државата е во 

криза и дека нема време за чекање 
или одложување на изборите.  – 
Итно одржување на изборите е 
неопходно и екстремно важно за да 
ги вратиме институциите кои мора 
да им служат на граѓаните со полн 
капацитет и легитимитет. Тоа е не-
опходно и за подобро справување 
со здравствената и економската 
криза предизвикана од КОВИД -19, 

напиша тогаш Заев на 
својот Фејсбук профил. 
Сега, кога изборите се 
случија и кога треба да се 
водат преговори за соста-
вување на влада, на Заев 
веќе одедмаш ништо не 
му е итно и за ништо не 
му се брза. Така, одлучи 
да си замине на одмор. 

(Курир)       
Ми се чини дека ниту 

народот, ниту медиата сеуште не 
го прочитале човечето со име Зо-
ранчо Заев. А имаа време да го 
прочитаат и препрочитаат! Тој не 
е денешен или вчерашен на по-
литичката сцена. Овде, во Канада 
велат дека некои луѓе можеш да ги 
лажеш секогаш, некој понекогаш, 
но не можеш цел народ да го ла-
жеш секогаш!  Токму тоа се случу-
ва во нашата татковина и јас немам 
ниту време ниту простор да ги на-
ведувам сите лаги на овој лик без 

никаков интегритет.

Атиџе со солзи радосници, 
пчеларите и’ подарија шест 

семејства пчели 

      По објавувањето на приказната 
дека на Атиџе и’ ги украле пчелите 
, пчеларски друштва од Штип сакаа 
да и’ донираат пчели на Атиџе за 
да и’ ја надоместат штетата и да и’ 
ја вратат насмевката. Кога Атиџе 
слушна дека некој сака да и’ пода-
ри пчели се расплака од радост. 
“Тежок живот сум имала, сум поми-

нала низ многу искушенија ама се-
когаш сум се трудела  да бидам ве-
села. Имало моменти кога ми било 

многу тешко, кога сум плачела и 
сум се прашувала до кога ќе се 
мачам. И секогаш кога се молев 
на Бога велев: Боже, дај им на 
сите добрина и среќа, па најпо-
сле и на мене. И пред ова да се 
случи, сонував многу. Секогаш 
ми се појавуваше еден човек во 
сон и ми велеше – не се секирај, 
идат убави денови за тебе. И јас 
навистина верувам во сонови, 
тие ми претскажуваат“, раскажу-

ва Катиџе.  (Вечер)
Личност која чека во ред. Која не 
гази преку мртви. Која верува во 
среќа, не грабеж. Светот би бил на-
вистина многу поубав кога би има-
ле повеќе   луѓе со срцето и душата 

на Атиџе.           

Македонија
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Кога ги пишувам овие 
редови ( 2 август, Де-
нот на Илинденското 
востание) ) по повеќе 
од две недели од пар-
ламентарните избори 
сеуште не е формира-
на нова влада. Зоранчо 
Заев кој инсистираше 
на “час побргу“ за избо-
ри за да се обезбеди 
стабилна влада, да ра-
ботаат институциите 
онака како што треба, 
е на одмор и ќе се вра-
тел на први август. 
Тоа значи дека Македо-
нија  ќе треба да чека 
подолго за нова влада. 
Кој ќе ја формира таа 
влада? Ако ги следите 
македонските медиуми 
ќе видите куп претпо-
ставки, комбинации 
како резултат на избо-
рите. Со освоени 46 
места СДСМ и 44 за 
ВМРО-ДПМНЕ било која 
од тие две партии има 
потреба да прави коа-
лиција со албанските 
партии за да формира 
влада. Таквата коали-
ција, искуството пока-
жува дека не ќе и’ донесе 
ништо добро на држа-
вата. Албанците ќе ко-
алицираат со било која 
македонска партија ако 
таа е дарежлива за ин-
тересите на Албанци-

те. Додуша, Албанците 
зедоа се’ што побараа 
(двојазичност, компле-
тиран Охридскиот рам-
ковен договор, клучни  
министерства во Вла-
дата...) така што не 
остана ништо друго да 
им се даде освен пози-
ција премиер Албанец. 

  
На последните пар-
ламентарни избори 
одржани на 15 јули ре-
зултатите на маке-
донските политички 
партии се поразител-
ни! СДСМ изгуби три 
пратенички места во 
Собранието споредено 
со резулатот од прет-
ходните избори додека 
ВМРО-ДПМНЕ доживеа 
вистинска катастро-
фа со губење на седум 
пратенички места. 
Интересно е што по 
изборите и двете пар-
тии прогласија победи, 
а во суштина и двете 
се лузерс. Токму поради 
нискиот број на прате-
ници во Собранието  од 
македонските политич-
ки партии, уште еднаш 
Македонија ќе биде под 
диктат и уцена на ал-
банските партии во 
Собранието.  Кога Ма-
кедонците ќе ја научат 
лекцијата која соврше-
но одамна ја научија ал-

банските партии?

   Христијан Мицковски 
за време на изборите 
ветуваше 60 плус  пра-
теници, а доби 7 минус 
во споредба со прет-
ходните избори на кои 
изборната кампања 
ја водеше Никола Гру-
евски. Истиот (Гру-
евски) сите парламен-
тари избори (6) од 2005 

до 2016 беа победнички. 
Каде беше проблемот 
на овие избори? Си-
гурно не во војниците 
туку во командантот. 
Мицковски наместо да 
се потруди да ја обеди-
ни партијата тој ја до-

распарчи. 
Каде отидоа гласови-
те?  Отидоа во малите 
десничарски партии за 

кои Мицковски немаше 
ни време ни желба да 
ги сослуша. Солза Грче-
ва, Стевче Јакимовски, 
Кекеновски, Интегра, 
Заедничка Македонија... 
сите тие имаа и има-
ат свои подржувачи и 
ако Мицковски им обра-
теше малку внимание 
сигурен сум дека резул-
татот ќе беше многу 

поинаков. 
  

 Од друга страна, на 
Христијан Мицковски 

Господ не му го дал она 
што е најпотребно за 
еден политичар – ха-

ризма. 
 Да не успееш да побе-

диш опонент (Зоранчо 
Заев) кој е заглавен во 
кал до гуша (криминал, 
корупција, беззаконие, 
лаги, распродадени на-
ционални интереси...) 
како некој ќе очекува на 
некои идни парламен-
тарни избори Христија-
нм Мицковски да побе-

ди? 
 Невозможна мисија. 

Оставка на Мицковски 
не барам само јас. Од 
него бараат многу вид-
ни членови на неговата 
партија, но и многу дру-
ги кои не се членови,  а 
високо котираат во ма-

кедонската јавност. 
   Веднаш по избори-
те врвните луѓе во 
ВМРО-ДПМНЕ излегоа 
во јавноста дека доне-
сени се нови одлуки со 
кои се демократизира 
партијата. Тоа е во 
ред, но денес, сега на 
партијата и треба нов 
лидер кој ќе ја обедини 
партијата, односно ќе 
ги врати сите кои пора-

но ја напуштиле. 

Лидер кој нема да чека да 
победи само со број од 
базата, туку и поширо-
ко. Лидер кој за време на 
референдум нема да им 
порача на членовите но 
и на гласачите гласајте 
по свое убедување. Тоа 
е како капетан на брод 
кој тоне да им каже на 
патниците снаоѓајте 
се кој како знае и може. 
И уште нешто поважно. 
Базите и на ВМРО-ДПМ-
НЕ и на СДСМ се без-
бедни, сигурни гласови. 
Нешто слично како во 

САД. 
 I like Trump no matter 
what. Новиот лидер на 
ВМРО-ДПМНЕ ќе треба 
во своите редови да 
прибере се’ живо кое се 
грижи за судбината и 
иднината на нашата 
земја. Но и повеќе. Да се 
згрижи за македонски-
те патриоти кој заста-
наа во одбрана на Уста-
вот на македонската 
држава, а денес лежат 
во затвор осудени на 

долгогодишни казни. 
Новиот  лидер за овие 
казни треба да побара 
мислења на вистински 
европски судови, а не да 
се согласи со одлуките 
од судовите на крими-
налецот Зоранчо Заев.

На крајот еве и една 
прикаска која ми оста-
ви незаборавен  силен 
впечаток. Професор 
од Харвард универзи-
тетот и Нобеловец на 
покана на Универзите-
тот Торонто каде му 
беше доделена титула 
почесен доктор, им се 
обрати на присутните 
околу 1.500 родители и 
пријатели на студен-
тите кои тој ден док-

торираа, магистрираа 
и дипломиаа. 

Еве ја прикаската: На 
нацистите  многу до-
бро им одело зголему-
вањето на бројот на 
членови во урбаните 
средини но никако да 
им тргне кај селаните, 
фармерите... Нивното 
членство во партијата 
било незавидно. Затоа 
од врвот испратиле 
емисари по селата да 
видат кој е проблемот. 
Среќавајќи еден фармер 
му понудиле членство 
во партијата на на-

цистите
Тој им рекол – дедоми 
беше социјалист, тат-
коми беше цијалист и 
јас сум социјалист. Ако 
дедоти и таткоти беа 
убијци во која партија 
ќе бидеш ти, го праша-
ле емисарите, - тој им 

рекол, во нацистите. 

   Погоре изнесената 
прикаска ја изнесов со 
цел да објаснам како се 
добиваат гласови на 
избори. Базата која ја 
спомнав погоре се луѓе 
кои се членови на пар-
тијата или вечни сим-
патизери без разлика 
кој ја води, односно кој 
е лидер на партијата.  
(I like Tramp no matter 
what) Тие се неменливи 
при гласањето, пред 

тоа и потоа. 

Христијан Мицковски ги 
заборави неодредените 
избирачи, оние кои го 
избираат премиерот. 
Тој негов заборав е це-
ната која  Мицковски ја 
плати на изборите на 

15 јули.

Христијан Мицковски има морална обврска да даде оставка

Македонија
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Ахмети: Си го сакаме 
само нашиот дел за 
кој сме пролеале крв   

Наместо да се радуваат други-
те се налутија и се разочараа. 
Наместо да ја поздрават тие 
ја исмеваат. Ние знаеме дека 
кога се вознемируваат другите 
имаат голема мака, но не треба 
толку да се грижат затоа што 
со премиерот Албанец ќе се 
зголеми лојалноста на Албан-
ците кон државата, со пре-
миерот Албанец ќе се зајакне 
интегритетот и суверенитетот 
на државата, ние не го зема-
ме делот на другиот бидејќи 
никогаш не сме сакале нешто 
што не било наше туку нашиот 
дел за кој сме пролеале крв, 
истакна лидерот на ДУИ Али 
Ахмети во Куманово за време 
на изборната кампања. 

Во продолжение на неговиот 
говор пред граѓаните на Кума-
ново рече дека е загрижен од 
македонските политичари но и 
од претседателите на албан-
ските политички партии кои 
реагираа на идејата за премиер 
Албанец во Македонија. (ПЛУ-
СИНФО.мк)

Колку што ме држи, колку што 
ме служи меморијата на пора-
нешни избори во Македонија 
имаше кандидат Албанец за 
претседател на Македонија кој 
испадна уште во првиот круг. 
На избори дали се избира прет-
седател или премиер, избира-
чите не гласаат за национал-
ниот идентитет на кандидатот 
туку за партија која ја претста-
вува. Кога албанска партија ќе 
добие мнозинство на избори 
ете им премиерАлбанец. Зар 
не му е доволно на Ахмети што 
цели 18 години како коалицио-
нен парнер на било која влада 
си игра мајтап со државата?  

Уште еден меѓунаро-
ден успех на филмот 
Медена Земја – режи-
серите добија покана 
од Американската 
Академија    

Овој пат режисерите Тамара 
Котевска и Љубомир Стефа-
нов, како и продуцентот и мон-

тажер Атанас Георгиев добија 
директна покана за членство 
во Американската академија 
за филмски уметности  и науки 
која ја доделува нејпрестижната 
награда во светот Оскар.

  Режисерската  двојка за Канал 
5 ТВ вели дека на поканата 
гледаат како на нов предизвик 
и дека ја прифаќаат со големо 
задоволство. Во меѓувреме, 
велат дека работаат на нови 
проекти. 
   Во класата 2020 година 
Академијата покани вкупно 819 
филмски професионалци за 
нови членови. 
Тие кои ќе го прифатат член-
ството, во случајот Котевска, 
Стефанов и Георгиев ќе имаат 
можност да гласаат во избо-
рот на следните добитници за 
наградата Оскар.  Продуцентот 
и монтажер на македонскиот 
документарен филм Медена 
Земја, Атанас Георгиев, кој во 
моментов работи на два нови 
документарци, за Канал 5 вели 
дека поканата е признание за 
македонската кинематографија. 
Иако поканет за две категории 
Георгиев вели со драго срце 
ќе ја прифати само поканата 
за документаристика.  Филмот 
Медена Земја оствари истори-
ски успех за земјава со двете 
номинации за  Оскари, во кате-
гориите за најдобар странски 
филм и најдобар документарен 
филм. Истовремено македон-
скиот филм стана единствен 
документарец во историјата на 
овие награди кој истовремено 
бил номиниран и во категорија-
та за најдобар странски филм.
Не само што филмот ни даде 
голема надеж да добиеме оскар 
туку таа надеж се зголеми со 
тоа што се уверивме дека и 

ние можеме 
да направиме 
нешто светско, 
а режисерите 
веќе работаат 
за нови под-
визи, за нови 
уметнички 
достигнувања, 
уште еднаш им 
честитаме.   

Уапсен сло-
венечкиот 

министер за економија, ми-
нистерот за полиција веднаш 
поднесе оставка

Словенечкиот министер за 
внатрешни работи Алеш Хојс на 
прес-конференција рече дека 
му поднел оставка на премие-
рот Јанез Јанша, а тој ја прифа-
тил. Генералниот директор на 
полицијата Антон Травна исто 

така поднел оставка, а Хојс ја 
прифатил неговата оставка. 
Оставката на Алеш Хојс доаѓа 
додека се пребаруваат куќите 
на 11 адреси во Словенија 
поради контраверзната набавка 
на заштитна опрема за која ми-
нистерот за економија, Здравко 
Поќивалшек беше уапсен.
А бре овие наши министри 
ниту грешка прават ниту денар 
крадат. Оставка уште помалку. 
Нешто не е како што треба.  
Можеби е потребно да се во-
веде некаква државна  награда 
(парична) за министри кои ќе 
поднесат оставки.   

Одлуката на претсе-
дателот Данолд  Трам 
да се повлече од СЗО  
е деструктивна 

Белата куќа формално ги изве-
сти Обединетите нации дека 
САД излегуваат од Светската 
здравствена организација 
(СЗО) и покрај зголемувањето 
на бројот на заразени во др-
жавата. Претседателот Трамп 
го замрзна финансирањето на 
СЗО во април и по што најави 
и дека ќе се повлече, обвину-
вајќи ја Организацијата дека е 
пристрасна кон Кина, за начи-
нот на кој таа се справува со 
пандемијата.  – Ги објаснивме 
реформите  што мора директно 
да се преземат, но тие одбија 

да реагираат. Бидејќи не успе-
аја да ги направат побараните 
реформи, ние целосно ќе го 
прекинеме пријателството – 
рече  Трамп. Според правилата 
на СЗО, секоја држава што ќе 
излезе од Организацијата мора 
да даде известување една 
година однапред. Ако Трамп ги 
изгуби изборите во ноември, 
следниот претседател би мо-
жел да одлучи да остане. (Тime)
На маката јунаците се пре-
познаваат. Трамп го одбра 
најлесниот пат кога СЗО игра 
голема улога во справувањето 
со светската пандемија од ко-
рона вирусот.   Трамп е едини 
и единствен!

Никола Димитров 
треба кривично да 
одговара за Преспан-
скиот договор

Кривична одговорност ќе 
има за тие што надвор од 
законот и уставот го променија 

името и го потпишаа Преспан-
скиот договор, порача носител-
ката на опозицијата Гордана 
Сиљановска Давкова  на ТВ 
дебата со Никола Димитров од 
СДСМ и Изе Меџити од ДУИ во 
емисијата затворено на ТВ24. 
Потписникот на договорот од 
Преспа Никола Димитров го 
прекрши законот затоа што 
немал овластување да потпи-
шува меѓународни договори 
што  е спротивно на Уставот, а 
тоа е причина за да одговара 
кривично, смета професорката 
Сиљановска. Основа за гонење                                              
на Димитров според Сиља-
новска е членот 308 од Уставот 
според кој ќе одговара кривично 
секој што ќе ја стави во потчи-
нетост Република Македонија. 
Сиљановска на Димитров му 
порача дека и да го отвори 
договорот и сите македонски 
закони и Уставот сепак нема 
да најде  за себе овластување  
што го става во лош однос кон 
македонските закони и можно-
ста да биде кривично гонет. 

Според последниот 
став од договорот од 
Преспа тој треба да 
биде потпишан од 
лице со овластување 
во име на Република 
Македонија што во 
земјава го има само 
претседателот на 
државата но не и 

министерот за надворешни 
работи.
Нешто не и’ е јасно на профе-
сорката Сиљановска. Профе-
сорке, ве молам оставете ги 
пишаните закони и Уставот. Тие 
во Македонија не важат.  Ако 
немаш правна држава џабе ти 
се пишаните закони. Законот е 
во рацете на З. Заев и Н. Дими-
тров. Тие колат, тие бесат.

Османи: Оној кој ќе 
се обиде да го сруши 
Охридскиот, Преспан-
скиот договор и Догово-
рот за добрососедство 
партнер во нив нема да 
најде

Бујар Османи од ДУИ ве
ли дека со СДСМ заедно како  
коалициски владини партнери 
донеле клучни одлуки, но не ја 
исклучи можноста  по изборите 
за состав на влада да прего-
вараат и со ВМРО-ДПМНЕ. Тој 
во емисијата “Само интервју“ ја 
кажа црвената линија на ДУИ 
и порача  дека оној кој ќе се 
обиде да ги сруши Охридскиот, 
Преспанскиот и Договорот со 
Бугарија, партнер во нив нема 
да најде. 

Ете, така се гради соживот.  
Така се гради едно општество 
за сите. Така се гради државна 
политика каде малцинството 
диктира каде и како ќе се движи 
државата. Браво за македонски-
те политичари од сите срани, и 
леви и десни, и големи и мали, 
одиме напред како ракот.

Танас Јовановски

Низ минатите денови...

Низ деновите на светската пандемија во лето
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Св. Никола Виндзор

Св. Петар и Павле

И покрај околностите во кои светот живее по-
следниве месеци, македонските православни 
верници, парохијани на Македонската право-
славна црква Св. Никола од Виндзор ги испо-

читуваа нашите вековни традиции.

Тие во доволно голем број согласно со регу-
лативите за собирање на јавни места го про-
славија празникот Св. Петар и Павле за кој 
подетално ни’ пишуваше во претходниот број 
на весникот, парохијскиот свештеник Емил 

Атанасов.
Во спомен на светите првоврховни апостоли 
Петар и Павле тој одржа празнична литургија 
честитајќи им ги имендените на сите кои го 
носат името на апостолите. На таа свеченост 
празничниот леб го принесе Петар Лазаревски. 

Верските празници Петровден и Илинден во Македонската Православна Црква 
Св. Никола во Виндзор

Илинден во Св Никола од Виндзор
Во неделата  на 02.08.2020 се славеше споменот на големиот пророк Илија, 
кој е патрон светител и заштитник на нашиот Македонски народ. По тој повод 
Литургијата, вообичаено, започна во 10 часот. ,,Да се обединиме сите на Ли-
тургиска молитва и да покажеме единство и благодарност за жртвата што ја 

дадоа нашите славни претци за духовна и национална слобода.
Честит празник и честито име на сите кои го носат името на Св. Илија!

За многу години ИЛИНДЕН ! –порача во таа пригода свештеникот во црквата 
Св. Никола Емил Атансов.

Потсетувајќи ги присутните и на големите мисли на најголемиот деец за на-
ционална слобода на македонскиот народ, Гоце Делчев. Како аманет:

„Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите“, и
„Моралната револуција – револуцијата на умот, срцето и душата на поробе-

ниот народ, е нашата најголема задача!“ 
Празничниот леб за здравје и именден го принесоа Илија и Љуба Јанчеви.
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Груевски: Илинден 1903 и Илин-
ден 1944 ќе останат датуми во 
историјата со кои македонскиот 

народ и држава ќе останат 
вечно поврзани

Поранешниот премиер Никола 
Груевски  на социјаните мрежи го 

честита денешниот празник.
Честит Илинден!!!

Илинден 1903 и Илинден 1944 ќе 
останат датуми во историјата со 
кои македонскиот народ и држава 

ќе останат вечно поврзани.
Нека е вечен празникот и нека е 

вечна Македонија!!!
За многу години празникот св.И-
лија и именденот на оние кои го 
носат неговото име и оние кои го 
слават овој празник и нека им до-
несе повеќе здравје и лична среќа.
Нека Св.Илија ги осветли посилно 
умовите на сите во Македонија…

“Нашата пушка треба до крајот да 
остане полна”

Оваа синтагма на Гоце Делчев 
била контрапродукт на онаа де-
финиција на востанието која на 
неговата суштина и функција гле-
дала како на “испукување на по-
следниот фишек”. Гоце ја прифа-
тил идејата за т.н.”перманентно 
востание” разбрано во смисла на 
излагањето на Ѓорче Петров кое 
траело 3-4 часа и чија матрица на 
советувањето во Софија во јануа-
ри 1903 година ја подржале и Бо-
рис Сарафов, Пере Тошев и други 
учесници, наспроти групата со 
спротивно становиште која ја пре-
дводел Христо Матов а се прикло-
ниле и Др. Христо Татарчев, Хри-
сто Силјанов, Славчо Ковачев и 
други. И двете страни имале свои 

аргументи.
Советувањето кое според наводи-
те на Др. Владо Поповски во мо-
нографијата за Христо Татарчев 
од 2016 година, на самиот негов 
почеток било вознемирено одка-
ко ЦК на ТМОРО ги известил дека 
конгресот веќе се одржал во Со-
лун од 2-4 јануари 1903 година, на 
кое било донесено решение да се 
крене општо востание во Македо-

нија, пролетта таа година.
Христо Силјанов подоцна го опи-
шал тој момент со следните зборо-
ви:”При гробна тишина се прочита 
опстојното писмо на Централниот 
комитет во кое се редеа познати-
те причини во поткрепа на солун-

ската теза. Концентрирана мака 
ги свиваше душите. Одвај здржан 
гнев светкаше во очите на понекој. 
Како да се однесуваше не за оној 
многу посакуван свештен акт, кој 
ќе ја донесе слободата, туку за 

еден престап 
со предумисла 
против Македо-

нија”.
Оваа инфор-
мација донела 
бурна расправа 
на советување-
то од каде се 
разграничиле 
две стојалишта 

и две теченија во врска со конгре-
сот и решението за востание кои 
натаму предизвикале понатамош-
ни диференцијации во Револуцио-
нерната организација по Воста-
нието, издвојувајќи две теченија и 
две структури на сили и на идејни 
платформи на МРО.Становиштето 
кое го предводел Ѓорче Петров 
било дека востанието-недоношче 
ќе ја упропасти идејата за воста-
ние како главно “плашило” кое 
било тоа се додека било идеал, а 
не реално дејство. Ѓорче и сите 
кои застанале на тоа становиште 
сметале дека не било логично да 
се бара кревање на востание во 
ситуација кога народот не бил до-
волно вооружен нити пак морално 
и матерјално подготвен за воста-
ние. Ѓорче Петров отценил дека во 
таков случај ќе мора впечатокот за 
востание да се одржува со чети од 
Бугарија со што би се компроми-
тирала и во однос на балкански-
те соседи и во однос на големите 
сили целата дотогашна политика 
и пропагандна активност на МРО 
за внатрешниот, македонски, ка-
рактер на востанието и на борба 
за слобода за Македонија. Ценел 
дека на таков начин ќе се помогна-
ло на потврда на тезите на Турција 
дека движењето е увезено од Буга-
рија и дека борбите во Македонија 
биле поттикнувани, организирани 
и водени од центри и сили надвор 
од Македонија, поточно надвор 
од турската држава. За да нема 
таков ефект се предлагало четите 
на Организацијата кои и така биле 
внатре во Македонија како месни 
внатрешни сили да пристапат кон 
засилени напаѓачки акции, кон ак-
тивно борбени настапување про-
тив одделни единици на армијата 
и жандармеријата, против кому-
никациските врски, железничките 
пруги, магацините и сл. примену-
вајќи разновидност на дејствијата 
и одржувајки еден вид впечаток 
на “перманентно востание”. Со 
други зборови тие предлгале за-
силување на четничките напади 
на османлиската власт наместо 

востание и тоа да е константно.

Гоце Делчев сметал дека народот 
сеуште небил подготвен за воста-
ние и дека неможел да се надева 
на помош ниту од Бугарија, ниту 
од големите држави, посебно не 
од Русија и дека тие негативно би 
гледале на истото. При тие услови 
народот би бил главната жртва и 
би ја платил жестоката цена на тур-
ските одмазднички акции повеќе-
пати видени до тогаш на повеќе 
места.Чувствувајќи одговорност 
за можните страдања на населе-
нието тој сметал дека треба да се 
претпочитаат напаѓачките акции и 
особено терористичките акти на 
важни објекти и системи надвор 
и што подалеку од населените 
места со македонско население. 
Да се претпочитаат засилените 
напаѓачки акции на четите без да 
се крева недоволно подготвеното 
население.Другата група пак пре-
дводена од Христо Матов сметала 
дека востанието не е ниту идеал 
ниту пак- цел за борбата ниту крај 

на таа борба. 
Тие на востанието гледале како на 
средство , а не како на цел, како на 
реален факт кој го наметнуваат со-
стојбите а не како на идеален по-
стулат кои произлегува од теорет-
ските догми или од апстрактните 
формално логични домисилувања 
и шпекулации. Тие укажале дека 
по џумајското востание(инаку ор-
ганизирано од Врховниот маке-
донски комитет во согласност со 
бугарската влада и кнезот Ферди-
нант но кое немало одзив кај ма-
кедонскиот народ) и репресалиите 
кои следеле населението станало 
крајно вознемирено за својот оп-
станок и чекало одговор од Рево-
луционерната организација и дека 
по тоа востание и во други реони 
е стационирана голема жандарме-
рија и војска кои правеле систем-
ски претреси, испитувања и ма-
чења барајќи комити и оружје и 

животот станал неподнослив.
Укажале и дека дури и без акции на 
комитските чети турските едини-
ци со артилерија се навратувале 
на селата и почнувале да ги опо-
жаруваат и рушат, а некои реони, 
како костурскиот на пример веќе 
биле во неодржливи услови како 
за населението така и за револу-
ционњрната организација и дека 
костурските војводи како Чакала-
ров и Кљашев едвај го додржува-
ле населението дека прашањето 

на востанието брзо ќе се реши.
Христо Татарчев го подржал воста-
нието велејќи дека тоа било исказ 
на населението и дека условите на 
неговиот живот и безбедноста на 
семејствата и на домовите стана-
ле невозможни-поради што посег-
нале по оружени средства за да 
се спаси од крајната загрозеност. 
Сметајќи дека востанијата во меѓу-

народните односи биле сметани за 
право на очаените народи на воо-
ружен бунт против неговата кри-
тична загрозеност Татарчев ценел 
дека големите сили ќе се вмешаат 
во македонската криза, многу по-
веројатно при востанички настани 
отколку при ситуација на засилени 
четнички дејства. Сметал дека те-
рористичките акции биле ефикас-
ни во просветлени држави каде 
што тресокот на бомбите ја возне-
мирува народната совест и каде 
што тие не само (и не првенстве-
но) поради штетите кои ги нансе-
уваат на лица и корпорации, туку 
пред се затоа што го загрозуваат 
престижот на државата, а во слу-
чај со турската власт сметал дека 
таков ефект неможе да се очекува. 

Тој подоцна, пост фестум, во 1934 
година изнел спротивен став за 
истото.Во секој случај прашањето 
за востанието во 1903 година ко-
нечно го решил битолскиот рево-
луционерен округ на својот Смис-
левски конгрес одржан од 19 до 
24 април 1903 година под претсе-
дателство на Дамјан Груев кој бил 
скоро излезен од затвор и воден 
од синтагмата “Подобро ужасен 
крај, одколку ужас без крај”, напи-

ша Груевски на ФБ.

Ѓорѓе Иванов: Слободата не се 
освојува еднаш засекогаш, туку 

секој ден и постојано

Поранешниот претседател Ѓорѓе 
Иванов, испрати честитка по по-

вод празникот Илинден.
„Републиката е на народот, би-
дејќи од него извира сувереноста 

и во него се слева сувереноста.
Република Македонија не е при-
ватна сопственост та некој да тр-
гува со неа, со нејзините атрибути 

и вредности.
Република Македонија не е личен 

имот та некој да ја распродава.
Република Македонија не е ничија 

земја, та секој да ја присвојува.
Република Македонија му припаѓа 

на народот кој ја создал.
Слободата не се освојува еднаш 
засекогаш, туку секој ден и по-

стојано.
Честит Илинден!

Вечна Македонија!“, 
напиша Иванов. 

Илинденски чествувања



Страница 21August 04, 2020 Successful Macedonian Businesses

Real Estate specialist 44+years experience 
Residential & Commercial investment 



Страница 22 August 04, 2020

Тони Матичевски

VICTIMS OF HOLOCAUST

Speaks: 
English/Russian

VICTIMS OF HOLOCAUST

Тони Матичевски

Пишува
 Танас Јовановски

 
Знамето на Го-
лема Албанија 

развеано 
над  Саат кулата 

во Гостивар     
                         

На социјалните мрежи 
се споделуваат фото-
графии од Гостивар на 
кои покрај албанското 
знаме поставено на 
Саат кулата, со дрон се 
вее и знамето на Голе-
ма Албанија.  Знамето 
мистериозно се поја-
ви на Саат кулата во 
Гостивар. Гостивар е 
мултиетнички град, а не 
град само на еден одре-
ден етникум. Македон-
скиот народ е гневен од 
ваквиот чин. Господа 
од Цивил најостро ќе го 
искритикувате овој чин 
или ќе молчите? Акција 
за гневна реакција гни-
ди!!! порачуваат граѓа-
ните на социјалните 

мрежи.
Ништо ново. Граѓа-
ните ќе продолжат со 
револтот. Власта на 
Заев гради општество 
за сите – Албанци, а на 
Македонците ќе му ебе 

мајката.  

Христијан 
Мицковски:  СДСМ на 
неколку  наши  пра-
теници им  понуди  
пари  и амнестии  за 
да преминат во нив-

ната партија

Претседателот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Христијан 
Мицковски во вечерното 
интервју на телевизија 
Сител рече дека луѓе 
кои се претставувале во 
име на СДСМ  им нуде-
ле привилегии, пари и 
амнестии на  пратеници 
од ВМРО-ДПМНЕ за да 
преминат во нивната ко-
алиција. Мицковски рече 
дека таквите понуди биле 
одбиени.  – Се згрозувам 
на тоа како на наши прате-
ници им приоѓаат луѓе кои 
се претставуваат во име 
на СДСМ, им нудат приви-
легии, пари и амнестии... 
Брутално згрозување. Тоа 
е  иднината која ни ја нуди 
СДСМ. Лично ви кажувам 
дека неколкумина прате-
ници веѓе имаат искуство 
и на кои им го нудат 
ова и на крај им нудат и 
средба со раководството 
на СДСМ. Се разбира, тие 
обиди се брутално одбие-

ни – рече Мицковски.
На која планета живеам 
јас? Живеам повеќе од 
половина век во Канада и 
никогаш не сум чул за так-
во нешто. Имало и овде 
тесни резултати по избо-
ри, се правеле коалиции, 

но никогаш, баш никогаш 
не се погазила волјата на 
избирачите – народот. Не 
верувам дека такво нешто 
има во западните евро-
пски земји! Ова мора да 
биде измислица на нашин-
ците во Македонија или 
било која друга балкан-
ска земја. Невидено! 

Нечуено!

Мијалков до Миц-
ковски: Ако оставиме 
на Заев, би те бирал 
тебе за да те гази на 

избори

Твоите грешки ги 
плаќа ВМРО-ДПМНЕ, 
а тие резултираа со 
два изборни порази 
на претседателските и 
парламентарните избо-
ри, а ги загуби и локал-
ните избори во Охрид и 
во Ново Село. На сите 
овие избори, вклучи-
телно и на последните, 
ти си тој што директно 
одработи за СДСМ – 
му порача екс шефот 
на тајната полиција 
Сашо Мијалков на ли-
дерот на ВМРО-ДПМНЕ 
Христијан Мицковски 
кој претходно обвини 
дека тие што бараат 
негова оставка, а меѓу 
нив е и Мијалков, му се 
партнери на Заев. (Ре-

публика)
Со полно право мно-
гумина членови на 
ВМРО-ДПМНЕ бараат 
оставка на нивниот 
лидер Христијан Миц-
ковски. Но и многумина 
други кои не се членови 
на таа партија бараат 
оставка  од Мицковски 
и еве зошто: Неговиот 
опонент Зоран Заев 
направи толку многу 
скандали дури може 
да се напише книга за 
нив и ако Мицковски не 
можеше да го победи на 
овие избори тогаш кога 
и како ќе може да го по-
беди на било кои идни 

избори?

Самохранаа мајка 
на четири деца 
доби куќа од ано-
нимен донатор во 

Кичево

Самохрана мајка на 4 ма-
лолетни деца доби куќа во 
Кичево благодарение на 
анонимен донатор. Куќата 
има површина од 65 ква-
дратни метри и дворно 
место од 200 квадратни 
метри. Хуманитарната 
организација “Класје на 
добрината“, огранок во 
Кичево, информира дека 
се работи за семејство во 
неволја кое било без соп-
ствена куќа. Идентитетот 
не сакаа да го објават со 
цел, како што велат, да 
ги почитуваат принципи-
те на хуманизмот. – Оваа 
куќа нашата организација 
ја обезбеди благодаре-
ние на подршката и фи-
нансискиот придонес на 

еден наш сонародник од 
Кичево кој живее и работи 
во Швајцарија. Тој ја купи 
оваа куќа со намера да ја 
донира откога дозна за 
маките на ова семејство. 
Целата процедура  одеше 
преку нашата организа-
ција, затоа ние во име на 
организацијата се забла-
годаруваме на донаторот 
кој сака да остане ано-
нимен. Му се молиме на 
Бога да го заштити него и 
неговото семејство и да 
ги награди – објави кан-
целаријата за односи со 
јавност  при огранокот на 
“Класје на добрината“ во 

Кичево. (Република)
Сеуште има добри луѓе 
на овој свет. Сеуште 
има луѓе кои покрај 
себе  мислат и за дру-
гите да им го направат 
животот подобар, подо-
стоен. Благодарност и 

од мене.

Владата ќе додели 50 
стипендии за студен-
ти со македонско по-
текло кои живеат во 
држави на Балканот

На денешната седница 
Владата донесе Одлу-
ка за доделување на 
вкупно 50 стипендии на 
странски државјани од 
интерес на Република 
Северна Македонија за 
студенти со македон-
ско потекло кои живеат 
во државите на Балкан-
скиот полуостров кои 
ќе  се запишат како ре-
довни студенти на др-
жавните универзитети 
“Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје, на Универ-
зитетот “Св. Климент 
Охридски“ – Битола, на 
Универзитетот “Гоце 
Делчев“- Штип, на Уни-
верзитетот за инфор-
матички науки и тех-
нологии “Св. Апостол 
Павле“ – Охрид, на Уни-
верзитетот “Мајка Тере-
за“ – Скопје и на Уни-
верзитетот во Тетово 
во студиската 2020/2021 
година, соопшти вла-
дината прес-служба. 
На оваа седница, како 
што е наведено во со-
општението, е донесена 
и одлуката за утврду-
вање на бројот на сти-
пендистите  за ученици 
запишани во средните 
училишта во Република 
Северна Македонија за 
учебната 2020/2021 го-

дина. (Република)
Многу интересно. Сту-
дентите и учениците 
најверојатно ќе бидат 
од Албанија, Србија, 
Босна, Црна Гора, 
Хрватска и Словенија. 
Нажалост, според де-
нешните власти во Ре-
публика Македонија не 
постојат Македонци во 
Грција и Бугарија, од-
носно тие се откажаа од 

нив.

Низ деновите на пандемијата во лето
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We are excited to announce that our new Entrance to 
our Church has now been ordered. We expect to receive 
our new Entrance in early August with installation taking 

place up on its arrival. 

We are looking for your support to help us raise funds to 
complete the installation of the door. Due to COVID-19, 
our Church has remained closed since Mid-March 2020 

and we need your help. We are asking for donations (any 
amount over $25 is tax deductible and a receipt will be 
issued) to help pay for the our beautiful new entrance.`

Thank you for your support and may God Bless you and 
your family.

With Sincere Appreciation,
St. Nedela Macedonian Orthodox Church

Со особена радост објавуваме дека нашата нова вра-
та за главниот влез во нашата црква сега е нарачана. 

Очекуваме да ја примиме нашата нова врата на почето-
кот на август со инсталацијата што се одвива при при-

стигнувањето.
Ја очекуваме вашата поддршка за да ни помогнете да 

собереме средства за да ја завршиме инсталацијата на 
вратата. Поради КОВИД-19, нашата Црква остана затво-
рена уште од средината на март 2020 година и ни треба 
помош. Бараме донации (која било сума над 25 долари 
е оданочена од данок и ќе биде издадена потврда) за 
да помогнеме да платиме за нашиот убав нов влез.

Ви благодариме за поддршката и Бог може да ве благо-
слови вас и вашето семејство. 

Со искрена благодарност,
Света Недела - Македонска Православна 

Црква

Our New Entrance to our Church has now been 
ordered and we expect it to arrive in Early 
August. We are so excited to create a beautiful 
unique entrance to our Church which will serve 
as a welcoming entrance for all of you and your 
families and future generations. At this time 
we are still looking for financial support for 
the doors. If anyone is interested in helping to 
support us through donations, please contact 
our Priest Father Aleksandar Zashov at 905-431-
4944. Donations can be made by Cheque, Email 

Money Transfer (st.nedela.church@gmail.com) or 
through our GoFundMe page. 
 
Our Church office hours are as follows:
Mondays – Closed for Sanitizing
Tuesday - Friday 9 AM - 3 PM
Saturdays – Closed for Sanitizing
Sundays – Scheduled services at 10 AM.
 We appreciate all of the support we have received 
over the past few months! While this time has 
been difficult for all, we are so thankful that we 

can once again open our doors.
 If you require any support or to arrange an 
appointment, please contact Father Aleksandar 
directly.
May God Bless you and your families and keep 
you all healthy and safe.
We look forward to seeing you all soon!
 Father Aleksandar Zashov
St. Nedela Executive Committee
Please be advised that we can only accommodate 
up to 70 parishioners at one time. 

 Please note that during this time we ask all parishioners 
to follow these guidelines:

1.    If you do not feel well, PLEASE STAY HOME. For your safety and the 
safety of others we ask that you continue to self mentor.
2.    Please ensure you are wearing a mask and gloves if you think you may 
be medically compromised. Hand Sanitizing stations will be provided at the 
church.
3.    Please do not kiss the icons. For sanitary reasons and for your own 
personal safety we ask that you refrain from the practice.
4.    Seating in the church will be limited. Please do not remove the barriers 
which have been setup to ensure proper social distancing.
5.    Please be respectful of others. Allow at least 2 metres of space between 
yourself and other parishioners.

6.    The coffee area and the banquet hall will be closed until further notice. 

We currently do not have permission from the government to operate these 
areas.
7.    As the Church will be reopening, we will stop our broadcast of the 
services through our Facebook page.

We thank you all for respecting these guidelines and measures which are so 
important to ensuring everyone’s safety.

 Here are some of the highlights were are proud to share since mid-March:

 Our gardens have been beautifully landscaped! We are so thankful to all of 
the volunteers that came to provide their time and efforts to help maintain 
the exterior of the Church.
 Our Church was sanitized by Steam Doctors. Special thanks to them for 
their care and services provided to help ensure that our Church remains 
clean and safe for all parishioners when we are able to reopen to the public.
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ИЛИНДЕНСКА

Никола Јонков Вапцаров

Вината не беше наша,
таа кај друг се крие,
и туѓи прсти тогаш

стотонска вина сторија!
Но, штом ќе дојде ден,
и штом ќе треба, ние
за сè ќе и'раскажеме

на мајката историја.
Започнаа со раце гнасни

На народот во душа да му 
џбараат,

но, гневот беше толку нараснат,
та, не се сфати волчката им нарав
и муцките на ѕверови во овчи кожи,
престапничко и плитко лицемерење.

Но идат дни а тогаш и ќе може
со грска кал по сурат да ги перне-

ме.
Се почна бунтот:
И не беше обичај
да изостанеме. –

Не се предадовме!
Туку,

со крвта
на народот обичен
Во Илинден наша

содржина кладовме!
Што ли ќе речете за таа новост?

Ќе барате ли тука руски рубли?
В Крушево уште феудалот гнетеше

И колкав скок? –
Изградија република!

А беа исто млади колку нас,
Сè такви, какви што сме ние.

Се бореа,
умираа без глас,
како што умре,

ќе умреме
и ние.

Многумина ги нема, но не липам јас, чу ли?
Ќе дојдат други, среде дим и жареж.
Глеј в овој тука. Знај: тој е Питу Гули,

а ти? Ти, секако си Карев…
И ако требаат пароли – в ред!

До месецот ќе кренеме плакати.
Слободна сакаме,

и без,
и без протекторати…

Гане Тодоровски
МАКЕДОНСКИ МОНОЛОГ

В крвта ни остана едно не-
доречување,

ропско, македонско и зошто 
не: наметнато!

И требат тони грижи на појќе 
поколенија

за да се истријат тие петна
на срам од себеси, од себе-

премолчување.
Не знам дали сум јасен, Ро-

дино,
но сета дарба што ја носам и за себе ја викам

најобично несокривање на мислите,
ќе Ти ја завештам во трајна своина

оти нам ќе ни бидат недоволни нашите години
за да Те дотераме како милноина

и како наш протеј да Те осмислиме.
Самите се нарековме тоа што сме,

самите в часот зол и ќе се преброиме –
но, пуста таго ле, смев до смев па грев до грев:

одвеќе сотиме! И ако така уште постиме,
не ќе постоиме!

Кои ли бевме? Кои сме? Од кај ли дојдовме?
Кого ли турнавме, кого ли качивме на престол?

И дали не ни е нужен некојси дедо Фројд
за да ги одгатне нашите нејасни гестови?
Толку се страхувам, некоја јанѕа ме јаде

да не би одново да Те раздадеме!
Толку го демне срцево голомразица
да не би Те запретеаме во фрази,

па како сите умници на светот
што саможивништвото за вјерују го прифатија,

да се извикаме гордо и клето:
Ubi bene ibi patria!

АКРОСТИХ ЗА ТАТКОВИНАТА
Гане Тодоровски

Македонијо, самороднице,
Арманасице на иднината,

Кораб, заскитан низ времињата,
Едностолбие на добрината,

Дарба гласна си на можењето! -
Оснажувај ни, озарувај ни

Низ маглините на премрежјата,
Илинденствувај, македонствувај

Јадрожилава и стаменита
Алал да ти е вековечнице!

ТЕШКОТО
Блаже Конески

О тешкото! Зурли штом диво ќе писнат,
штом тапан ќе грмне со подземен екот -
во градиве зошто жал лута ме стиска,

во очиве зошто навирува река
и зошто ми иде да плачам ко дете,
да превијам раце, да прекријам лик

да гризам јас усни, стегам срце клето,
да не пушти вик.

О тешкото! Старци излегуваат еве,
на чело им мисла, во очи им влага

и првиот чекор по меката трева
е мирен и бавен, со задржана тага.
Но 'рзнува тапан и писок се крева
и молнија светнува во секој глед,

и напред се пушта, се стрелка, се слева
стегнатиот ред.

До старците момци се фаќаат скокум;
не издржа срце - сив сокол во клетка,
не издржа пламен жив потулен во око,
не издржа младост што сака да летне!

Се залула оро! Се заврте земја,
и чиниш - се корне стресениот век,
и околу трпнат ридиштата темни

и враќаат ек.
И божем се врасло кипнатово оро
со исконска сила за земјава наша
и во него шуми на реките зборот,

и во него рика див ветер и страшен
и во него шепнат узреани житја
и вечерен мирис се разлева тих,

и земјата дише во пролетна ситост
со запален здив.

И душата, чиниш, на родот мој мачен
во тешково оро се уткала сета -

век по век што трупал сè попуст и мрачен
од крвава болка, од робија клета,

век по век што нижел од корава мисла
за радосна челад, за слободен свет,

од песна - за љубов што гине со пискот
ко жерав во лет.

О тешкото! Кога во молк да те гледам,
на очиве магла ми напаѓа сура,

и одеднаш - в бескрај се растега редот
и ридја се губат в пустелија штура -

и еве кај иде од маглата матна
сè сенка до сенка, сè еден до друг -
во бескрајно оро син оди по татка,

по деда си - внук.
Времињата мрачни се нивното поле,

и нивната свирка - на прангите ѕвекот,
а главите им се наведени доле,

и покроце врват - сè чекор по чекор.
О времиња, што ве в мрак родот мој минал,

кој збор ќе ми најде за вашата стрв?
Кој збор ќе ми најде за ужасот зинат

над пустош и крв?!
Кој број ќе ми каже на лутите рани,

на пламнати ноќи, на пеплишта пусти,
кој на срце болки ќе изреди збрани,

и на очи солзи, и клетви на усти?
О тешкото! Синџир ти беше на робја,

од калеши моми и невести ред.
со врзани раце во плен што ги погнал

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

те разнесе сегде бунтовната нога
по родниот кат.

О тешкото! Сега по нашите села
во слобода првпат штом оро ќе сретнам,

зар чудно е - солза да потече врела,
зар чудно е - жалба јас в срце да сетам?!

Од вековно ропство, мој народе, идеш
но носиш ти в срце дар златен и пој.

Пченицата твоја триж плодна ќе биде,
И животот твој!

"ПЕТТО ПИСМО" - Петре М. Андреевски

(Од циклусот Пет љубовни писма)
А те барав во 

учебниците, те 
барав низ веко-

вите,
во заседите на 
ветрот, во пран-
гиите на зимите,
во неразбра-
ниот срам на 
хоризонтот пред 

зајдисонце,
во неразбирливиот копнеж на ракатката – тутун,

што се дипли и оддиплува меѓу прстите,
во раскуќената светлина од слепите и мртвите,

во рамнотежата меѓу минатите дни и идните ноќи,
во ропството на душата од дувачите на стакло.
Те барав во нагласокот од непознатите јазици,

во отседланите вечери и празните постели сред поле,
во вчудовидената јаглика на увото на билјарките,

во интерпункцијата од говорот на уплаканите деца.
Те барам во жестоката можност за обединување

на мојот раштркан народ,
во стракот киселица, во неупотребениот воздух,

што ги караше и миреше соседните села,
покрај наковалните од жешките и женски пладниња

меѓу овошките упатени кон својата сезонска цел,
во иглата што го зашиваше темното и светлото.
Те барав, наслушнувајќи го подземното тапанче

што беше срцето на успаните жетвари.
Те барав зад небото, во небеските кртечини,

во непрочитаниот струјомер од угаснатата светулка,
во атентатите од моите луѓе на моите луѓе,

во непроучената постојаност на страните од светот,
непроучена, а разбрана како постојана денгуба.

Те барав во незавршениот страв на ѕвездата што паѓа,
не можејќи ништо да допре во просторот.

Те барав, те барав, во сè и сешто,
Те барав, а барајќи можев само да те сретнам,

но не и да те најдам, но не и да те најдам.

Поезија со повод/ јули 2020

Антолоија На Современата Македонска Поезија
за Среќни Илинденски Денови

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА
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2 август - Илинден или денот на 
Св. Илија е голем македонски национа-

лен и православен празник, 
кој се одбележува на 

2 август. 

Илинден има посебно значење за историјатана 
македонскиот народ заради тоа што на 2 август 
започнало Илинденското востание во 1903 го-
дина, а во 1944 година е одржано Првото засе-
дание на АСНОМ. Денес, илинденската тради-
ција е испреплетена со патриотски, фолкорни 
и религиски симболи, што го прави Илинден 

еден од најбитните празници во Македонија.
На 2 август 1944 година во манастирот Свети 
Прохор Пчински кај Куманово, во присуство на 
122 преставници на македонскиот народ е одр-
жано Првото заседание на Антифашистичкото 
собрание на Македонскиот народ (АСНОМ). Во 
согласност со одлуките на АВНОЈ, Македонија 
е потврдена како рамноправна федерална др-
жава во рамките на ДФ Југославија. Притоа АС-
НОМ е конституиран како највисок законодавен 
и извршен орган на народната власт на чело со 
Методија Андонов - Ченто а, македонскиот ја-

зик е воведен како службен јазик.

6 август 1903-напишан е Крушевскиот 
Манифест. Напишан е на македонски јазик (кру-
шевски дијалект), а потоа, преведен на турски 
јазик, е испратен во 17 примероци до околните 
села со чисто или мешано муслиманско насе-

ление.

Во него околното муслиманско население 
братски се повикува да ја поддржи и да ја по-
могне светата борба на сите обесправени во 

Македонија.
10 август 1913- година потпишан Бу-
курешкиот мировен договор, со катастро-
фални последици по Македонија и маке-

донскиот народ. 
По Втората балканска војна, која на 30 јуни 1913 
ја почна Бугарија, со цел да приграби поголем 
дел од Македонија. Во оваа војна учествуваа 

Црна Гора и Грција од една страна и Бугарија од 
друга страна. Во војната се вклучија Романија 
и Турција. Со овој мир Македонија е поделена 
на три дела: на Бугарија, на Србија и на Грција. 
Поради провидноста на некои одредби на овој 
мир, Балканот стана подрачје за постојани не-

доразбирања меѓу балканските држави.
На 13 август 2001 година  е потпишан  
Охридскиот рамковен договор за внатрешното 
уредување на малцинските права во Република 
Македонија, помеѓу претставниците на тогаш-
ните најголеми политички партии и специјал-
ни претставници на ЕУ и на САД. Охридскиот 
договор е склучен во текот на ескалацијата на 

насилства помеѓу етнички албанската ОНА и 
македонските вооружени сили во Конфликтот 
од 2001. Поради тоа, многу граѓани, особено од 
македонска националност, го сметале догово-

рот за насилно изнуден и неприфатлив.

18-ти август е Ден на Армијата на 
Република Македонија (АРМ).

На 25 август 1903 година Востаниците го напад-
наа и ослободија градчето Невеска, нахиски 
(општински) центар во Леринска околија.Осло-
бодувањето на Невеска е еден од најзначајните 
настани во времето на Илинденското востание.

На 26 август 1910 во Скопје е родена 
Мајка Тереза, под името Агнеза Гонџа Бојаџиу.  
Уште на возраст од 12 години таа се одлучила 
да живее како калуѓерка. Како основач на редот 
Мисионери на милосрдието, се посветила на 
добротворна работа помагајќи им на болните и 
сиромашните луѓе, поради што во 1979 година 

ја доби Нобеловата награда за мир.

На 28 август 1999 година на право-
славниот христијански празник Успение на 
Света Богородица во црквата „Света Богоро-
дица“ кај Берово, од громовите што удрија во 
масата 10-15 илјади луѓе, загинаа девет лица, а 

40-мина беа повредени.
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МАКЕДОНСКИ ВИЦОВИ

Забавна страница

Афоризмите на Ташко Кубановски (постхумно)

 ► Се проучиваат три недели, се љубат три месеци, се караат три години,  се 
поднесуваат  триесет години, а децата почнуваат одново.

 ► Пред да се подложиш на операциЈа, среди си ги – работите. Можеби ке приживееш.
 ► За да бидеш идеален гостин, остани дома.
 ► Психологијата има долго минато, но кратка историја.
 ► Поетот е лажго кој секогаш ја кажува вистината.
 ► Сакам да пишувам она што мразам е работата – со хартија.
 ► Романот открива вистини, кои реалноста добро ги крие.

 ► Молкот на тој човек е прекрасен, за слушање.
 ► Кога ке пораснам сакам да бидам мало дете.
 ► Јас сум прилично неписмен, но прилично читам.
 ► Мировната средба закажана за денеска, се – откажува поради конфликт. 
 ► Ако “тито” беше жив денес ќе се превртеше во гробот.
 ► Не пијам. Не сакам да пијам – пиењето ме прави да се чувстувам добро.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш само тогаш – кога ке го изгубиш.

Мали поуки за животот

Не пали го оганот, ако незнаеш како се гасне.
Ако незнаеш да дадеш утеха – не давај совети.

Ако немаш лек за раната – не ја разранувај.
Закасај го лепчето онолку колку што можеш – да го џвакаш.

Зауздувај си го темпераментот.
Љубомората не е заразна болест – но тешко се лечи!

Престани да ги обвинуваш другите. Преземи – одговорност на секое поле од животот.
Признај си ги сопствените грешки.

Не троши си го времето во жалење за грешките – од минатото. Уши се од нив и продолжи понатаму.
Не преувеличвај ги малите нешта.  

Од што се прави алкохо-
лот?

– Жено, пивото нели се прави од 
хмељ?
– Да.

– Ракијата се прави од грозје, 
нели?
– Да.

– А вискито од пченка?
– 

Да.
– Водката се прави од јачмен, 

нели?
– Да.

– Е па, тогаш од сега да ме викаш 
вегетаријанец а не алкохоличар!

Трговец

Трпе и Цветко се сретнуваат после 
подолго време и Трпе го прашува 

Цветко:
– Цветко, како оди работа, со што 

се занимаваш сега?

– Фала богу 
добро оди, 
се занима-
вам со тр-
говија со 
човечки ор-

гани!
– Па дали си ти луд, имаш ли срце?
– Уф, се потроши, ама да се слуш-

неме од следната недела…

Македонци во рајот 

Одат двајца Македонци пред 
портите на рајот. Господ им 

вели:
– Добредојдовте во рајот. Овде 
не морате да се грижите за рабо-

та, затоа што работа нема. Овде не 
морате да се грижите ниту за пари, 

затоа што и пари нема.
Едниот Македонец му вели на дру-

гиот:
– Абе пријателе, ова било исто 

како во Македонија.

Пушач

Пациентот: – Докторе, кашлам и 
тешко дишам.

Докторот: – А пушите ли?
Пациентот: – Пушам, ама не пома-

га.

Новата кола на шефот
 

– Одлична е шефе, многу ми се 
допаѓа Вашата нова кола!

– Благодарам! Ако работиш уште по-
веќе, од утро до вечер, ќе си купам 

понова и поубава!

Женска психологија

Маж кој е лошо облечен – нема 
пари. Ако е добро облечен – жен-

кар е.
Ако пие – алкохоличар е. Ако не 

пие – недораснат е.
Подарува подароци – сака да ве 

легне. Не подарува – стиснат е.
Има кола – „ќе фаќа кривини“. 
Нема кола – што ќе ми е без кола?
Многу молчи – нешто крие. Многу 

зборува – досаден е.
Многу е весел – сака да ги весели 
жените. Ако е сериозен – има сек-

суални проблеми.
Учтив е – се чувствува виновен за 

нешто. Не е учтив – силеџија.
Убав е – не можеш да го тргнеш од 
другите жени. Грд е – не ти се до-

паѓа.
Не се бричи – мрзлив е и неуреден. 

Ако секогаш е избричен – геј е.
Е не им се погодува!                                                      

                                                  
Кога ќе снема интернет… 
Си пишуваат двајца другари, ти-

нејџери на интернет:
– Брат да ти кажам колку забегана 

работа ми се случи вчера.
– ???

– Надвор нели имаше силно не-
време и снема интернет…

– И што?
– Гледам – до мене стои едно 

дете…
– И?

– Вели дека ми е брат…

Што значи стабилност 
за Американците, а што 

за Македонците? 

Стабилност на американски:
– Колку и неспособен да изберат 
за претседател, животот на мно-
зинството луѓе останува СТАБИ-

ЛЕН!
Стабилност на македонски:

– Колку и да се влошува животот 
на мнозинството, тие СТАБИЛНО 
гласаат за истите неспособни по-

литичари 25 години!
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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

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative
stanka@rogers.com

t.416-975-5588 c. 647.237.9330 
f. 416.975.8599

wwww.foresthillyorkville.
com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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- Kebabs (kebapi) 30pcs = $18

- Kebabs (kebapi) 50pcs = $24

- Kebabs (kebapi) 100pcs = $48

- Ushtipci(kebab with cheese)5pcs x 200g = $22

- Sharska pleskavica (burger with cheese)
5pcs x 200g = $22

- Pleskavica (burger)5pcs x 200g = $20

- Makedonka (400g burger with cheese)
5pcs x 400g = $30

-Pork souvlaki 5pcs x 200g = $12

- Chicken souvlaki 5pcs x 200g = $16

- (Kebabs and burgers can be beef and pork
 or all beef)

To order call: 
Dushko (647)861-0405

D&D Meats
HOME MADE BBQ SPECIALTIES

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 
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