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Гоце Делчев ( 04.02. 1872 .Кукуш – 04.05. 1903. Баница)
,,Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите 
синови - изроди како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример 
кога еден ист народ по традиција, јазик и вера се разделува на разни 
спротивни страни, една од друга потуѓа."



 

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

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

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

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

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

Славе Катин 

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

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 Cafe 
Etobicoke

900 Rathburn Road W, 
Mississauga, ON L5C 4L3

(416) 546-5676
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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Среќен февруари месецот на виното и љубовта 
Во февруари Македонците го слават Свети Трифун, заштитникот на лозарите, а речиси низ цел свет, па и во 
Канада се празнува и Денот на вљубените.
14 февруари е денот на среќата, убавината и емоцијата материјализирани преку цвеќе, вино и искажувањето на 
љубов. Дури и двата светци Трифун и Валентин се грижат овој датум да не се заборави и да се прослави радосно 
и среќно во целот свет !
Свети Трифун живеел во 3 век од новата ера во Мала Азија. Легендата вели дека имал дарба за лекување и 
дека со неа успеал од „лошиот дух“ да ја излечи ќерката на римскиот цар Гордиј. Богати царски дарови им биле 
разделени на сиромашните. Во време на големиот прогон одбил да се одрекне од Исус, поради што е убиен во 
250-та година на 14 февруари. Некаде во тоа време живеел и Свети Валентин.
Тој тајно ги венчавал младите парови, се додека не го откриле и го ставиле во темница. На 14 февруари Валентин 
е погубен, а кратко време после тоа народот го прогласил за светец. Свети Валентин станал заштитник на 
вљубените во 14 век.
Свети Трифун го празнуваат многубројни еснафи и винари.
Постои верување дека ако на Свети Трифун паѓа дожд или врне снег, годината ќе биде врнежлива и плодна, а ако 
биде ведро тогаш ќе биде сува и непродуктивна.
Ако е вистина, тогаш да посакаме топол и дождлив 14 февруари, за берикет на сите нас, за нашата татковина 
Македонија!
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Организација Обединети Македонци од Канада
Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП)

Светски Македонски Конгрес – Канада

Торонто, 18 јануари 2018 Toronto

Отворено писмо до:
Н.Е. Антонио Антонио Гутерес – Генерален секре-
тар на Организацијата на Обединетите Нации
Амбасадорите на земјите - Членки на Советот за безбед-
ност на Обединетите нации
H.E. Доналд Туск, Претседател на Европскиот совет
H.E. Јоханес Хан, Комесар за европска политика на сосед-
ството и проширување
H.E. Федерика Могерини, Висок претставник на Евро-
пската унија за надворешни работи и безбедносна политика
H.E. Ѓорге Иванов, Претседател на Република Македонија
Неговото Блаженство Г.Г. Стефан, Архиепископ Охридски 

и Македонски
Г-дин Зоран Заев, Претседател на Социјалдемократскиот 
сојуз на Македонија (СДСМ)
Г-дин Христијан Мицковски, Претседател на 
Внатрешната македонска револуционерна организација - 
Демократска партија за македонско национално единство 
(ВМРО-ДПМНЕ)
Македонските медиуми
Македонските здруженија и организации
Членови на Конгресот на САД
Конгресменот Крис Смит, Њу Џерси

Конгресменот Роберт Адерхолт, Алабама
Конгресменот Роберт Питенгер, Северна Каролина
Конгресменот Ренди Халтгрен, Илиноис
Конгресменот Луи Гомерт, Тексас
Конгресменот Џеф Фортенбери, Небраска 
Сенаторот Мајк Ли, Јута
Сенаторот Џејмз Инхофе, Оклахома
Сенаторот Том Тилис, Северна Каролина
Сенаторот Тед Круз, Тексас
Сенаторот Бил Касиди, Луизиана

Узурпација на Македонија
Како сведоци на уништувањето на нашата земја пред 

нашите очи, ние го креваме гласот против сите оние кои 
се вклучени во овој гнасен чин. Желбата на САД и на ЕУ 
за преименување на нашата земја да ги смири нашите уг-
нетувачи веќе долго време ни е позната. За да се постигне 
оваа цел, тие интервенираа на македонските парламентарни 
избори на 11 декември 2016 година за да осигурат дека, и по-
крај губењето на изборите, коалицијата предводена од Зоран 
Заев ќе биде инсталирана како нова влада за исполнување 
на интересите на САД и ЕУ.

Резултатите од парламентарните избори на 11 декември 
2016 година беа лажирани со масовно, широко распростра-
нето поткупување на гласачите на СДСМ, вклучувајќи го и 
методот за купување гласови за постојано гласање на гла-
сачките ливчиња, наречен "Бугарски воз". Исто така, Држав-
ната изборна комисија објави резултати кои се разликуваат 
од оние пријавени на теренот. Исто така, Државната изборна 
комисија дисквалификуваше 39.000 гласови за ВМРО-ДПМ-
НЕ. Конечно, САД и ЕУ ја проширија суштинската финан-
сиска, логистичка и советодавна поддршка на СДСМ. И по-
крај сите овие манипулации, ВМРО-ДПМНЕ сепак доби тесна 
победа. САД и ЕУ беа изненадени, иритирани и разочарани. 
Тие по секоја цена беа решени да формираат влада со Зоран 
Заев и СДСМ. Тие извршија интензивен притисок и заплашу-
вање за да ги потиснат македонските институции, здруженија 
и клучни политичари и граѓани кои инаку би се спротивстави-
ле на газењето на македонскиот устав.

Лажирањето на гласовите и манипулациите продолжи 
кога де-факто го инсталираа претседателот на Собранието, 
наместо правилно да биде избран. Таканаречените избори 
се одржаа по завршувањето на парламентарната седница, 
не беа почитувани правилата на парламентарната постапка 
и немаше кворум. Помалку од 60 минути од надреалното со-
општение на комесарот Јоханес Хан и претставникот за на-
дворешни работи Фредерика Могерини, во кое ЕУ му чести-
таа и го призна изборот за претседателот на Талат Џафери.

Македонците добро го познаваат Зоран Заев. Заев е 
криминалец кој беше помилуван од претседателот Бранко 
Црвенковски во 2008 година за проневера на 8 милиони евра 
додека бил градоначалник на Струмица. Тој не се промени. 
Заев може да се види во видеото на YouTube, во кое бара од 
бизнисмен мито од околу 200.000 евра, во замена за дозвола 
за градба.

Како странски инсталиран премиер, Заев потпиша гаран-
ција да не ја спроведува
"Тиранската Платформа" која ќе ја уништи Македонија како 
унитарна држава. "
,,Тиранската Платформа " јавно беше објавена по изборите 
откако албанските  политички партии во Македонија го уце-
нуваа Зоран Заев за возврат за нивната поддршка за форми-
рање на влада. Граѓаните беа измамени и не добија шанса 
да гласаат за тоа. Покрај тоа, Заев е човекот кој ја водеше 
шарената револуција, која ги осквернави националните спо-
меници и згради. Тој е човекот кој сака да ги отстрани маке-
донските споменици за да ги смири странските интереси кои 
сакаат да го отстранат македонскиот идентитет. Тој е чове-
кот што ги ослободи терористите од затвор, кои ја нападнаа 
и ја поткопаа Македонија. Тој е човекот кој изјави дека ќе ги 
јаде луѓето живи кога ќе дојде на власт.

Денес, неговите деструктивни намери се остваруваат 
во целост. Сè во Македонија е превртено наопаку. Земјата 
стана театар на апсурдот. На пример, оние што се стремат 
кон доброто на земјата и на нејзиниот народ се сметаат за 
терористи. Тие се замолчени, затворени и ќе бидат судени со 
минимумална казна од 10 години затвор. Спротивно на тоа, 
режимот ги наградува оние што се обидуваат да го поткопаат 
сето она што е македонско. Судските и правните норми не се 
почитуват од страна на СДСМ. Уставот и уставните институ-

ции се игнорираат. Заев и СДСМ само ги почитуваат интере-
сите на САД и на ЕУ кои сакаат да го уништат македонскиот 
идентитет и сé што е поврзано со идентитетот, што е можно 
поскоро. Владата на Заев нема остварено речиси никакви 
изборни ветувања. Нема зголемување на вработеноста, ниту 
подобрување на животниот стандард, ниту зголемување на 
пензиите, ниту подобрување на условите за учениците. На-
место тоа, животниот стандард е во надолен тренд. 

Можеме да заклучиме дека 2018 година ќе биде многу по-
лоша од претходната година. Причина за тоа е Заев е најава-
та дека првата половина од 2018 година ќе биде погодно вре-
ме за промена на името на нашата држава. За жал, минатите 
грешки од страна на нашите политичари, најверојатно, ќе до-
ведат до колапс на нашата држава, како што тоа го гледаме 
во рок од само неколку месеци. Како резултат на тоа, призна-
вањето на Република Македонија под нејзиното уставно име 
од 136 земји ќе биде обратно и негирано. Законската победа 
на Македонија против Грција во Меѓународниот суд на прав-
дата за деблокирање на членството на Македонија во ЕУ и 
НАТО ќе стане бесмислена и заборавена. Концесиите на на-
шите политичари да го променат нашето национално знаме 
и да се откажат од македонските малцинства во Бугарија и 
Грција ќе беше залудни.

Се прашуваме,кој освен американскиот амбасадор Џес 
Бејли, кој друг му даде на Зоран Заев право да преговара за 
нашиот национален идентитет? Кој му даде на Заев право 
да преговара за идентитетот на нашите деца, мајки, татков-
ци, дедовци, предци, идните генерации, нашите патриоти и 
херои кои храбро гинеа за нашата татковина, како и за други 
славни личности во историјата на Македонија? Кој му даде 
на Заев право да се меша во Македонската православна 
црква и нејзините канони? За Македонската православна 
црква и Охридската архиепископија, како првобитна црква, е 
смешно да бара признание да биде признаена од бугарската 
црква како нејзина мајка црква. Ние Македонците го знаеме 
одговорот. Зоран Заев нема ниту авторитет ниту право од 
мнозинството граѓани, ниту од мнозинството членови во пар-
тијата СДСМ.

Сето ова е политичка измама со која Македонија треба 
да се согласи да го изгуби својот идентитет во замена за 
можноста за пристап во ЕУ и НАТО. Покрај тоа, ние исто 
така треба да веруваме дека нашите најголеми непријатели 
ќе направат се што можат за да и помогнат на Македонија 
да добие членство во ЕУ и во НАТО. Не треба да заборави-
ме дека Македонија во неколку наврати беше измамена со 
лажни ветувања. На пример, Македонија беше обврзана во 
1993 година да пристапи во Обединетите нации под срам-
ната референца Поранешна Југословенска Република Маке-
донија (ФИРОМ), што беше спротивно на Повелбата на ОН. 
Македонија беше уверена дека ова е привремена мерка, но 
сега таа се влече повеќе од четврт век. Слични гаранции беа 
дадени кога Македонија беше обврзана да го смени своето 
првобитно национално знаме и член 49 од нејзиниот устав. 
Како ние Македонците можеме да им веруваме на оние што 
и денес ни подготвуваат црни сценарија? Може ли цената на 
достоинството, гордоста, идентитетот и историјата на Маке-
донија да се стават на ризик за замена за вербално уверу-
вање за членство во ЕУ и НАТО?

Факт е дека ЕУ се распаѓа. Велика Британија гласаше за 
напуштање на ЕУ. Значителен број други земји-членки се не-
задоволни и размислуваат да ја напуштат Унијата. Дали Ма-
кедонија треба да се залага за влез во ЕУ кога другите сакаат 
да заминат? И влезот во НАТО не е подобар. НАТО повеќе 
не е само сојуз за одбрана на земјите-членки. Таа, во повеќе 
наврати се покажа како агресор со своите сомнителни воени 
интервенции против Србија, Украина, Иран, Ирак, Либија и 
други држави.

Ако ни се наметне ново име од владата која ја сметаме 

за нелегитимна со нелегитимен премиер, никогаш нема да го 
прифатиме таквото име. Последиците од ваквото сценарио 
ќе бидат катастрофални. Загубата на нашето уставно име ќе 
значи загуба на нашиот национален идентитет. Ова ќе има 
домино ефект, каде што ќе ја загубиме нашата историја и це-
лото наше културно наследство. Колку иронично е што треба 
да го смениме името на нашата држава само затоа што Гр-
ција ја именуваше својата северна покраина Македонија во 
1988 година и набргу започна спор за името против нашата 
држава. Пред именувањето на грчката покраина со терминот 
,,Македонија,, во Грција беше забрането и опасно да се изго-
вори зборот "Македонија".

Загубата на името на нашата држава, националниот 
идентитет, историјата, културното наследство ќе значи и гу-
бење на сите наши македонски песни, особено оние кои го 
споменуваат нашето национално име во нивните текстови. 
Овие песни што потенцијално ќе бидат преземени од Грција 
ќе бидат неразбирливи за нив. Како иронично и мрачно. Се-
пак, странците кои ни’ го копаат гробот ни’ кажуваат дека ова 
е нашата најдобра опција. Доколку нашите политички водачи 
потпишат договор дека повеќе не сме Македонци, тогаш ав-
томатски ќе станеме нешто друго или нова нација. Историја-
та на оваа нова нација ќе започне во моментот кога ќе биде 
потпишан таков документ. Не смееме да заборавиме дека 
нашите корени се вградени во нашиот идентитет. Без корени 
немаме минато, и ако немаме минато, тогаш немаме иднина.

Побудени од се’ погоре споменатото, ние долупотпиша-
ните бараме итно прекинување на сите преговори и актив-
ности насочени кон де факто уништувањето на Република 
Македонија. 

- Ние нема да признаеме ниту да прифатиме никакви 
договори од некоја влада што ќе биде штетна за 
Македонија и нејзините граѓани. 
- Ние нема да ги признаеме ниту поддржиме владините 
или државните институции кои работат против 
унитарниот карактер и постоењето на Република 
Македонија, без оглед на политичката и партиската 
припадност.

- Го отфрламе прифаќањето на Бугарската 
Православна Црква како мајка црква на Македонската 
Православна Црква.

- Ние нема да прифатиме ниту подржуваме 
двојазичност на територијата на Република Македонија.

- Ги осудуваме сите политичари и официјални 
лица кои беа вклучени во апсењето и затворањето 
на македонските патриоти врз основа на лажни и 
неосновани обвинувања за тероризам.

- Ги осудуваме сите политичари и службеници 
кои користеа лажни методи, вклучувајќи и 
дискредитирање на надлежноста на македонското 
судство, за ослободување на терористите и убијците на 
македонските граѓани.

- Ги осудуваме сите поединци и организации кои се 
вклучени во напорите да се уништи нашата држава.

- Им даваме огромна благодарност и признание 
на сите оние кои го поддржуваат нашиот пат кон 
просперитетна и независна Република Македонија.

Потписници

Организација Обединети Македонци од Канада 
united.macedonians.org@gmail.com

Македонското меѓународно движење за човекови 
права (ММДЧП)
 info@mhrmi.org

Светски Македонски Конгрес – Канада 
contact@wmc-canada.com

Македонска Заедница
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United Macedonians Organization of Canada
Macedonian Human Rights Movement International

World Macedonian Congress – Canada
Toronto, January 18, 2018

OPEN LETTER TO:
H.E. António Guterres, Secretary General of the United Nations
Ambassadors of the Member States of the United Nations Security 
Council
H.E. Jean-Claude Junker, President of the European Commission
H.E. Donald Tusk, President of the European Council
H.E. Johannes Hahn, Commissioner for European Neighbourhood 
Policy and Enlargement
H.E. Federica Mogherini, High Representative of the European Union 
for Foreign Affairs and Security Policy
H.E. Gjorge Ivanov, President of the Republic of Macedonia

His Beatitude G.G. Stefan, Archbishop of Ohrid and Macedonia
Mr. Zoran Zaev, President of the Social Democratic Union of Mace-
donia (SDSM)
Mr. Hristijan Mickovski, President of the Internal Macedonian Revolu-
tionary Organization – Democratic Party for Macedonian National Unity 
(VMRO-DPMNE)
Macedonian Media
Macedonian Associations and Organizations 
United States Members of Congress
Congressman Chris Smith, New Jersey

Congressman Robert Aderholt, Alabama
Congressman Robert Pittenger, North Carolina
Congressman Randy Hultgren, Illinois
Congressman Louie Gohmert, Texas
Congressman Jeff Fortenberry, Nebraska
Senator Mike Lee, Utah
Senator James Inhofe, Oklahoma
Senator Thom Tillis, North Carolina
Senator Ted Cruz, Texas
Senator Bill Cassidy, Louisiana

The Usurpation of Macedonia
As witnesses to our country being destroyed, we raise our voices against all those who are 

involved in this abominable act. The desire by the United States and EU to rename our country to 
appease our oppressors has been known to us for a long time. In pursuit of this goal, they inter-
vened in Macedonia’s parliamentary elections of December 11, 2016 to ensure that, despite losing 
the election, the coalition led by Zoran Zaev would be installed as the new government to fulfill the 
interests of the US and EU.

The parliamentary election results of December 11, 2106 were rigged by SDSM’s massive and 
widespread bribing of voters, including the vote buying method of repeatedly casting pre-filled bal-
lots called the “Bulgarian Train.” In addition, the State Election Commission announced results 
which differed from those reported in the field. Moreover, the State Election Commission disqualified 
39,000 votes for VMRO-DPMNE. Finally, the US and EU extended substantial financial, logistical 
and advisory support to SDSM. Despite all of these manipulations, the VMRO-DPMNE still won a 
narrow victory. The US and EU were surprised, irritated and disappointed. They were determined at 
all costs to have Zoran Zaev and SDSM form the government. They exerted intense pressure and 
intimidation to suppress Macedonian institutions, associations and key politicians and citizens who 
would otherwise oppose the trampling of Macedonia’s constitution.

The falsification of votes and manipulations continued when the Speaker of the Parliament was 
de facto installed rather than being properly and fairly elected. The socalled election took place after 
the parliamentary session had ended, the rules of parliamentary procedure were not followed and 
there was no quorum. This was followed less than 60 minutes later by the surreal announcement by 
EU Commissioner Johannes Hahn and Foreign Affairs Representative Frederica Mogherini that the 
EU extended the customary congratulations and recognized the election of Talat Xhaferi as Speaker. 
Macedonians know Zoran Zaev very well. Zaev is the criminal who was pardoned by President 
Branko Crvenkovski in 2008 for embezzling 8 million euros while he was the mayor of Strumica. He 
has not changed. Zaev can be seen in a YouTube video blatantly asking a businessman for a bribe 
of 200,000 euros in exchange for a building permit.

As the foreign installed prime minister, Zaev signed a guarantee not to implement the "Tirana 
Platform" that would dismantle Macedonia as a unitary state. The “Tirana Platform” was publicly an-
nounced post-election after Zoran Zaev was blackmailed by the Albanian political parties in Mace-
donia in return for their support to form a government. The citizens were deceived and not given the 
chance to vote on it. Moreover, Zaev is the man who led the Colour Revolution which desecrated 
national monuments and buildings. He is the man seeking to remove Macedonian monuments in 
order to appease foreign interests who want to eliminate the Macedonian identity. He is the man 
who freed terrorists from prison that had attacked and undermined Macedonia. He is the man who 
declared he will “eat people alive” when he comes to power.

Today, his destructive intentions are being realized in their entirety. Everything in Macedonia has 
been turned upside down. The country has become a theatre of the absurd. For example, those 
who strive for the good of the country and its people are characterized as “extreme nationalists.” 
They are silenced, imprisoned and sentenced for a minimum of 10 years. Conversely, those who 
strive to undermine everything that is Macedonian are congratulated and rewarded by the regime. 
Judicial and legal norms are not respected by the SDSM. The Constitution and state institutions 
are ignored. Zaev and SDSM only respect the interests of the US and EU who want to destroy the

Macedonian identity and everything related with the identity as soon as possible. Zaev’s govern-
ment has not delivered on almost any of its election promises. There has been no increase in em-
ployment, nor improvement in the standard of living, nor an increase in pensions, nor improvement 
in conditions for students. Instead, the living standards are on a downward trend.

We can only conclude that 2018 will be much worse than the previous year. The reason for this 
is Zaev’s announcement that the first half of 2018 will be a convenient time to change the name of 
our country. Regrettably, the past blunders by our politicians will likely lead to the collapse of our 
state as we know it within a few months. As a result, the recognition of the Republic of Macedonia 
under its constitutional name by 136 countries will be reversed and negated. Macedonia’s legal 
victory against Greece at the International Court of Justice to unblock Macedonia’s membership in 
the EU and NATO will become meaningless and forgotten. Instead, the treasonous concessions 
by our politicians to change our national flag and renounce the Macedonian minorities in Bulgaria 
and Greece only started a trend for the current government to commit even more treasonous acts.

We ask ourselves, besides US ambassador Jess Bailey, who else gave Zoran Zaev 
the right to negotiate our national identity? Who gave Zaev the right to negotiate the iden-
tity of our children, mothers, fathers, grandfathers, grandmothers, ancestors, future  
generations, our patriots and heroes who bravely died for our homeland, and for other great men 
and women in Macedonia’s history? Who gave Zaev the right to interfere with the Macedonian 
Orthodox Church and its canons? It is ludicrous for the Macedonian Orthodox Church and Ohrid 
Archbishopric, as the older church, to seek official recognition from the Bulgarian Orthodox Church 
in return for recognizing the Bulgarian Church as the mother church. This is analogous to seeking 
motherhood from a daughter church. We Macedonians know the answer. Zoran Zaev has neither 
the authority nor right from the majority of the citizens, and neither from the majority of members in 
the SDSM party.

All this is a political scam whereby Macedonia should agree to surrender its identity in exchange 
for the possibility of joining the EU and NATO. Moreover, we should also believe that our greatest 
enemies will then do everything they can to help Macedonia gain membership in the EU and NATO. 

We must not forget that Macedonia has been deceived several times in the past with false prom-
ises. For example, Macedonia was obliged in 1993 to join the United Nations under the shameful 
reference The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) which was contrary to the UN’s 
Charter. Macedonia was assured this was a temporary measure, but it has now dragged on for over 
a quarter century. Similar promises were given when Macedonia was obliged to change its original 
national flag and article 49 of its constitution. How can we Macedonians believe those who even 
today are preparing disastrous scenarios against us? Can a price be put on Macedonia’s dignity, 
pride, identity and history to risk its survival in exchange for a verbal assurance of membership in 
EU and NATO?

It is a fact that the EU is breaking up. Britain has voted to leave the EU. A significant number of 
other member states are unhappy and considering leaving the union. Should Macedonia strive to 
join the EU when others want to leave? And joining NATO is not any better. NATO is no longer just 
an alliance for the defense of member states. NATO has repeatedly shown itself to be an aggressor 
with its dubious military interventions against multiple states in the past few decades.

If a new name is imposed on us by a government we consider illegitimate with an illegitimate 
prime minister, we will never accept that name. The consequences of such a scenario will be cat-
astrophic. The loss of our constitutional name will mean the loss our national identity. This will have 
a domino effect where we will lose our history and our entire cultural heritage. How ironic it is that 
we need to change the name of our country only because Greece renamed its Northern Province 
Macedonia in 1988 and shortly thereafter started their name dispute against our country. Prior to 
renaming its northern Greek province as “Macedonia” it was forbidden and dangerous in Greece to 
even utter the word “Macedonia”.

The loss of the name of our country, our national identity, our history, our cultural herit-
age will also mean the loss of all of our Macedonian songs, especially those which men-
tion our national name in their lyrics. These songs will potentially be taken over by 
Greece and the lyrics will be incomprehensible to them. How ironic and gloomy. Never-
theless, the foreigners who are digging our grave tell us this is our best option. If our pol-
itical leaders sign a treaty that we are no longer Macedonians, then automatically we will  
become something else or a new nation. The history of this new nation will begin the moment such 
a document is signed. We must not forget that our roots are embedded in our identity. Without roots 
we have no past, and if we do not have a past, then we have no future.

Being deeply concerned by the above, we the undersigned demand an immediate 
termination of all negotiations and activities aimed at the de facto destruction of the Republic 
of Macedonia.

We will not recognize or accept any agreements by any government that will 
bedetrimental to Macedonia and its citizens.

We will not recognize nor support any government or state institution which 
works against the unitary character and existence of the Republic of Macedonia 
regardless of political party affiliation.

We reject accepting the Bulgarian Orthodox Church as the mother church of the 
Macedonian Orthodox Church.

We will not accept or support the denationalization and further partition of 
Macedonia under the guise of "bilingualism".

We condemn all politicians and officials who were involved in the arrest and 
imprisonment of Macedonian patriots based on false and unfounded accusations.

We condemn all politicians and officials who used deceitful methods including 
discrediting Macedonia’s judiciary to release the terrorists and murderers of 
Macedonian citizens.

We condemn all individuals and organizations who are involved in efforts to 
dismantle our state.

We extend immense appreciation and gratitude to all those who support our path 
towards a prosperous and independent Republic of Macedonia.

Signatories
United Macedonians Organization of Canada 

united.macedonians.org@gmail.com
Macedonian Human Rights Movement International 

info@mhrmi.org
World Macedonian Congress – Canada 

contact@wwmc-canada.com

Македонска Заедница
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In memory of

Mirce Jimmy Smagranov
August 16, 1951 -  January 29, 2018

Македонска Заедница

Жална Вест
Мирче Џими Шмагранов - последен поздрав од Македонската заедница во Канада

На 29 јануари 2018 година по долго и тешко боледување почина Мирче Џими Шмагранов, еден од најзнаменитите Македонци од македонската 
заедница во Канада.
Роден беше на 16 август 1951 година во Скопје, а во Канада се досели во далечната 1966 година.
Мирче Џими Шмагранов ќе остане запаметен по неговата огромна љубов кон родната земја Македонија, за која живееше и работеше неуморно 
до крајот на неговиот живот.
Членувал во бројни македонски патриотски и политички организации, македонски православни цркви меѓу кои:
Член на ВМРО-ДПМНЕ, претседател на управниот одбор на МПЦ Св. Илија од Мисисага, претседател на Организацијата Обединети Македонци 
од Канада и многу други.
За својата посветеност, беспрекорна работа и заложби за македонското дело носител е на бројни награди, признанија и благодарници меѓу кои и 
последната Македонски Сенатор на Светскиот Македонски Конгрес од Канада.

Остануваат вечно да тагуваат неговите најблиски:
сопругата Душанка, синот Филип, ќерката Тина, внуците: Дијана, Ли Вилијам, Никола, Ејври и Ејден, 

како и таткото Филип и мајката Софија, сестрата Венка и братот Танас (Томи).

Бог да го Прости и Вечна му Слава!
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Анкета на весникот ,,Македонија,,
Ќе бидат ли доволни протестите да ја спречат промената на името Македонија и дали Нато и ЕУ се вредна замена за името на Р. Македонија?

Зоран Карапанчев: Без ог-
лед дали протестите ќе бидат 

доволни да се спречи проме-
ната на името Македонија, 
тие треба да се организираат 
бидејќи го претставуваат гла-
сот на македонскиот народ. 
Тој глас мора да се слушне. 
За мене, ниту НАТО, ниту 
ЕУ не се толку вредни како 
што ги претставува владата 
или како што си замислуваат 
луѓето, така што прашањето 
дали претставуваат некак-
ва вредна замена за името 
воопшто не фаќа место за 
дисксуија.

Ринка Синаковски:  Се 
надевам, мојот одговор е 
да за протестите  против 
промена на името на Маке-
донија ,  додека Нато и ЕУ 
секако не се вредна замена 
за името на Р. Македонија.

Славе Бунтески:  Не,  за- тоа што не сме организира-
ни,  исто како што беше со 
подршката за Иванов и на 
крајот ништо, ние сме голема 
комуна, ама со многу мала 
организација, без соработка 
едни со други, а ништо не е 
вредно за замена за името.

Дени Инџевски : Протести-
те треба да бидат доволни, 
ама ништо не е вредно 
за да се смени името на 
Македонија.

Проф. Васко Петровски:  јас сум за секаков протест за 
името . Ништо друго освен 
она што сме . Република 
Македонија , ни НАТО ни ЕУ 
ни некои изгубени предав-
ници наши. Неможе никој 
да не прекрстува . Ние сме 
Македонци земјата ни е 
Македонија, со векови била 
и ништо друго .

Нада Димитрио:
Што се однесува до про-
тестите --- ДА! Треба да 
помогнат. Вистината за 
МАКЕДОНИЈА треба да 
се види и слушне насе-
каде ширум светот. Тоа е 
нашиот свет аманет. Све-
тот треба да разбере дека 
никој нема право да го не-
гира постоењето на еден 
народ, МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД (во Македонија, 
Грција, Бугарија, Алба-
нија, Србија). Никој нема 
право да ја брише нашата 
историја и меѓународното 
право на само-определу-
вање. Моментално, татко-
вината, МАКЕДОНИЈА, е 
во состојба на атрофија. 
Да се дигниме на глас, 
гордо исправени пред све-
тот, ДА ЈА ОБЕЗБЕДИМЕ 
ИДНИНАТА НА НАШЕТО 
СЛАВНО МИНАТО. Ќе си 
дозволам да го цитирам 
Elie Wiesel: " Indifference 
and silence are always the 

friends of the enemy, for 
they benefi t the aggressor ... 
never his victim, whose pain 
is magnifi ed when he or she 
is forgotten".

НАТО и ЕУ апсолутно не 
вредат да се откажеме од 
најсветото, нашето, Маке-
донското, МАКЕДОНИЈА. 
Влезот во истите ќе служи 
само на туѓите, експенсио-
нистички интереси и на 
врвот на корумпираната, 
предавничка влада чија 
цел е продажба на: - Држа-
вата - Јазикот - Идентите-
тот - Историјата - Се' што е 
Македонско

Горнан Јовановски:

Името на Република Ма-
кедонија е нашата свето-
ст,оставено како аманет 
за да го чуваме вечно и 
со ништо не е заменливо. 
Протестите се добра на-
мера за да не сплотат сите 

Македонци ширум светот. 
Преку протестите ја иска-
жуваме нашата љубов,на-
шата лојалност кон ма-
тичната земја македонска, 
кога така здружени,обеди-
нети и единствени, стану-
ваме посилни кон одбрана-
та на нашите национални 
интереси и унитарноста 
на државата, нашиот глас 
станува посилен и сигурно 
дека ке стигне до НАТО и 
ЕУ и другите гарнитури што 
сакат да не уништат, а тоа 
ќе ги натера да размислат 
дека оваа мала земја има 
храбар народ кој не штеди 
ништо за да го зачува свое-
то исконско име.

Веле Тошевски: Мислам 
дека ќе бидат доволни за да 
им дадат сила на граѓаните 
во Македонија да се кренат 
и да протестираат. Ќе ви-
дат дека не се сами, дека 
ја имаат нашата поддршка. 
Ние само можеме да импо-
могнеме,но  цела работа е 
таму во Македонија. Ако не 
протестираат, нас никој нема 
да не слуша. Тие треба да се 
кренат и да си го кажат сво-
ето мислење. НАТО и ЕУ се 
многу добри организации за 
Македонија,но не се вред-
ни за замена на името на Р. 
Македонија. Цел свет не има 
признато и скоро сите држа-
ви во НАТО не имаат призна-

ено под уставното име така 
да со време, мислам дека 
Грција ќе се повлече заради 
нејзините поголеми пробле-
ми внатре во државата. Ова 
и е последна сила на Грција 
и затоа покажува заби. Маке-
донија нека се посвети да го 
напрви животот за граѓаните 
уште подобар со можностите 
што ги има во моментов.

Драгица Димовска: 
Протестите се корисни и де-
мократски. Тие што денес 
се на власт и преговараат 
за промена на името на 
Македонија не се демокра-
ти. Ако толку им требаме 
на НАТО и ЕУ (што толку 
им се брза се плашат од 
Руското влијание на Бал-
канот нека не примат во 
ЕУ и НАТО под уставното 
име Република Македонија. 
Ништо не е вредно за про-
мена на нашето вековно 
име. Протестите се аларм 
да знае владата, прегова-
рачите дека македонскиот 
народ нема да се сложи со 
смена на вековното има на 
Македонија. Не значи дека 
ако Македонија ќе влезе 
во НАТО и ЕУ Македонија 
ќе има подобар живот. Се 
гледа колку подобро живее 
народот во соседните земји 
што се во НАТО И ЕУ да ги 
земеме на пример Грција 
и Бугарија. Тие се многу 
посиромашни отколку Ма-

кедонија. Што ако се сме-
ни името на Македонија, 
Турција или некоја друга 
држава што е во НАТО да 
речат дека ќе ставиме вето 
за прием на Македонија со 
новото име, што тогаш?
 
И затоа јас мислам дека 
протестите можат да ја 
спречат промената на 
името на Република Маке-
донија. Што повеќе и по-
масовни протести толку е 
подобро. Македонското име 
е библиско Македонија е во 
срцето на секој Македонец!

Ѓорѓи Сараѓил: Не ништо, ама 
ништо не е вредно за промена 
на нашето вековно име, барем 
јас и илјадници други Македон-
ци не би го сакале тоа.
Ни НАТО или Европа се нешто 
сериозни за да не примат но 
еве уште едно од мене, тие 
се мафијашки организации 
и Македонија не вреди да го 
губи времето со нив, колку за 
демострациите не мислам да има голем ефект но мора ма-
кедонскиот народ да излезе на улица посебно во Република 
Македонија, мајката на сите над 10.000.000 Македонци 
ширум светот!! Да живее Република Македонија како и 
Македонскиот народ.

Славе Димитров: 

Практикување  на улична 
демократија во земји со кре-
вка или млада демократија  
се многу  ризични и  контра 
продуктивни. Протестите 
организирани и од левата и 
од десната провинеција не 
ги  донесе посакуваните ре-
зултати за општо добро на 
државата ,  туку напротив на-
правија големи назадувања. 
Сведоци сме на сите протес-
ти и демонстации ,  вклучу-
вајки го и најтемниот на 27 
Април, со кој државата беше 
на чекор до еден  граѓански 
судир.
Секакао како лојални  граѓа-
ни треба да го  дадеме сво-
ето мислење за иднината на 
нашата држава , но со упо-
треба на други поефективни 
демократски средства кои ќе 
остават пишана трага за на-
шата згриженост и позиција. 
   Тргнувајки од фактот дека 

Р.Македонија е со осетли-
ва геостратешка положба, 
опкружена со соседи кои 
историски не секогаш ни 
мислеле најдобро , логична 
е желбата и претенизиите за 
нејзиното  приклучување кон 
воените сојузи за зачувување 
на интегритетот и економски-
те сојузи  за подобрување на 
економијата  а со тоа и стан-
дардот на живеење. 
  За тоа постои консензус со 
сите политички партии како и 
кај самиот народ од првиот  
ден на државното осамос-
тојување.
   Со самиот факт дека разго-
ворите се водат  и тоа под 
покровителство на ООН од 
кои за жал не можеме да се 
откажеме, следствено е да 
имаме и завршница, Р.Ма-
кедонија  никогаш  јавно  во 
последните 25 години не 
ги промовира и експонира 
нејзините  црвени линии но 
тие постојат, и се водилка 
на сите наши влади и пре-
миери, да не бесше така 
до сега разговорите ќе беа 
завршени.Ценам дека сите 
релевантни  лидери  како и 
претседателот Иванов имаат 
капацитет и способност секо-
гаш да го извадат максимуот 
во  корист на Р.Македонија 
во однос на не менување на 
македонскиот устав, идени-
тетот и јазик.

Зоран Ивановски: 
Да, доколку се масовни, а може 
во НАТО и ЕУ и без промена на 
името.

Дени Ристески: Доколку имаме поголеми и помасовни про-
тести во Македонија и надвор, 
секако дека  ќе бидат доволни 
да се спречи промената на името 
Македонија.
Дали за Нато и Еу-Не ако не 
сакааат да влезиме под Устав-
ното Име, Република Македонија 
добро ако не постојат и други 
алтернативи, не е само НАТО и 
ЕУ.

 Гоце Деспотовски:  Мое 
мислење е само револу-
ција, излегување на се-
кој Македонец на улица 
влегување во парламент 
исфрлање на сите Јуди 
во контејнер за ѓубре без 
разлика од која партија се, 
бидејќи не го заслужувате 
столчето на кое седите, 
избирање на национална 
влада прекинување на сите 
разговори со сите кои не не’ 
признаваат под нашето ве-
ковно име Македонија Нато 
и ЕУ не ни’ се потребни. А 
секои кои не го почитуваат 
нашиот македонски јазик и 
писмо уставот знамето без 
разлика дали е Албанец 
или продаден Македонец 
во затвор или протерување 

од државата.. Ова е моето 
мислење и желба и кога би 
имал власт би ја спровел 
во првите 24 часа . Господ 
здравје и да ни’ ја чува Ма-
кедонија.

Македонска Заедница
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Will the protests be enough to prevent the change of the name and whether membership in 
NATO and the EU are worth the change of the name of the Republic of Macedonia?

Peter Medichkov: Will protests prevent the change of 
Macedonia’s name?
 
The US and EU have decided 
to impose a solution at Mace-
donia’s expense to the name 
dispute that Greece created.  
Their security and economic 
interests in the Balkans are 
more important to the US and 
EU than Macedonia’s national 
identity. 

The US and EU exercised their diplomatic and financial power 
to usurp the sovereignty of Macedonia.  We have seen elec-
toral fraud, the installation of a fake Prime Minister, the instal-
lation of a fake Speaker, and the trampling of the rule of law 
and the constitution.  
We have seen tens of thousands of Macedonians in Mace-
donia and the world over marching on the streets in support of 
a unitary, sovereign Macedonia for 79 consecutive days, but 
Macedonia still lost its sovereignty.  
 Protests alone will not prevent the change in the constitutional 
name of Macedonia, but they can be a catalyst to trigger an 
extraordinary and unstoppable act by the Macedonian people 
in Macedonia and the world over tosave the country’s name 
and identity. 
Is Membership in the EU and NATO worth Changing Mace-
donia’s Name? 
Macedonia is the only country to be forced to make a Devil’s 
choice such as this.  Membership in the EU and NATO is like 
the Devil’s temptation to sell our soul for material benefits.  
Greece is allowed to block Macedonia’s accession and run 
rough shod over the EU’s principles which are no longer worth 
the paper they are written on.  Britain has decided to leave the 
EU and others member states are thinking of doing the same. 
NATO ignores the verdict from the International Court of Jus-
tice that Greece wrongfully blocked Macedonia’s membership.  
Even if Macedonia changes its name there is no guarantee of 
membership in either organization. 
 Macedonia should not change its name for membership in 
organizations whose future existence is uncertain.

Bill Nicholov:

 Will the protests be enough 
to prevent the change of the 

name

Protests around the world are 
aimed at supporting Mace-
donia's proper name and show-
ing support for much-needed 
mass protests in Macedonia - 
as we saw last year. The US-in-
stalled puppet government in 
Macedonia needs to under-
stand that there is no tolerance 
for the continued selling-out of 
everything Macedonian. As we 
see worldwide, Macedonians 
have united around MHR-
MI's Our Name Is Macedonia 
campaign which demands an 
immediate end to the racist, 
anti-Macedonian name nego-
tiations.

Is membership in NATO and 
the EU worth the change of 
the name of the Republic of 

Macedonia?

Never. Since the Republic of 
Macedonia's independence 
in 1991, Macedonian Human 
Rights Movement International 
has demanded, and received, 
support for Macedonia's real 
name. Our Name Is Mace-
donia. It always has been and 
always will be. If Macedonia 

defends itself and ends the 
name negotiations, the world 
will defend us. In my meet-
ings with the highest levels of 
Western governments, the US 
State Department, Global Af-
fairs Canada, among others, I 
repeatedly ask them:

What if the Ukrainian govern-
ment announced that Ukrain-
ians and Ukrainian history 
are really Russian, agreed to 
change its name, made Rus-
sian an equal and bilingual part-
ner in Ukraine at the expense 
of its Ukrainian character and 
territorial integrity, called for the 
Ukrainian Orthodox Church to 
be subservient to the Russian 
Orthodox Church and joined its 
oppressors to imprison its own 
people just for standing up for 
their ethnic and national rights? 
The Western world's response, 
as we have seen before, would 
be one of outrage and it would 
be swift in defence of Ukraine, 
despite what its corrupt and 
gutless government has 
agreed to.

But why the opposite in 
Macedonia? Because, since 
independence in 1991, Mace-
donia has agreed to negotiate 
the non-negotiable – the truth 
about our name and existence. 
Now we are in a position where 
everything Macedonian is being 
sold to our oppressors. MHRMI 
has repeatedly demanded an 
end to the anti-Macedonian 
name negotiations. We warned 
of the consequences, and they 
have arrived.

But, there is a simple solution to 
the anti-Macedonia name dis-
pute and the recent selling-out 
of our human rights, name and 

identity. End the name negoti-
ations and vehemently defend 
our most basic of human rights 
– our right to exist – and the 
world will defend us instead of 
aiding our oppressors.

Some Macedonians inexplic-
ably claim that Macedonia will 
not survive without EU mem-
bership. Why Macedonia would 
want membership in an eco-
nomic union that other coun-
tries are either leaving or suf-
focating under is mind-blowing. 
NATO membership, for better 
or worse, was guaranteed in 
2008, except for the ludicrous 
one-country veto rule.

I've met with US Foreign 
Policy advisors who claim that 
Macedonia 'must' change its 
name and identity because of 
NATO and EU technicalities. 
In other words, it's easier to 
force a country and its people 
to change their name/identity 
than to change a NATO/EU 
rule that aids our oppressors.

If Macedonia wants to achieve 
NATO/EU membership, the 
solution is to demand support 
for our basic human rights and 
either call for a change to the 
ridiculous one-country veto 
rule (as Canadian Foreign Min-
isters and former US President 
George W. Bush have sug-
gested) or demand that cur-
rent member-states pressure 
Greece to refrain from using 
it. The anti-Macedonian 1995 
Interim Accord stipulates that 
Greece is not permitted to deny 
Macedonia entry into any inter-
national organization, so when 
Greece vetoed Macedonia's 
NATO membership in 2008 it 
rendered the Interim Accord 

null and void. The International 
Court of Justice subsequent-
ly sided with Macedonia and 
ruled that Greece, indeed, vio-
lated the Interim Accord. Yet, 
there were no repercussions 
against Greece, and Mace-
donia still acts as if it is still 
“obliged” to negotiate away its 
name and identity.

Imagine that Montenegro, as 
an EU and NATO member, 
vetoed another country's mem-
bership that all other mem-
ber-states supported. This 
would not be permitted and 
Montenegro wouldn't dare defy 
its more powerful co-mem-
bers. Macedonia should be 
vehemently defending its right 
to exist while insisting that the 
EU and NATO uphold their own 
self-proclaimed basic princi-
ples of human rights.

The solution is simple – defend 
Macedonia. As MHRMI's Our 
Name Is Macedonia campaign 
states, END the name nego-
tiations NOW. This will end 
the overarching issue that is 
wreaking havoc in all aspects 
of life in Macedonia. My mes-
sage to Macedonians living in 
the Republic of Macedonia:

Do not be afraid of the current 
US-controlled authoritarian 
regime. My family was forced 
to learn Greek. Now YOU are 
being forced to learn Albani-
an, while declaring that you're 
“really Bulgarian ”. They fought 
oppression to preserve our 
MACEDONIAN identity. WILL 
YOU? Our Name Is Mace-
donia. Defend and demand 
respect for it.

Andy Plukov:
 

It is obvious that the new gov-
ernment of Macedonia has 
an agenda that is not in the 
best interests of the Republic 
of Macedonia and the Mace-
donian people. The new gov-
ernment thinks that proposing 
a geographic qualifier to our 
Constitutional name will satis-
fy Greece and its Western 
handlers. They do not under-
stand that Greece will never 
be happy with our existence, 
and no matter what we give 
them, they will never accept 
that Macedonia exists. Our 
name has been ours for many 
millenniums, and it would be 

a shame if our generation will 
give up what many of prior gen-
erations have fought and died 
for. While I do not believe that 
demonstrations will be enough 
to stop the current Macedonian 
government from wanting to 
change our name, the dem-
onstrations are important to 
show that we as Macedonians 
care about our name and our 
country.
Nothing is worth a change in 
the name of the Republic of 
Macedonia. NATO member-
ship is debatable for the risks 
and benefits it will bring. EU 
membership is definitely not 
desirable as we can see what 
is happening in some of the 
EU countries like Bulgaria, 
Hungary and Poland, not to 
mention the economic crises 
that countries like Portugal, 
Italy, Greece and Spain had. It 
seems that its mainly Germany 
and France that are benefiting 
from the EU economics. Even 
Britain has voted to exit the EU.

Каролина Ристеска:

Македонија е библиска 
земја. Историјата денес на 
сите нас ни докажа дека 
Македонија е папокот на 
светот и опстојува со ми-
лениуми години наназад во 
континуитет, неоспорно со 
факти и докази, пишувани 
документи и артефакти. 
Зошто со сила се прави 

целиот свет слеп ќе се 
запрашате? Во времето 
на првиот македонски 
крал Каран нашата Маке-
донија била кралство кое 
успеало да се издигне на 
денешната цела терито-
рија на Балканот-Македо-
нија и пошироко за да во 
времето на Кралот Филип 
Втори Македонски силно 
се зацврсти економски 
и воено. По убиството 
на Кралот Филип Втори 

Македонски син му Алек-
сандар Трети Македонски 
ги освојува Персијците, 
Индијците, Египет се до 
крајот на светот и тоа се 
во име на Македонија како 
Империја. Во руските цркви 
и во една наша црква  има-
ме фрескописи кои се жив 
доказ за Македонија како 
Библиско Царство. Систе-
матски бришењето на овие 
вистини допринесува до 
фалсификат во Библијата 
во Стариот Завет кај проро-
кот Даниил цитирам : Гла-
ва :7. Даниил гледа во сон 
четири светски царства.И 
глава: 8. Данииловата по-
кајничка молитва. Стих: 21. 
А косестиот козел е царот 
на Грција, додека големиот 
рог што се наоѓа меѓу не-
говите очи, тој е нејзиниот 
прв цар: Мој македонски 
народе кога Црквата наша 
и сите политичари ќе сед-
нат на маса токму за овие 
посочени делови во Би-
блијата и донесат црвена 
линија дека името Грција е 
фалсификат во Библијата и 
дека од синот на дедо Ное, 
Јаван сакаат да ги избри-
шат Китимците т.е. нас Ма-

кедонците дури тогаш Бог 
ќе им помогне вистински и 
на црковните великодостој-
ници околу признавањето 
на македонската црква и на 
нас како македонски народ 
со македонски јазик и држа-
ва Република Македонија 
пред целиот свет. Да заклу-
чам на крајот и да го дадам 
одговорот на горе поста-
веното прашање. Да за 
протестите и да за штрајк 
со глад на уставобраните-
лите кои се првите жртви 
на оваа хунта донесена од 
белосветските мешетари. 
ЕУ и НАТО очигледно нема 
да се разбудат од слепило-
то иако Македонија одамна 

е европска прва држава во 
целиот свет. Господ тоа го 
знае, го знаат и тие но, така 
им одговара на веќе серви-
раната историска лага за 
Македонија. Сите империи 
кои ја имаа Македонија во 
своето владеење пропад-
наа, а папокот остана да 
живее. Така ќе биде и со 
оваа империја на западни-
те и европски сили. Оста-
нете сите живи и здрави, 
размислете за горе напи-
шаното, бидете со Господ 
в плотени и излезете хра-
бро на улиците. Господ да 
ја благослови Македонија.
Амин.  
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Ацо Лукароски:

Протестите се однапред 
осудени на неуспех. Самата 
структура на протестите и 
профилот на повеќето про-
тестанти покажува дека до-
минираат луѓе коишто омра-
зата кон СДСМ им е посилна 
отколку љубовта кон Маке-
донија. Како поинаку да се 
објасни фактот што сега ба-
раат прекин на преговорите, 
а никој не спомнуваше про-
тести тогаш кога ВМРО-ДПМ-
НЕ водеше преговори? Сега 
им пречи „лицитацијата“ со 
можни имиња, а не им пре-
чеше кога слушнавме како 
Никола Груевски екс пре-
миерот и екс министерот за 
надворешни работи Антонио 
Милошоски се договараат 
кое име е најдобро да се при-
фати. Сега се спротивста-
вуваат на најавите за влез 
во ЕУ и НАТО, а беа слепи 
и глуви кога ВМРО-ДПМНЕ 
јавно се залагаше за влез во 
овие институции. Лицемерно 
се повикуваат на народот, а 
се плашат од истиот тој на-
род за тоа како ќе гласа на 
најавениот референдум. За 
хипокритите е предавство 
кога Заев ќе каже дека треба 
да се најде решение за име-
то со цел да се одблокираат 
евро-атлантските интегра-
тивни процеси, а молчат кога 
буквално истото го кажува и 
новиот лидер на ВМРО-ДПМ-
НЕ, Христијан Мицкоски. 
Сето тоа е основната причи-
на зошто најавените протес-
ти во Македонија, во Канада 

и насекаде каде што живеат 
Македонци, нема да наидат 
на масовна поддршка.
 
Што се однесува до вториот 
дел од прашањето, тука не 
треба да се има дилеми 
дека за нас е од исклучи-
телна важност што е можно 
поскоро да станеме рамно-
правна членка на НАТО и 
да ги отпочнеме прегово-
рите за влез во ЕУ. Влезот 
во НАТО и ЕУ гарантира 
територијален интегритет, 
гарантира заживување на 
македонската економија која 
што повеќе од две и пол де-
цении е во колапс, гарантира 
прекинување на праксата да 
се вадат бугарски пасоши. 
Бројката од 63 илјади досега 
добиени бугарски пасоши е 
огромна за да бидеме рамно-
душни. И она што е најважно. 
Со надворешната полити-
ка на актуелната власт во 
Македонија, излегуваме од 
друштвото изолирани земји. 
Значително се подобрени 
односите со сите пет соседи 
на Македонија, а и развиени-
те држави во светот во нас 
гледаат пријатели.
 
За жал, Македонија мора да 
прави компромис и ќе мора 
да голтаме уште многу круп-
ни кнедли. Името ‘Македо-
нија’ е дел од сите нас. Кое 
име и да биде избрано, со 
горчина ќе го слушаме и чи-
таме. Исто како и сегашната 
референца БЈРМ. Се наде-
вам дека нема да се отиде 
многу далеку во преговорите 
и дека на референдум се-
пак ќе биде ставен пакет во 
којшто ќе може да се препо-
знае грижа за достоинство-
то на Македонците и пакет 
којшто ќе гарантира заштита 
на македонскиот идентитет и 
македонскиот јазик. Уверен 
сум дека тоа е црвената ли-
нија кај најголемиот дел од 
Македонците.

Том Дамчевски:
 

Очигледно дека тркалезна-
та маса направена од стра-
на на СДС Никола Дими-
тров, Радмила Шеќеринска, 
Зоран Заев со Али Ахмети 
и другите нивни министри, 
отсекогаш се борат да ги 
протнат сите закони и нив-
ни планови без да се праша 
народот и другите опозици, 
преседателот Георге Ива-
нов сега е немоќен, бидејќи  
ВМРО ДПМНЕ го турнаа 
на дното, домашните и на-
дворешните сили, новиот 
лидер на партијата ВМРО 
Христијан Мицковски, 
Влатко Ѓорчев, одамна се 
купени, и му дадоа зеле-
но светло на Зоран Заев 
да продолжи со неговата 
валкана политика и раз-
небитување на Република 
Македонија.  Затоа Зоран 
Заев секогаш е со крената 
глава, и секогаш цинич-
но насмеан бидејќи знае 
Кој Стои ЗАД Него. Што е 
спасот за државата   - ма-
совни протести низ целиот 
свет до каде што живее и 
последниот Македонец, по 
сите црковни , македонски 
друштва, клубови и секакви 
македонски здруженија. Це-
лата Дијаспора да се најде 
на улиците каде што живее-
ме, да се прават петиции 
со огромен број на потписи 
и доставуваат до ОН - ЕУ - 
САД , Организацијата за За-

штита на Човековите пра-
ва,, Македонската Влада и 
Парламентот, да се соби-
раат по можност и средства 
идонации за поддржување 
на сите демонстраци во 
Република Македонија, це-
лиот македонски народ кој 
што си ја сака татковината, 
а уште веднаш да излезе на 
улуците низ целата држава 
и да се откаже послушноста 
на актуелната влада , да се 
прекинат сите преговори и 
договори за името и зако-
нот за двојазичност во др-
жавата,, одземање на ман-
датот на актуелната Влада 
и Парламент и фомирање 
на принудна влада,
( НАРОДНА ВЛАДА ) која 
ќе организира нови пар-
ламентарни избори - ТОА 
Е СПАСОТ на Република 
Македонија. НАТО ја сака 
Македонија додека ја ин-
сталира нивната планира-
на воена база во Криволк, 
слична на косовскиот Бон-
стил, никаква друга корист 
нема да има Македонија од 
Нато Алиансата. Оваа во-
еноамериканска организа-
ција воопшто не и е птребна 
на Р. Македонија. ЕУ, нема 
ништо да и придонесе на 
Македонија, Само уште по-
веќе ќе ја осиромаши, едно 
ќе дава две ќе зема, како во 
Турската Империја, млада-
та популација ќе замине да 
робува по Европските бога-
ти држави, Македонија ќе 
се испусти, ќе останат само 
старци да живеат мизерно 
во Република Македонија.
НЕ И’ ТРЕБА НА МАКЕДО-
НИЈА НИТУ НАТО НИТУ 
ЕВРОПСКА УНИЈА, По-
требна и е нова Влада нов 
Парламент и Една и един-
ствена Македонска Држава 
За сите Македонци што жи-
веат во неа.

Зоран Иваноски: 

Нашиот глас и протест 
во дијаспората е само 
еден очаен начин на 
искажување на нашата 
загриженост и револт кон 
состојбата во која се на-
оѓа Македонија поради 
лакомоста и алчноста на 
соседните држави и неспо-
собноста и корумпирано-
ста на власт што се дрзна 
да тргува со единственото 
нешто што ни остана, име-
то и идентитетот. Не по-
стои ништо на светов што 
би било толку вредно за 
да се тргува за името, ниту 
Нато ниту ЕУ, но единстве-
но Македонците во Маке-
донија ако излезат масов-
но надвор и со огромна 

бројка покажат дека тие, 
народот, не се сложуваат 
со власта за тргувањето 
со јазикот името и иденти-
тетот на цела нација, а ако 
власта не се повлече од 
сегашните ставови тогаш 
не ја заслужува довербата 
и не заслужува да постои, 
поточно треба да се смени 
во целост. Добрите одно-
си со соседите ништо не 
вредат, ако Македонија се 
изгуби себеси како нација. 
Европа повторно си го 
покажа своето изопачено 
корумпирано и неправед-
но битие и желбата за 
манипулација со помалите 
и послабите држави , ме-
шањето во внатрешните 
работи,менување на вла-
ди и поигрување со судби-
ната на една огромна маса 
на луѓе, не ни треба такво 
членство.

Митко Роштанковски: 
Кога гласот на граѓаните не 
се слуша, тогаш знаеме какви 
политичари ја водат држава-
та.Ни еден мудар политичар 
во светот не би посегнал по 
своето свето да го носи име-
то на предавство, тоа не е 
нивно и не треба да се приго-
вара околу тоа прашање.
 Ако некој нас не’ сака да 
бидеме членка во било која 
унија  ние сме МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЦИ, а не друго и 
нема потреба ние да се нудиме со нешто што со векови се 
чувало од нашите претци.
Да не се понижуваме, голем е срам за денешните политича-
ри и треба добро да размислат затоа што никој не им го дал 
правото да преговарат со нешто што му припаѓа на македон-
скиот народ и жителите кои живеат во неа .

Will the protests be enough to prevent the change of the name and whether membership in 
NATO and the EU are worth the change of the name of the Republic of Macedonia?

Mitcho Mangov: I believe in 
the freedom of expression and 
true democracy which now days 
seem doubtful in both cases in 
Macedonia their fore demonstrating 
will provide a concern for or not in 
favour of your purpose.
Membership to either of these is lose lose lose commitment 
we have no problem with who we are. We don’t need outsides 
to be our godfathers. Their aim is to make theirs what is ours. 
A few ears ago I was at UMD conference one of the delegates 
made a good comment (Macedonia is like a beautiful woman 
everybody  wants her)

Virginia Stoymenoff:
No, I don’t think the protests 

will be enough to change the 
minds of the adamant govern-
ment who is set upon getting 
into the EU and capitulating to 
the Greeks.  But, we must try to 
show the rest of the world that 
Macedonians around the world 
are vehemently against what the 
present government of Mace-
donia is trying to impose. 

First of all, the name Mace-
donia is not negotiable period! 
With so many countries disappointed with the European Union, 
including Greece, entry into the EU is not worth changing our 
name.  Even in Macedonia, many of the citizens are anxious to 
join the EU so they can emigrate to the rest of the European 
countries, for better jobs, which would leave our only country with 
our name stripped of our young people and leaving it to the Al-
banians. 

As for NATO, Macedonia already participated by sending 
soldiers to support the USA in Iraq.  What advantage or benefit 
would it be for Macedonia to join?  Would the USA come to our 
aid against Greece, Bulgaria, Serbia or Albania in the event those 
countries want to annex parts of Macedonia to their countries?  
Would they protect us from Russia?  (We might be better off to 
join Russia). 

The bi-lingual language really bothers me.  I fear for my only 
little country that bears my name and identity and that of my an-
cestors.  How did we retain the name, culture and identity during 
500+ years under the Moslem Ottomans and lose it now?

Niki (Lazarova) Lacatus:
Born 1947 during The Greek 
Civil War,I was among thou-
sands of children who were 
forced to leave behind their 
homes and find a new country, 
I was one of 
them. "These children so 
called refugees" followed the 
Greek rules as long we lived 
with them. The Greeks were 
easy to control and brain-
washed their children
who left home as infants, most of them followed the only 
road they knew, I was one of them. Later at a certain age I 
questioned and
demanded of myself to know and understand my past and 
present. My mom before her passing in 2008 was happy saying 
'Imame edno parce sto se vika Makedonia". In volunteering for 
over 30 years was more to make myself aware and to educate 
myself with anything related to my roots. After all these hopeful 
years things began to look good for Macedonia.  Since 2003 
to the present I have visited the Republic many times; touring, 
exploring, hiking, historical archeological sites, food and much 
more I enjoyed tremendously the country. 
Now age 70 to be faced with suddenly losing all our progress is 
absolutely devastating. We had so many successful protests in 
Toronto; WE MUST stand up, WE MUST fight to the last breath. 
If necessary; we must scream.
It should NOT be any doubt in our mind to even think or consid-
er any negotiation. NO NEGOTIATION. Our future generation 
will pay for today's mistakes.
Macedonia did well with NO NATO or EU. She survived for 
thousands of years.  For Macedonia to continue to exist, we 
must stand up UNITED. We owe it to our ancestors and for our 
leaders who fought for us to have a country.  

DA ZIVEE MAKEDONIA - LONG LIVE MACEDONIA.
Lena Mangov:  If you don't plant 
seeds in the ground you can not 
harvest food. One person can not 
feed everyone but if we all plant 
seeds we will reap our rewards. We 
must protest together now!!!! 
You have to recognize when 
someone is fooling you. NATO and 
EU are never going to allow us in 
their membership, they will make us 
change our name first and give us nothing in return. The cost 
is too high and the fruit is rotten. The Balkan countries will Veto 
any membership bids. What's happening to Macedonians is 
wrong and we cannot allow it to happen again. This is the fight 
all previous Macedonian generations had to fight, now is our 
turn. Da zivee Makedonia!
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Во нашиот јазик во послед-
но време е вметнат зборот 
вредност или во множина 
вредности. Се чини дека од 
многумина кај нас тој збор 
се употребува и каде тре-
ба и каде не треба. Секако 
предност во тоа има маке-
донско-албанскиот премиер 
Зоранчо Заев. Последниот 
негов бисер е дека тој и грч-
киот премиер Алексис Ци-
прас делеле исти вредности. 
Една од тие вредности била 
дека и двајцата се родени во 
иста година. Браво бе Зоран-
че. Во таа година се родени 
десетици и стотици милио-
ни во овој свет. Навистина 
“вредни“ вредности.
   Пред да одам понатаму 
да фрлам малку светлина 
на значењето на англискит 
збор value, (Canadian values) 
и истиот тој збор преведен на 

македонски. Еве како Goоgle 
го објаснува значењето на тој 
збор. A person’s principles or 
standards of behavior; one’s 
judgment code of behavior 
‘’society’s values are passed 
on to us as children. Еве 
и уште една верзија коja 
ја нуди Goоgle. The regard 
the something is held to 
deserve; the importance, 
worth, or usefulness of 
something. ‘’Your support is 
of great value’’.
   Еве го и преводот од ан-
глиски на македонски од 
English-Macedonian Dictionary 
од Олга Мишеска – Томик за 
кој сметам дека е еден од 
подобрите наши речници: 
вредност, корист, корисност, 
данок на промет,  вреднува, 
проценува, цени, вреди, ска-
поцен.
   Горните објаснувања за 
значењето на зборот вред-
ност и value имаат разлика 
колку од земјата до небото. 
Каде се во нашиот превод 
зборовите принципиелност, 
стандард... најважните ком-
поненти од значењето на 
овој англиски збор? Во про-
должение и покрај тоа што 
ќе го употребувам зборот 
вредности, ве молам драги 
читатели да ја имате на ум 
англиската верзија на зна-

чењето на овој збор. Речено, 
сторено?
   Повеќепати сум пишувал за 
проблемот кој го има Грција 
со нашето име. Тој проблем 
не може да го реши Републи-
ка Македонија затоа што не е 
нејзин проблем. Проблемот 
лежи во Грција која не сака 
да се соочи со реалноста 
дека не само што постои-
ме туку и сме постоеле со 
илјадници години. Причината 
ви е позната. Нешто големо 
од нас украдоа и се плашат 
дека ќе го бараме назад ако 
опстоиме како Македонци. 
Спорот не можеа да го ре-
шат ниту Киро Глигоров, ниту 
Бранко Црвенковски, Никола 
Груевски... И ете сега дојде 
јунакот (Зоранчо Заев) кај 
кого нема ниту п од прин-
ципиелност, ниту с од стан-
дард да го реши проблемот. 
Според него , тој делел исти 
вредности со Алекса Ципрас. 
Боже сочувај. Исти вредно-
сти? Ципрас ги има истите 
црвени линии кои ги имале 
и имаат сите лидери на по-
литичките партии во Грција. 

Каде забега Заев кога вели 
дека тој нема црвени линии?ј 
Деновиве, Ципрас отиде до 
таму што изјави дека нема 
македонска нација ниту неко-
гаш имало! Неговите црвени 
линии се подебели од било 
кои на претходните лидери 
на оваа наша мила соседна 
земја Елада. Но тоа нашиот 
премиер не може да го види. 
Не сака да го види. Голем 
дефицит на разум и патрити-
зам.  Ги стави македонските 
национални интереси на по-
служавник и повика навали 
народе, земете што сакате, 
бесплатно зашто ова што 
го давам за мене нема цена 
и баш ме боли к. за другите 
што ќе речат.
   Знам дека некои од чита-
телите на весникот не ќе се 
согласат со моите ставови. 
Првенствено оние кои сеу-
ште тажат за поранешната 
им татковина Југославија и 
очекуваат да им се врати. 
Времето ќе покаже дали тоа 
ќе се оствари. Моментно 
Македонија оди во друга на-
сока. Кон Бугарија. Како што 

знаете, сега имаме добро-
соседски договор со нашите 
“браќа“ од исток. Нивната 
Црква не ја признава автоке-
фалноста на нашата црква, 
но тоа не е биг дил. Важно 
таа сега ни е мајка, а ако 
имаме мајка, ние не сме си-
раци. А за татко ќе се погри-
жат бугарските историчари 
благословени од поглаварот 
на МПЦ архиепископот Сте-
фан. 
   Назад кај нашите мили 
соседи. Кај нив деновиве е 
објавена во нивни весник 
(Елефтери ОРА) карта на 
која Грците  и Србите имаат 
заедничка граница. Е сега 
кажете ми, кој вели дека 
иредентизмот во Македо-
нија не треба да се сотре, да 
го нема. Тој ги труе нашите 
односи со оваа мила и прија-
телска земја. 
   Да речам збор-два за нас 
овде преку океанот. Да ги 
предупредам  нашите овде 
кои организираат банкети, 
собири и пикници да внима-
ваат што ќе речат на истите. 
И не само тие туку и гости-

те. Еднаш за секогаш да им 
излезе од глава дека ние 
како амбсадори на нашата 
Горна Северна Вардарска 
Скопје Македонија треба да 
шириме љубов и почит кон 
нашите соседи по примерот 
на нашиот високо почитуван 
лидер и премиер со ограни-
чен капацитет и вредност 
З. Заев. Не ни треба наше 
знаме. Доволно ќе биде 
знамето на НАТО и на Ев-
ропскта унија. Знамето на 
Европската унија можат да го 
позајмат од претседателот 
на македонското Собрание 
Талат Џафери. Со тоа знаме 
Џафери го помина законот за 
двојазичност во Македонија 
со 69 пратенички гласови ЗА 
и нула против.

П.С. Некои бараат од мене 
да го оставам на мир и реат 
премиерот Зоранчо Заев. 
Колку што знам никој не по-
бара за време од десет годи-
ни од Ерол Ризаов (добитник 
на награда од организатори-
те на Златна Бубамара) да 
го остави на мир и реат дик-
таторот Никола Груевски со 
неговото злосторничко здру-
жение. Тој дури направи и 
кариера од тоа. А Јас?

1) The Kings of Greece:
King Otto 1832.
King George I 1863.
King Constantine I 1913.
King Alexander I 1917.
King George II of Greece 1922.
King Paul I 1947.
King Constantine II 1964.
 
All of the above kings of the Greece were not of Greek national-
ity. They were of other nationalities, mostly German.
 
Claims of the Greek government that Alexander the Great was 
Greek is also a farce the world has irrefutable evidence that Al-

exander was not Greek. When Alexander the Great reigned the 
name Greece did not exist at that time.
How come everywhere was written Alexander the Great King of 
Macedonia. It was was not written Alexander the Great King of 
the City States or Greece?
 
2) The newspaper Kathimerini does not write the whole truth. 
The destruction of the Jewish cemetery in Salonika (Solun) be-
gan after the occupation of Macedonia in 1913. The great de-
struction was in the middle of the twenties when the university 
was built in 1925. While the Jewish cemetery was completely 
destroyed, it was after the occupation of Greece from Nazi Ger-
many. In order to build the Aristotle University, it was necessary 
to destroy the Jewish cemetery.  Do not blame Germany, I blame 

Greece because University 
Aristotle was built in 1925 be-
fore Germany invaded Greece. 
I don’t believe that it was a 
necessity to build the univer-
sity over the cemetery, it could 
have been built elsewhere and 
the cemetery and its residents 
could have been left in peace.

George Nicholov

Readers Corner

Македонска заедница

Танас Јовановски

Ниту пет пари за 
вредностите на премиерот

Mr. Tsipras,
I would like to remind you that 
Zoran Zaev – the man who 
for the longest time has been 
speaking about the problems 
that Greece has with the ex-
istence of Macedonia and 
the Macedonians – does not 
possess any moral, legal, or 
political mandate to discuss 
the name Macedonia and my 
Macedonian people.
I would like to ask: why are you 
so afraid of the existence of 
Macedonians, that you had to 
find this low-bred “Prime Minis-
ter” with whom you connive to 
change our Macedonian name 
and history.
You, whose Greece has for so 
many years brutally occupied 
Macedonia.
You, whose Greece has stolen, 
falsified and re-assigned an-
cient Macedonian history.
You, whose Greece changed 
the original Macedonian 
names of our towns, our villag-
es, our rivers, our mountains, 
and even the names on the 
gravestones of our Macedo-
nian ancestors.
You, whose Greece brutally 
exiled my Macedonian people 
from home and hearth.
You, whose Greece to this 
day does not allow the exiled 

Macedonian families to return 
to their homes.
You, whose Greece to this 
day does not want to recog-
nize that in occupied Aegean 
Macedonia there live hundreds 
and hundreds of thousands of 
ethnic Macedonians, with their 
own Macedonian language, 
history, folklore and culture, 
who live without justice and 
who are silenced.
You, Alexis Tsipras, who have 
the arrogance to try to tell me 
who and what I am.
Here is my answer, which you 
will never hear from Zaev, or 
Mickovski, or Gruevski, or Iva-
nov, or any other Macedonian 
politician:

MACEDONIA is our Name 
and Identity,

our Pride and our Dignity!
That how it has been 

forever,
That is how it shall re-

main forever!
(Nestor Oginar)

Open Letter to Alexis Tsipras Писмо од Кочо Стеријовски
Повеќе од 90.000 народ де-
монстрираа во Солун , за да 
потврдат дека Македонија 
значи Грција и дека Маке-
донците се Грци. Замислете 
си овие демонстрации да се 
одржуваа во 1913 година, 
кога Македонија ја делеја 
во Букурешт, можеби таа 
денеска ќе беше целокупна 
во склопот на Грција. За жал 
тогаш Грците не размислу-
вале како денес, тие знаеја 
дека Македонците не се Грци 
, туку се  Македонци со свој 
јазик, различен од Грчкиот. 
Нивните филозофи – исто-
ричари , од античкото време 
напишаа дека во Македонија 
имало само три Грчки коло-
нии во приморскиот дел на 
Халкидики – Стагија, Пинда и 
Терми и дека во Македонија 
живееле Македонци со свој 
Македонски јазик ,различен  
од Грчкиот.
 Фактот што Ма-
кедонците се нарекувале 
варвари и не учествува-
ле во Олимписките игри е 
само уште еден податок 
дека Македонците не биле 
Грци. Олимписките игри 
биле исклучиво за Грчки-
те племиња населени низ 
Средоземјето , Мала Азија 
и Северна Африка . Фактот 

што Грчката цивилизација 
одиграла важна улога во 
животот и на другите народи 
во тие области никој не го 
негира. Споменици и запи-
си на Старо-грчкиот јазик не 
се само во Македонија , по-
стојат и во другите земји на 
Балканот и горе наведените 
места, но тоа не значи дека 
сегде е Грција.
 Денес повеќе од 
пола милијарда народи го 
зборуваат Шпанскиот јазик 
а само педесетина милиони 
се Шпанци , или пак сличен 
број на народи зборуваат на 
Англиски јазик а не се сите 
Англичани.
 Сосема нормално е 
Грците да се гордеат со нив-
ното историско минато, но да 
се споредуваат дека се тие 
истите од античкото време , 
за мене е многу смешно. Ни-
што во животот не е апсолут-
но , со времето се се менува.
 Имињата од типот 
како Морја , Румели , Заго-
рија , Мечово , Превеза и.т.н. 
не се од Античкото време , 
нешто што ми дава да веру-
вам дека во денешната Грч-
ка територија имало измени 
исто како и во целиот Бал-
кан. Малцинствата во Бал-
канот се скоро исти во сите 

Балкански земји. Држава што 
настојува да ги асимилира 
малцинствата во една нацио-
налност , нејзината нација е 
вештачка нација со пореме-
тено историско минато.
 За жал јас морам да 
кажам деко ова нешто се слу-
чува во државата во која јас 
сум роден , во држават на-
речена Грција , позната како 
,,лулка на цивилизацијата“.
 Драги пријатели 
треба да се знае дека така 
нареченото Македонско 
прашање направено од Гр-
ција спрема Р.Македонија 
не-постои! Тоа е само перде, 
за да се скрие вистинското 
Македонско прашање а тоа 
е давање на националните 
и политичките права на нас 
Македонците во Грција.
 Грција е свесна 
дека влегувањето на Р.Ма-
кедонија во Европската 
Унија и во Н.А.Т.О. со 
своето уставно име и 
националност , ќе му ја 
загрози асимилаторска-
та политика што таа ја 
прави над своите граѓа-
ни. 
 Многу е непра-
вилно да се преговара 
за националност. Секој 
еден има право да си 

ги знае своите корени.  Ние 
сме среќни што денешната 
наука тоа ни го овозможува. 
Гледаме како многу луѓе по 
извршувањето на д.н.к тес-
тот се изненадени од тоа што 
верувале.
 Го завршувам ова 
писмо со предлог , г-динот. 
Заев и г-динот. Ципрас да го 
направат овој тест , можеби 
ќе испадне и да се роднини. 
Можеби ќе испадне и ние Ма-
кедонците да имаме роднин-
ски врски со Грците, но сепак 
ќе се разликуваме во тоа 
што едните ќе го зборуваме 
Македонскиот јазик а другите 
Грчкиот.
 Со братски поз-
драв јас Кочо Стерјовски, 

член на М.П.Ц.-О.А. ,,Све-
ти Наум Охридски “  во 

Хамилтон, Онтарио.
Јануари.31.2018 година
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Have you been to Hamilton lately?
Reasonably priced & affordable! Come have a look! 

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

Reply to the Toronto Star article  of Jan 22nd, 2018
OUR MACEDONIAN NAME IS NOT NEGOTIABLE!!

It is interesting that The Star 
printed this story about Greeks 
protesting the name Mace-
donia, but nowhere in your 
paper is it mentioned the hun-
dreds of thousands of Mace-
donians in Macedonia and in 
the Diaspora, protesting the 
Greek Cultural Genocide by 
trying to eradicate the name 
Macedonia.  Since the infam-
ous Bucharest Treaty in 1913 
that ceded the southern part 
of Macedonia to Greece the 
Greeks have systematically 
tried to eradicate everything 
Macedonian, from language, 
history and culture, and have 
almost succeeded in what 

they call their prov-
ince of Macedonia. 
The Macedonian language in 
Greece has been forbidden 
since 1913 so it is now 3-4 
generations of Macedonians 
in northern Greece that can’t 
speak their own language.
 What other occupying coun-
try has changed the names of 
every village, city, river, lake, 
institution and even head-
stones from the Cyrillic alpha-
bet, as well as making every 
Macedonian change their 
name from Macedonian to a 
Greek sounding name? 
This is truly a travesty, that the 
Greek government has man-

aged to fool most of the world.  
We have always been Mace-
donian.  OUR MACEDONIAN 
NAME IS NOT NEGOTIABLE!!

Virginia Stoymenoff

Up-coming Events!
The Canadian Macedonian Historical Society is proud to 
present a number of events for our winter/spring season.

Our fi rst event is an informal gathering for a "CHAI CHATS" 
with mountain tea (планински чај). Come meet old friends, 
make new acquaintances, bring your Baba/Dedo. Learn more 
about the CMHS and our initiatives from our members. Sunday 
February 18th at 2pm at the Canadian Macedonian Place.

The next event involves our "Zhelevo" lady Edith George. 
She will be giving talks on preserving our Natural Heritage on  
February 4th. 

Our third event is our Annual General Membership Meeting on Sunday April 15th for 
new and renewed members. Come help us better serve our community and promote our 
culture through the preservation of our history in Canada.

Coming soon will be an event to launch the book, "Israel and Macedonia" by Slave Katin. 
Date to be announced!

Board of Directors
CMHS

ТЕЛЕВИЗИИ, НОВИНИ, КОЛУМНИСТИ, 
"ГОЛЕМИ (С)МИСЛИТЕЛИ" И ДРУГИ...

Сите вие, горенаведените... 
Се добиват фпечаток дек со 
години наназад ко со душа 
да чекате на други "црвени 
линии" да дајте шо поголем 
простор. И успевате. Да ви е 
бравос и нишчо појќе. 

Аку требит и ќе го продолжи-
те дневникот...
аку требит, опопоо стрни ќе 
изнапечатите...
аку требит ќе платите, за ин-
тервју да дајте... 
Изгледат дек за вас се важни 
"линиите" от сите други околу 
нас, с'мо не от Македонија и 
Македонците.
Се покажа и докажа дек 
ниедна Влада досега, ко и 
актуелнава, немала ниту 
линии ниту пак национална 
стратегија, па з'то и немате 
за шо да се фатите!?
Нашите црвени линии се зе-
лени.
И два-три збора за "Бушави-
те Азбуки" - партиите... секоја 
от ниф стално е во право. 
Еднуш ко ќе е во позиција, 
друкпат ко ќе е во опозиција. 
И све така во круг. А држав(к)
ава ни, под водство на било 

која актуелна власт, никако 
да тргнит напрет.
Упорно наназат. Во Европа.
Па к'ј сме ние??? На Кариби?
Скарани со географија!!! 
Ај пак... во поново време го 
збогатија речникот нифни со 
уште еден збор - Унија, от 
која сите гледет како да изле-
зет. А ние трчаме да се качи-
ме на_брод кој от сите_стрни 
пуштат вода.
Ја ценам вашата објектив-
ност, професионалноста 
ваша, и заложбите да во исто 
време на народот во Вашата 
Држава - Вашата Земја им 
бидите шо поинтересни.
И покрај то шо така ве це-
нам, доминират чуството на 
чудење и сомнеж, случајно 
и вие дан сте под влијание 
на некојси "пообјективни" и 

"попрофесионални" струк-
тури, на кои им је важно да 
се слушнит гласот на де-
монстрантите во Солун и ба-
рањата нифни, да го слушни-
ме нашиот екс-политикант кој 
"немислит дек требит рефе-
рендум за прекрствејнето", 
да го разбериме "неразби-
рајнето на Македонците от 
дијаспората" по разни основи 
на еден от нашите театарски 
работници кој ногу обеќава-
ше а ногу разочара.
Ај... за екс-политикант кол-
ку-толку е очекувано, ама 
уметник да се предајт на по-
литиканство... то е жалосно.
Сите овие, вака одбрани, ко 
да имет за цел на народот 
наш, кој недвосмислено се 
поистоветвит со камила (шо 
појќе го товариш-то појќе 
носит) да го насочит како да 
мислит и како да се одне-
свит. 
Се надевам ќе се испоставит 
дек не сум во право. Ќе пока-
жит времево.

Ристо Ристе

Macedonian Villages in  Aagean Macedonia 
NEVOLJANI 

The village of Nevoljani was forcibly renamed 
by the Greek government to Skopija. It is 
2 kilometres south of Lerin on Nevoljanska 
Plain, which is formed by the Kula mountain 
to the north and Lopushnets to the south. The 
Nevoljanska River runs through the village. 
Nevoljani is at 21 degrees 25 minutes longitude 
and 40 degrees 45 minutes la/tude and 690 
metres above sea level. Area is about 4 square 
kilometres.The village borders to the north with 
Lerin, to the east with the village Kuchkoveni, 
to the southeast withthe village Maala, and to 
the west with the village Kalugeritsa.Before the 
start of the Greek Civil War in 1945 there were 
about 1,750 residents in the village, of whom 1,375 were of Macedonian background and about 
37 were Greek-Madzhiri. The residents were employed in agriculture, raising livestock, trades and 
other important ac/vi/es.During the Greek Civil War, the residents took li;le part in the organiza/on 
of NOF and the armed forces of DAG. Par/cipa/on was not possible because of the loca/on of the 
village. The village had about 50 ac/ve =ghters and during the /me of the ba;les, 9 gave their lives 
and 8 patrots were shot in the Lerin prison.They were:Bishkarov Gjorgi, Grozdin Pavle,Deligochev 
Lazo,Dzolev Petse, Kiradzhiev Krste, Lazenkov Iljo, Lazenkov Tase, Luzov Vangel,Mazenkov 
Risto Tase, Mazenkov Risto,Meshkov Vasil,Mitsev Stefo ,Nanov Tase,Nanov Petse,Strezov 
Stavre,Tupuliov Petse, Trpchev Petse.A@er the Greek Civil War and emigra/on and forced evic/
ons, the number of residents fell signi=cantly. The Geeek census in 1991 recorded there are 594 
residents in Nevoljani
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Стојко Стојков, историчар, 
основач и претседател на Обе-
динета македонска организа-
ција „Илинден“ – Партија за 
економски развој и интеграција 
на населението (ОМО „Илин-
ден“ – ПИРИН) во весникот на 
македонското малцинство во 
Бугарија, „Народна волја“, де-
тално го анализира барањето 
на Македонска православна цр-
ква – Охридска архиепсикопија 
(МПЦ-ОА) до Бугарска право-
славна црква (БПЦ) да и биде 
црква-мајка.
Текстот е исклучително 
долг и бара многу време и 
внимание, но го пренесуваме 
во целост:
„Писмото на архиепископот на 
МПЦ Стефан до Бугарската пра-
вославна црква со кое се пред-
ложи зделка МПЦ да ја признае 
БПЦ за црква мајка, а за возврат 
БПЦ да ја признае МПЦ за авто-
кефална, ја разбранува јавноста 
и во двете соседни држави. Но 
очигледно многу повеќе во Буга-
рија каде се стигна и до хисте-
ричност. Од македонска страна 
исто се слушнаа осуди и пофал-
би. Зошто се случи тоа, зашто 
сега и како е значењето на ба-
рањето на МПЦ? Идејата да се 
пробие блокадата на српската 
црква пред признавањето на 
Македонската православна цр-
ква преку шпекулирање со тоа 
кој се јавува „црква мајка“ не е 
нова, а не е ниту глупава сама 
по себе, како што некои мислат. 
Но пак не е ниту толку паметен 
потег колку изгледа мнозина се 
надеваат. Уште помалку пак е 
она на што изгледа доста глад-
ни кокошки во Софија си мислат. 
Целиот спор околу нејасниот за 
многумина поим „црква мајка“ 
нема ништо општо со припад-
носта на нацијата, припадноста 
на црквата, па дури ни истори-
скиот корен на двете. Се разби-
ра во Бугарија побрзаа да ја про-
шират токму оваа заблуда, да го 
претстават барањето од страна 
на МПЦ Бугарија да настапи 
во улога на црква мајка и да ја 
признае независноста на маке-
донската црква, како одвај ли 
не чекор кон „ребугаризација“, 
признавање бугарски корени 
или барање на МПЦ да влезе во 
БПЦ. Ништо од тоа не е вистина 
и поскоро претставуваше еден 
отровен облак боја како оние 
што ги испуштаат октоподите за 
да избегаат и да се спасат кога 
ќе се најдат во опасност. Зашто 
потегот на МПЦ ја постави пред 
дилема бугарската црковна 
политика. Дали навистина да 
прифати да се однесува барем 
за минута како „мајка“ каква што 
претендира дека историски била 
и да ги сноси сите последици и 
негативи од страна на другите 
и особено грчката и српската 
цркви, или да покаже сосема јас-
но дека реално нема намера да 
ризикува ниту влакно од својата 
глава за така наречените „браќа“ 
во Македонија. Во првиот случај 
таа би претрпела штета, но би 
помогнала на МПЦ, а во вториот 
би го демонстрирала целосно-
то лицемерие на сите бугарски 
претензии. Освен тоа призна-
вање на самостојна црква во 
балкански контекст се разбира 
како признавање на посебна 
нација. Затоа БПЦ избра да не 
го прифати предлогот и целиот 
шум и празнословие беа имено 
за да се прикрие овој факт.

Црква мајка – што е тоа?
Но што е тоа „мајка-црква“ и зо-
што всушност МПЦ се обрати 
кон Софија со такво барање? 
„Мајка црква“ како и „фирма 
ќерка“ се правни поими, кои не-
маат врска со роднински односи 

и зависности. „Црква мајка“ е 
онаа црковна организација, која 
последна од сите правно ги по-
седувала епархиите на кои се 
создала новата црковна орга-
низација. Зашто е тоа воопшто 
важно? Затоа што таквата црква 
мајка има право да даде автоке-
фалност, автономија или друг 
статус на новата црква и истата 
да ја престави во православното 
црковно семејство. Така целиот 
муабет за тоа кој се јавува „цр-
ква мајка“ на МПЦ нема за цел 
ниту да ја србизира ниту да ја 
бугаризира неа, туку треба да 
одговори на прашањето, која 
од православните цркви го има 
правото да ја признае македон-
ската автокефалност.
Досега се сметаше од МПЦ, а и 
од целото православие, во тој 
број и БПЦ, дека “црква мајка“ 
се јавува имено српската. СПЦ 
меѓутоа се докажа како лута 
маќеа и е јасно дека од неа 
„амин“ за независност нема да 
има и решение на спорот нема 
да се добие. Единствената ал-
тернатива која й останува на 
располагање на МПЦ се јавува 
БПЦ, која како Бугарска егза-
рхија од турските власти и со 
гласање од верниците добила 
дел од епархиите во Македо-
нија и во тој број епархиите во 
денешна Р Македонија. Нејзи-
ното право било оспорено од 
Царигадската патријаршија која 
во 1872 г. ја ставила под шиз-
ма како расколничка црква (т.е. 
во иста позиција во која е МПЦ 
сега поради СПЦ). Причината за 
шизмата било обвинението во 
етнофилетизам или национали-
зам кој тогаш бил припознаен за 
ерес во црквата. Бугарската ег-
зархија ги држела епархиите во 
Вардарска Македонија до 1913 
г., а потоа пак од 1915 – 1918 г. 
и на крај меѓу 1941 – 1944 г. По 
првата светска војна Србија ги 
купила епархиите во Вардарска 
Македонија од Цариградската 
патријаршија и ги дала на СПЦ. 
Дали меѓутоа Цариградската 
црква имала право да дава, а 
уште повеќе и да продава епар-
хии во Вардарска Македонија е 
големо прашање, а самиот акт 
на продавање епархии е не-
сомнено скандал без преседан. 
Во црквата е анатемисана про-
дажбата на црковни должности 
(симонија), но никој и не претпо-
ставувал дека можат да се про-
даваат цели епархии заедно со 
верниците во нив. Тоа секако е 
„духовно откритие“ на овде две 
помесни цркви. Тоа далеку ја 
надминува дури и фолклорната 
слика од песните „Продаваат 
се мамо белите манастири“. 
Од своја страна Бугарската ег-
зархија останала под шизма до 
моментот кога не се откажала од 
секакви претензии врз епархии-
те во Вардарска Македонија и 
имено тогаш е дигната шизмата 
од неа и таа станува патријар-
шија во 1953 г. Така што какви и 
права да можела да има таа се 
откажала од нив.
Тоа ни поставува реално две 
прашања. Едното е поскоро 
формално-правно, а имено кој 
и доколку може да претендира 
да е црква мајка и соодветно 
да ја признава МПЦ. Второто е 
практично прашање – доколку 
признавањето на БПЦ за црква 
мајка ќе послужи на целите на 
кои МПЦ се надева – а имено 
автокефалност.
Црква баба – султан дедо И 
така имаме две кандидат мајки 
во лицето на СПЦ и БПЦ и една 
кандидат баба во лицето на Ца-
риградската патријаршија. СПЦ 
своето право го базира врз Ца-
риградската патријаршија и врз 

актот на купување. Цариград-
ската своето право го базира 
на решението на турскиот сул-
тан да й ги даде епархиите на 
Охридската архиепископија. Бу-
гарската егзархија своето право 
исто го базира врз одлуките на 
турскиот султан. Така реално и 
трите своето право го базираат 
врз решенијата на турските сул-
тани. Значи ако некоја од овие 
три цркви се јавува мајка би тре-
бало султанот да е црковен тат-
ко или барем дедо? Интересна 
ситуација…
Дали верскиот поглавар на сите 
муслимани сунити – калифот, 
т.е. султанот имал право да 
создава и уништува цркви, и да 
ги менува нивните граници? Се-
како по правото на силата – да. 
Но не тоа е прашањето. Зашто 
ако беше по правото на силата 
– силата на турските султани 
е мртва а со неа и сите нивни 
решенија. Тоа не донесува и 
до следното прашање има ли 
право светската власт да ги 
одредува границите и полож-
бата на црквите. Во правосла-
вието е прифатено правото на 
православните императори да 
го прават тоа, а е воведено и 
правилото црковните граници 
да ги следат политичките и ад-
министративни. 36-то правило 
на Трулскиот собор предвидува 
„редот на црковните работи да 
ја следи државната и граѓанска-
та распределба“. Тоа меѓутоа 
се заборава кога е во прашање 
Р Македонија зашто одредени 
црковни кругови уште не можат 
да се помират со фактот дека 
постои македонска држава.Така 
ако турските султани имале 
право да создаваат цркви и да 
менуваат нивните граници зна-
чи такво право има и Република 
Македонија, чие Народно собра-
ние барем е избрано и со гласо-
вите на православните верници 
за разлика од турскиот султан. 
И ако е така тогаш правото на 
МПЦ да постои е еднакво со 
правото на постоење на двете 
кандидат – мајки СПЦ и БПЦ 
и секако е многу поголемо од 
нивното право да го оспоруваат 
постоењето на МПЦ. Очигледно 
Софија и Белград далеку повеќе 
го почитуваат мислењето на 
одамна умрените султани пред 
волјата на живите христијани во 
Македонија.

Историјата и правото
Во антиката православните 
императори ја имале власта 
да менуваат црковни граници 
и основат цркви и црковните 
собори се сообразувале и ја 
прифаќале истата. А кави биле 
нивните одлуки? Ниту еден пра-
вославен император, а ниту не-
кој вселенски собор не и ги има 
дадено епархиите во денешна 
Република Македонија на Цари-
градска патријаршија. Напротив 
28 правило на четвртиот все-
ленски собор ја одредува грани-
цата на цариградската диецеза 
на Балканот и таа опфаќа само 
Тракија. Македонија останува 
под Рим. А Рим во четврти век 
овде создава свој автономен 
Солунски егзархат, при што со-
лунскиот архиепископ се јавува 
папски викариј или намесник. Во 
6-ти век пак овде Јустинијан Ве-
лики ја создава Јустинијана При-
ма чиј престолен град се наоѓал 
изгледа во близина на Скопје и 
која ги вклучувала сите епар-
хии во денешна Р Македонија. 
Таа била прво автокефална а 
потоа автономна во рамките на 
папската диецеза. Оваа црква 
постоела во 6 и 7 в. и згаснала 
поради варварските напади и 
населувања, но никогаш не била 
укината. Во 8 век императорот 

еретик Константин Копроним й 
ги одзел епархиите на римската 
црква кои биле под византиска 
власт, но тоа не се однесува на 
денешна Македонија зашто то-
гаш овде немало никакви епар-
хии, а ниту реална византиска 
власт. Пак и одлуката на еден 
еретик не би требало да има 
правни последици во црквата. 
Епархиите во Македонија спо-
ред тоа од почеток й припаѓале 
на Римската црква и никогаш за-
конски не й биле одземени. Така 
што имено Рим со полно право 
и историски би се јавувал мајка 
црква да го немаше напуштено 
православното семејство цркви 
по 1054 г. А кога го напуштил – 
правото би требало да остане за 
никогаш неукинатата Јустинија-
на Прима.
Во 9 в. имено Цариградска-
та црква започнува да основа 
на просторот на денешна Р 
Македонија нови епархии, но 
таквата дејност е прекината 
со бугарските освојувања. Со 
покрстувањето на бугарското 
канство се поставило на дневен 
ред прашањето за тоа на чија 
диецеза требало да припаѓа 
територијата на канството, за-
што реално се протегала и во 
римската и во цариградската. 
Од 865 до 870 г. со неа владеел 
Рим. Црковен собор во 870 г во 
Константинопол й ја дава бугар-
ската диецеза на Цариград, но 
неговите решенија биле земени 
надвор од протоколот и немале 
правна сила. Настрана што со-
борот не бил вселенски и што 
одлуката е донесена надвор од 
процедурата и без консензус 
и согласност на црквата мајка 
(римската), но поважно е што и 
самата Византија истата одлука 
ја прифатила за ништожна на 
соборот во истиот град во 879 
г. Имено затоа што Цариград 
немал никакво право врз пого-
лемиот дел од териториите на 
тогашното бугарско канство како 
начин да се заобиколи Рим била 
создадена автокефална бугар-
ска архиепископија, која подоц-
на (927 – 972) станала за кратко 
и патријаршија. Одлуката била 
базирана на папската забрана 
цариградскиот патријарх да не 
смее да ракополага епископи 
на територијата на канството 
(во кое тогаш се наоѓала тери-
торијата на денешна Република 
Македонија), забрана која била 
прифатена на соборот во 879 г. 
Во 1018 г. истата одлука послу-
жила како прва правна основа за 
создавањето на Охридската ар-
хиепископија како независна од 
Цариград и Рим. Затоа новата 
црква макар да не ја вклучувала 
целата територија на некогаш-
ното бугарското царство, сепак 
нејзиниот поглавар вклучил во 
својата титула „архиепископ на 
цела Бугарија“. Тоа била само 
едната правна основа на која ќе 
се држи оваа автокефална цр-
ква – другата била Јустинијана 
Прима. Дали значи БПЦ може 
да се повика на тоа дека се ја-
вува продолжение на црквата 
создадена во 879 г. или пак на 
Охридската архиепископија и од 
таму да бара дека ние сме биле 
нејзин дел во минатото? Зарем 
титулата на архиепископот тоа 
не го докажува?

Не! Зошто?
Затоа што бугарската Егзархија 
не се јавува правен наследник 
на никоја од овие цркви: ниту на 
Преславската, ниту на Дрстар-
ската, ниту на Охридската. Таа 
е нова црковна организација 
основана од турскиот султан 
во 1870 г. Според ферманот за 
нејзиното основање таа е соз-
дадена поради „расправијата и 

дискусиите кои … се породија 
… помеѓу православните Буга-
ри и грчката патријаршија, т.е. 
поради границите на поврзу-
вањето на бугарските митропо-
лити, епископи и свештеници 
и цркви со Патријаршијата … 
за нивното добро решение … 
Се составува едно одделно ду-
ховно управување (округ) под 
официјално име (титула) Бугар-
ска егзархија, кое ќе ги опфаќа 
долу наброените митрополии 
и епископии … и во тоа одде-
ление управата со духовните 
работи ќе биде дадено соврше-
но на Егзархијата“ (преамбула 
и чл. 1). Т.е. нема ниту збор за 
некакво обновување, за стари 
цркви или за врска со Охрид-
ската архиепископија. Ниту 
една од посочените во ферма-
нот епархии меѓу другото не е 
во Македонија. Исто така и во 
Уставот на таа Егзархија доне-
сен од неа во 1870 г. и одобрен 
од султанот нема ниту збор за 
било какво наследство врз сред-
новековни цркви или претензии 
дека се обновува нешто. Нешто 
повеќе – познато е дека имено 
овој момент се јавува причина 
за судир со преродбениците 
од Македонија, кои во 1860-те 
инсистирале на обновување 
на Охридската архиепископија, 
но биле одлучно одбиени од 
бугарските преродбеници. Или 
кажано просто Егзархијата била 
една нова бугарска национална 
црква основана од султанот, 
а не обновување на некаква 
стара историска црква. Така 
е тоа во уставот на Егзархија-
та во целото време во кое таа 
имала епархии во Македонија 
(за последно меѓу 1941 – 1944 
г.) и така останало до 1953 г. 
кога таа станала патријаршија. 
Но и во уставот на бугарската 
патријаршија од 1953 г. нема 
ниту збор за тоа дека истата 
се јавува некаков наследник на 
било која „бугарска“ или друга 
црква во историјата. Дури во 
новиот устав на БПЦ примен од 
Шестиот црковно-народен собор 
на 11 декември 2008 г. т. е. 138 
години после создавањето на 
оваа црква некој се сетил да 
ја прогласи со заден датум за 
„правен приемник на Плисков-
ската архиепископија, Преслав-
ската патријаршија, Охридската 
архиепископија, Трновската 
патријаршија и Бугарската егза-
рхија“ (чл. 1 (3)). Т.е. откако веќе 
ја имаше МПЦ – Охридска ар-
хиепископија БПЦ како израз на 
„љубов“ решила да й го узурпира 
основниот аргумент за нејзината 
автокефалност присвојувајќи си 
ја Охридската архиепископија. 
Толку за братската љубов и по-
ддршка од БПЦ кон МПЦ за која 
празнословеа одредени луѓе во 
МПЦ во последно време. Не е 
тешко да видиме паралела во 
дејствијата на Грците кои по 
1990 г. масовно помакедончуваа 
имињата на административни 
единици за да имаат потоа аргу-
менти во спорат со Македонија. 
БПЦ тоа го направи откако Буга-
рија во 2007 влезе во ЕУ и веќе 
немаше потреба од македонско-
то „да“ за евроинтеграцијата па 
започна нов курс на создавање 
причини за спорови и судир со 
Македонија – дел од таа нова 
линија на конфронтација се ја-
вува и овој црковен член. Но не 
тоа ни е темата овде.
Важното е дека историски и 
правно БПЦ не може да се по-
вика на средновековните цр-
кви, а ниту на Охридската ар-
хиепископија и на оној дел од 
нејзината титула која ја правел 
архиепископија „на цела Буга-
рија“. „Цела Бугарија“ во која 

од денешна Бугарија влегувала 
само Софија, а за сметка на тоа 
внатре биле половина Албанија 
и цела Србија барабар со Бел-
град. А што да кажеме пак за 
тоа дека мнозинството од луѓето 
што живееле на територијата на 
денешна Р Македонија во крајот 
на 19 в. гласале да ја напуштат 
патријаршијата и да се присо-
единат кон Егзархијата? Тоа 
навистина й дава извесна пред-
ност на Егзархијата пред Па-
тријаршијата, но не и наспроти 
МПЦ. Зашто ако народот имал 
право да избере меѓу две цркви 
во 19 в. (што во многу аспекти 
било избор на помало зло) тој 
секако имал и го има правото 
да избере под која црква да е во 
21 в. И тој тоа го има направено 
и тоа е темелот на МПЦ – гла-
сот на народот на верните. И 
таа одлуките на православните 
императори и римските папи од 
времето кога последните биле 
православни му одредуваат 
на нашиот простор автономија 
или автокефалија и на никој 
начин не го вклучуваат или по-
тчинуваат на Цариград. Тоа се 
солунските егзархат, Јустинија-
на Прима и Охридската архие-
пископија, кои биле независни 
од Цариград. Автокефалноста 
и независноста од Цариград на 
последната биле несомнени од 
фактот што поглаварот се по-
ставувал од императорот (како 
што се правело и со патријар-
хот), епископите се поставува-
ле од самата архиепископија, а 
пак патријархот немал никакво 
право да одлучува и да се меша 
во границите на Охридската 
диецеза. Во наредните векови 
оваа архиепископија ќе претен-
дира дека се јавува наследник 
на папите во црквата и дека има 
право да носи титула патријар-
шија. Се додека во 1767 г. иста-
та не беше укината со одлука на 
султан Мустафа III и нејзините 
епархии не беа дадени на од 
истиот султан на Цариградската 
патријаршија.
И така пред нас стои важно 

прашање
Дали одлуките на султан Муста-
фа III кој ја поништија Охридска-
та архиепископија, во 1767 г. и 
ги даде епархиите на Цариград-
ската патријаршија, или одлука-
та во 1870 г. на Абдул Азис, кој 
ја создаде Егзархијата се пра-
восилни? Зашто ако се – тогаш 
апсолутно истата и дури поголе-
ма правна тежина имаат и реше-
нијата на македонската влада и 
народно собрание и тогаш МПЦ 
е исто толку правилно основа-
на колку и Егзархијата. Ако пак 
светска и особено нехристијан-
ска власт немаат право да од-
лучуваат тогаш ниту Цариград-
ската црква, ниту Егзархијата и 
од таму и БПЦ, а ниту пак СПЦ 
имаат било какво право врз 
епархиите во Македонија. На-
против одлуката за укинување 
на Охридската архиепископија 
тогаш е невалидна и треба да 
се смета дека таа црква никогаш 
правно не прекинувала да по-
стои и според тоа нема потреба 
од некакво специјално призна-
вање, мамување или бабување. 
Ако султанските одлуки немаат 
сила тогаш во сила се одлуките 
на православните императори и 
собори и на единствената исто-
риска мајка – православната 
римска црква што неизбежно 
води кон правото на постоење 
на автокефална Охридската ар-
хиепископија.

Стојков од ОМО „Илинден“ за МПЦ: Пишман мајки, маќеи и сирачиња
Македонска Заедница
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Правото и моралот 
Да го оставиме настрана право-
то и историјата и да позборува-
ме за моралното право. Доколку 
имаат право да претендираат 
да управуваат со христијанскиот 
живот во Македонија хиерар-
хии на цркви кои во 19 и 20 в. 
извршиле бројни злодела вклу-
чително убиства, насилства, 
мини-војни за цркви, забрани за 
погребувања и исфрлање на по-
гребаните, сеење омраза против 
други православни, насадување 
соблазна меѓу народот служејќи 
како средство за достигнување 
на национални цели, реали-
зирање државни политики и 
спроведување социјален инжи-
неринг. Ниту Егзархијата, ниту 
српската а ниту цариградската 
црква можат со нешто да се по-
фалат зашто и трите паднаа од 
високата позиција што ја имаа и 
во Македонија дојдоа како на-
ционални соблазнители, земајќи 
го телото Христово (црквата) и 
го распарчуваа (или распнуваа 
ако сакате) на националните тр-
пези на кои се цанија измеќари. 
Дали ќе биде претерано ако се 
каже, парафразирајќи го апосто-
лот, дека тие во Македонија го 
земаа телото Христово за да го 
претворат во тело на блудница? 
Тие сите успеаја на еден или 
друг начин да се докажат како 
лоши маќеи за христијаните во 
Македонија, зашто паднаа на 
соломоновскиот мајчин испит. 
Онаа од нив што е мајка тре-
баше да се откаже од своето 
право само и само да се сочува 
целоста и здравјето на „детето“. 
Вистинската мајка тоа го напра-
вила на Соломоновскиот суд, 
но ниту една од трите цркви не 
само што не го направила, туку 
и сеуште не сака да помисли да 
го направи. Ниту една од нив 
ниту има сфатено какви грево-
ви и соблазна направила, нема 
направено покајание, та дури и 
се нема извинето на христија-
ните во Македонија. Наместо 
тие да се покајат слушаме дека 
истите настојуваат нивната жр-
тва – православниот народ во 
Македонија и неговата црква 
да се кае, кога реално ништо им 
нема направено, освен што сака 
да се куртулиса од нив. СПЦ ги 
држи под шизма христијаните во 
Македонија притоа понекогаш 
не криејќи го убедувањето дека 
така им се попречува спасот. 
Т.е. оди во пеколот ако не сакаш 
јас да командувам со тебе. А 
БПЦ? Која мајка би го оставила 
своето дете да го злоставуваат 
и малтретираат без да го зашти-
ти, без прст да мрдне за него? 
И на крај уште претендираат за 
мајчински права?!
Наспроти отсуството на покаја-
ние нивните апетити се сосема 
живи и очигледни.
Српскиот патријарх при својата 
посета во Косово ја одреди уло-
гата на СПЦ, како обединител 
на српството. И потоа има лице 
да бара МПЦ да биде под СПЦ! 
И наместо да ги продолжат 
преговорите со МПЦ создадоа 
своја паралелна хиерархија во 
Македонија и предизвикаа ви-
стински, а не само администра-
тивен раскол! А што допринесе 
грчката црква во процесот на 
прифаќање на МПЦ, освен да 
го отежни истиот поставувајќи 
нецрковно барање преку СПЦ, а 
имено да нема „македонска“ во 
името на МПЦ? Кому точно му 
служеше таа во тој момент – на 
Бога, на ближните или на грч-
киот национализам? А БПЦ пак 
не само не помогна сите овие 
години, но дури во 2008 г. побр-
за да го узурпира наследството 
на Охридската архиепископија 

за да создаде уште еден можен 
правен проблем пред МПЦ? Та 
која мајка постапува како нив? 
И со такви мајки кој има потре-
ба од други непријатели?! Та и 
безбожниците би се згнасиле од 
мајка, која се однесува како било 
која од овие три цркви во послед-
ните 150 години. И секој светски 
суд би й ги одзел на таква мајка 
мајчинските права, веднаш и за-
секогаш, и без право на жалење. 
А овде зборуваме за нешто што 
би требало да е многу подухов-
но, праведно и возвишено. За 
христијанство. Според зборови-
те на Господ Исус Христос: „По 
тоа ќе ве познаат дека сте Мои 
ученици, ако љубов имате меѓу 
себе“ (Јован 13, 35). Љубовта 
Христова спрема христијаните 
во Македонија кај овие цркви 
некако не можеме да ја видиме. 
Она што не можеме, а да на го 
забележиме меѓутоа е нив-
ната себична националистичка 
љубов, политичка пристрасност 
и нехристијански цели и мотиви. 
Желбата да продолжат да вла-
деат, та на моменти и желбата 
да не нема. Дали нивното одне-
сување спрема христијаните во 
Македонија е во согласност со 
Духот кој животвори или според 
буквата која убива?
Настрана од секакви умувања 
и претензии јасно е дека во 
Македонија има христијански 
верен народ и црква, кои сакаат 
да бидат дел од Едната все-
ленска соборна и света црква. 
Нивното држење надвор преку 
правни и политички игри е грев 
и тоа тежок. Црквата не е џун-
гла и во неа не важи правото 
на посилниот. И кога очигледно 
мајчинска љубов нема (нормал-
но е кога нема мајка да нема 
мајчинска љубов и тука нема 
што да се лутиме), тогаш барем 
братска љубов би требало да 
има. А оние кои си мислат дека 
можат преку политички игри или 
манипулирање со формалности 
да ја присилат Божјата рака да 
им служи на нивните долни ин-
тереси, може да ги чека само 
многу горчлива иднина.Некогаш 
во црквата гласот на народот се 
слушаше при изборот на црков-
ни пастири. Тоа и никогаш неу-
кинато право и до денес фор-
мално се практикува и изразува 
преку тројното потврдување на 
новоизбраниот архиереј со из-
викот – достоен. Колку пати 
треба верниот народ во Маке-
донија да извика „недосотоен“ 
кон Белград, Атина и Софија, за 
да разберат таму дека нивната 
јерархија и власт во Македонија 
е несакана?

Уште малку историја
Накрај применувајќи ги не пра-
вото или моралот, туку принци-
пот на икономија и покажувајќи 
спрема БПЦ и СПЦ разбирање 
за нивните слабости и нацио-
налистички прокази (какво што 
разбирање тие никако да пока-
жат спрема МПЦ), нека го раз-
гледаме прашањето од кого се 
отцепи за да се создаде МПЦ. 
Српската црква со бугарска-
та окупација во 1941 г. беше 
протерана и заменета со Егза-
рхијата. Но откако и бугарската 
власт беше протерана во 1944 
г., Егзархијата пак си отиде, но 
српските владици не беа до-
пуштени да се вратат назад во 
Вардарска Македонија. Во 1944 
г. во селото Врановци е соз-
даден Иницијативен Одбор за 
организирање на Македонската 
Православна Црква, а во март 
1945 година во Скопје е одржан 
првиот Црковно-народен собор, 
на кој е донесена Резолуција за 
обновување на Охридската Ар-
хиепископија, како Македонска 

православна црква. Овој Црков-
но-народен собир се обратил 
со барање до за признавање на 
неговите одлуки до СПЦ, со што 
практично ја признал истата за 
„црква мајка“. СПЦ меѓутоа не 
погледнала на тоа мајчински и 
го одбила таквото барање. Во 
меѓувреме во преговорите за ди-
гање на шизмата и за добивање 
на патријаршија Бугарската ег-
зархија во 1953 г. се откажала 
од сите свои претензии спрема 
епархиите во Македонија и со 
тоа доброволно се откажала од 
секакви претензии да биде цр-
ква-мајка за МПЦ. Преговорите 
со СПЦ продолжуваат до 1958 
година кога во Охрид е одржан 
Вториот македонски Црков-
но-народен собор, каде што е 
прифатен предлогот за обнова 
на Свети-Климентовата Охрид-
ска Архиепископија, во лицето 
на самостојната Македонска 
православна црква, и е избран 
нејзиниот прв епископ Доситеј. 
Овој пат архиерејскиот собор на 
СПЦ се согласил со одлуките на 
Македонскиот црковно-народен 
собор и со две одлуки (АС. бр. 
47/1959 година и 6/1959 годи-
на зап. 57 од 17/4 јуни 1959 г.) 
истите ги прифатил. Во соглас-
ност со црковната практика тоа 
прифаќање е демонстрирано со 
отслужување на заедничка ар-
хиерејска литургија со српскиот 
патријарх Герман, на 19 јули 
1959 година во црквата Свети 
Мина во Скопје. Српската црква 
ги има хиротонисано (им ги има 
дадено епископските чинови) на 
првите македонски владици: До-
ситеј, Климент и Наум (послед-
ните двајца во 1959). СПЦ й дал 
самостојност на Македонската 
Православна Црква, со тоа 
што таа и понатаму останувала 
во канонско единство со СПЦ 
преку нејзиниот патријарх, кого 
македонскиот архиепископ го 
спомнувал на литургија. Во мај 
1962 година, на празникот на св. 
Кирил и Методиј во црквата на 
Пресвета Богородица во Охрид 
е отслужена заедничка литур-
гија на рускиот патријарх Алек-
сеј, српскиот Герман, и архие-
пископот охридски и митрополит 
македонски Доситеј, со што де 
факто МПЦ е претставена и 
прифатена во православното 
семејство цркви. Меѓутоа после 
1966 година СПЦ започнува да 
се повлекува од дадената со-
гласност и односите повторно 
се влошуваат. На 19 јули 1967 
година во Охрид во време на 
Третиот црковно-народен со-
бор, во охридската црква на 
Свети Климент Охридски Маке-
донската Православна Црква е 
прогласена за автокефална, 200 
години после укинувањето на 
охридската архиепископија од 
султанот Мустафа. Во резултат 
МПЦ е ставена под шизма од 
СПЦ и така е до денес. Во изми-
натите од тогаш 50 години СПЦ 
не покажала волја за изнаоѓање 
на решение. БПЦ не презела ни-
што по тоа прашање. И сега која 
ли од овие две цркви е мајка 
во било која смисла на зборот? 

Одговорот е јасен. Овде црква 
мајка и нема, ниту во правна 
смисла, ниту во морална, ниту 
во христијанска, ниту во црков-
на, ниту во никаква. Прашањето 
според сето кажано пред нас е 
само едно. Како да се даде ав-
токефалност на МПЦ. Не што да 
се прави, не дали треба, а како! 
И тука лежи единствената во-
зможност за секоја една од овие 
цркви да стане за момент барем 
црква мајка. Наместо црква со-
блазнител Тоа може да стане 
само онаа од нив која ја има хра-
броста и доблеста да йја даде 
автокефалноста на МПЦ. Дали 
некоја од нив ќе има смелоста 
да стане и да издржи барем за 
минута како црква мајка? За да 
може после со полно право да 
биде нејзина сестринска црква. 
Изгледа никоја од нив

Политиката и правото
Признавањето на МПЦ не е про-
блем на право туку на полити-
ка. Доколку БПЦ беше спремна 
навистина да се однесува како 
мајка и да преземе ризик врз 
себе а во корист на МПЦ, ба-
рањето на МПЦ би имало шан-
са. Признавањето на статут на 
„црква мајка“ (а се на некој треба 
да му се признае таков) е мала 
цена ако за тоа се добие авто-
кефалност, се надмине српската 
блокада и се постигне евхарис-
тичко единство со православни-
те цркви. Со признавањето на 
автокефалноста престанува и 
статусот на црква – мајка и тие 
стануваат цркви – сестри. Мо-
ментот изгледаше политички по-
годен. Православието опстојува 
во моментот во состојба на тив-
ка поделба откако половината 
помесни православни цркви 
не отидоа на црковниот собор 
во Крит. Оваа поделба во која 
„грчките“ цркви и српската се во 
еден табор, а руската, бугарска-
та, грузиската, романската и ан-
тиохиската се во другиот отвара 
можност и за МПЦ. Особено 
кога БПЦ има синод составен од 
агенти на тоталитарните служби 
за безбедност во мнозинството 
поврзани со Русија. Затоа до-
колку овој потег е последица од 
руски план да се казни српско 
– грчкиот табор, тоа секако би 
можело да проработи. Тоа би 
можело да проработи исто и ако 
е американски план како дел од 
потезите за разврзување на ма-
кедонскиот јазол што изгледа во 
моментот се во тек. И во двата 
варијанти има една пресечна 
точка – БПЦ треба да се одлу-
чи и да ризикува признавајќи 
ја автокефалноста на МПЦ и 
ставајќи ги останатите помесни 
цркви пред избор. За тоа тре-
ба храброст, сила и доблест. 
Или инаку кажано треба ако не 
мајчински барем братски однос.
И тука е целиот проблем. Зашто 
како што изгледа после одгово-
рот на БПЦ, целава работа не 
е ниту руски ниту американски 
план. А без таква голема под-
дршка не може и да се очекува 
било што сериозно од БПЦ, која 
и не е авторитетна црква во 
православието во последните 

децении. Кога се обрати до неа 
синодот на МПЦ заложи на куцо 
магаре или да се изразам по би-
блиски – се потпре на гнила фа-
раонска трска, која сега ризикува 
да й и се забие во раката. Тоа е 
цената на наивноста и очајот… 
За жал стара бугарска политич-
ка традиција е да даваат големи 
зборови за Македонија, да дава-
ат пари (или пасоши) за да „си 
купуваат Бугари“ (како што го 
кажал тоа Петар Попарсов за 
бугарската егзархија во 1895 г.) 
со задоволство да примаат се 
што некои ќе им даде од Маке-
донија, или дури да ризикуваат 
за да земаат нешто од Македо-
нија, но никогаш и за ништо не 
и да ризикуваат во корист само 
на Македонците. Тоа добро го 
изразил Алеко Константинов 
преку устата на Бај Гањо: „та-
мам сега му е времето, ама на, 
кураж липсва! Сега да има някой 
да освободи Македония, догде-
то е нашата партия на власт, че 
аз да те науча тебе какво се вика 
келепир. Ех, да ти пипна аз тебе 
солунската митница … Солун-
ската митница! … И иди, че не 
бъди патриот, иди после това, 
че не съчувствувай на македон-
ците… Дип добра си беше Сан-
стефанска България, защо му 
трябваше да я цепи. Иди сега, 
че мигай на празни ясли, иди, че 
чакай да се усети някой да осво-
боди Македония“. Тоа добро го 
знаеја и МРО и Петар Попарсов 
кога во 1895 укажуваше дека Бу-
гарија за разлика од Грците со 
прст не сака да мрдне за Маке-
донците, при едно востание. Тоа 
го видоа со свои очи Илинденци, 
кога Бугарија – самопрогласена 
мајка стоеше од страна и ладно-
крвно ги гледаше пепелиштата и 
крвта во Македонија. И сега не-
кои во Македонија ќе треба пак 
да ја учат оваа лекција. И тука 
можеби ќе се покаже единстве-
ната практична корист од овој 
потег на МПЦ – да се изобличи 
лицемерието на Софија.
И на крај за одговорот на БПЦ. 
Што одговори бугарската цр-
ква – дали реши да ризикува, 
дали реши да ја поддржи маке-
донската автокефалност, дали 
на крај најде доблест да каже 
– јас не сум ви мајка барајте 
си го чарето? Сето тоа би било 
достоинствено. Ама не. Таа се 
почувствува на тесно. Ич не 
сакаше оваа кукувича мајка, 
да й тропне на врата ова не-
сакано туѓо дете. Не дека не й 
годи титулата мајка, ама ич не 
и годи крстот на мајка. Сака да 
добие, не й да даде. Калкулира. 
Се почувствува како лисица во 
стапица и заигра на прсти за 
да не пропаднат 27 години бу-
гарска пропаганда која сакаше 
Македонците да ги убеди дека 
се Бугари и Бугарија им е прија-
тел, мајка, брат, сестра, баџанак 
и …. И уште нешто ги исплаши. 
Според балканската црковна 
логика постоење на самостојна 
црква значи постоење на само-
стојна нација. Еве каде лежи 
веројатно основниот проблем. 
Ниту во Софија, а ниту во Бел-
град или Атина имаат сила да се 
помират со самостојна македон-
ска национална држава. Никако 
да ја прифатат реалноста на 
македонската нација, јазик, кул-
тура. Затоа е стремежот МПЦ на 
секоја цена да биде потчинета, 
да й се смени името, затоа и ја 
напаѓаат како да е националис-
тичка. Таа е всушност најмалку 
националистичката црква на 
Балканот и тоа секогаш може 
лесно да се докаже. Тоа што им 
смета на многумина меѓутоа е 
тоа што таа е македонска. При-
знавањето на МПЦ е заложник 

на балканските национализми, 
кои и те уште како владеат во 
црковните кругови во Софија, 
Атина и Белград денес, 145 го-
дини откако етнофилетизмот во 
црквата беше осуден како ерес. 
Многумина во Бугарија и не го 
скрија својот страв дека при-
знавајќи ја МПЦ ја признаваат и 
македонската нација. А тие тоа 
ви никој случај не сакаат да го 
направат.
Затоа беше и оваа хистерија по 
телевизии и весници, опште-
ствени акции во Бугарија. Тие 
требаше од една страна да изв-
лечат дивиденти од барањето 
на МПЦ, за да ги залажат уште 
еднаш луѓето во Бугарија дека 
нивната политика за бугариза-
ција на Македонија дава пло-
дови, а од друга – да создадат 
димна завеса под чија сенка да 
го скријат своето вистинско лице 
и своето несакање да помогнат. 
И така на крајот по една недела 
театро се измати решението на 
БПЦ: мајка – да, признавање – 
не. БПЦ реши да создаде коми-
сија (во духот на Черчиловата 
одредба – ако сакате нешто да 
не се реши создајте комисија) 
и да посредува за МПЦ пред 
другите цркви како од тоа да 
може да има некаква корист. 
Така си е – делата зборуваат 
посилно од зборовите. Та малку 
ли посредници имаше досега? 
Зашто не особено почитувана-
та и слаба БПЦ ќе има повеќе 
влијание од руската или анти-
охиската црква кои се заземаа 
и посредуваа? И на МПЦ не й 
треба посредник, треба храбра 
црква, која да ја преземе за 
момент улогата на мајка и да й 
даде автокефалност, а не уште 
еден пишман адвокатин. Дури 
полошо. БПЦ создаде и комис-
ија која ќе работи со МПЦ – уште 
една бугарска комисија која ќе 
поставува барања и услови, се 
со убавата цел „да се изнајде 
заемно прифатливо решение“ 
со нив и сите заинтересирани, 
а за нешто наше. Дали нема 
да й е малку на БПЦ статутот 
на привремена приемна мајка, 
та да побара многу повеќе. Де-
жавју? И што точно ќе им каже 
БПЦ на српската и грчките цркви 
та да ги кандиса? Јасно е дека 
ни-што. И што ли одговор ќе до-
бие? Барем од грчките е јасно – 
прво договор со српската црква, 
потоа смена на името. И српска-
та така. Го знаат тоа и во БПЦ. 
Го знаат и во МПЦ – како што 
добро се виде од коментарот на 
владиката Агатангел. Се гледа 
дури и во фамозната благодар-
ност на МПЦ, која така несмасно 
се обиде да го прикрие разоча-
рувањето. Бугарската црква го 
доби она што го бараше и воз-
врати со … ништо. Македонците 
се пак излажани. Нека им е кога 
не се учат!
Да се надеваме дека после овој 
ладен бугарски туш она породе-
но од српските опструкции про-
оегзархиско наивно течение во 
МПЦ ќе сфати во кој свет живее 
и кои му се комшиите. Тажно е 
што секоја нова македонска ге-
нерација наивно треба да ја учи 
се истата комшиска лекција. А 
од целиот овој план останува 
да видиме дали сепак некоја од 
двете закарани велесили нема 
да се замеша и да даде некак-
ва каква-таква шанса на овој 
очајнички чекор на МПЦ. Зашто 
само заземањето на некој голем 
ѕвер може да ги натера локални-
те ѕверки да ги свиткаат опашки-
те и да си седнат мадро кај што 
треба“.

Стојков од ОМО „Илинден“ за МПЦ: Пишман мајки, маќеи и сирачиња

Македонска Заедница
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Традиционална Игранка на 
патриотската радио програма 

,,Обединета Македонија,,
Македонското Патриотско Радио "Обединета Македонија" ја 
одржува својата традиционална игранка по 20-ти пат, во са-
бота на 24 ти февруари со почетокот во 7 часот невечер , во 
средната сала на М. П.Ц. Св. Климент Охридски во Торонто.
 Ќе уживате во убавата музика со Оркестарот на "Децата од 
Буф", а барот ке биде снабден со разни алхохолни и беза-
лхохолни пијалоци, а ќе има и ќебапи  и богата лотарија.

Цената е само $20.00. За повеке информации јавете се кај 
водителите и уредници  Драгица и Мицко Димовски на тел: 

905-265-2197
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Диме, Софи и Стефани 
Костов, прелетаа океани 
да го видат и бодрат Кире 
Лазаров. Тие присуствуваа 
во „Арена“ во Загреб, да 
навиваат за македонските 
ракометари до победа над 
Словенија

,,Македонија,,: Ретки се 
патриотите, како вас, се-
мејството Костови кои на 
секој можен начин ја прика-
жувате и докажувате љубота 
кон татковината, поддржу-
вајќи се’ што е роднокрајно. 
Фотографијата со вашиот 
транспарент осамна во сите 
македонски медиуми и ин-
тренет страници. Кажете 
ни нешто повеќе за вашата 
средба со македонските ра-
кометари, а посебно со Кире 
Лазаров?

Диме Костов: Претход-
ната 2017 година беше 

доста тешка за мојата фами-
лија, но некако се се заврши 
на најдобар можен начин.
Одењето во Загреб ни беше 
еден вид наградно патување 
Стефани, нашата ќерка, да 
види во живо уште една ма-
кедонска спортска легенда 
како Кире Лазаров. Прет-
ходно се сретна и со един-
ствениот Македонец во НБА 
Перо Антиќ. Јас, да се видам 
со мојот другар од детството 
со кого се немав видено по-
веке од 30 години. Поздрав 
до фамилијата Беличев.
Софи да ги запознае убави-
ните на Загреб и Хрватска и 
на крајот сите заедно да на-
виваме за гордоста на Маке-
донија, а тоа е ракометната 
репрезентација. Средбата 

со Кире беше многу кратка 
затоа што тој се брзаше на 
тренинг. Но,тој најде за сход-
но да застане и да се слика 

со нас и да ни подари еден 
негов дрес. Голем спортист 
но уште поголем човек. Една 
од најголемите ѕвезди на 
светскиот ракомет.
,,Македонија,,: Кажете ни за 
Вашето семејство, од каде 
ви се корените, од каде толку 
силната љубов кон таткови-
ната?

Диме Костов: Во Канада 
сум дојден во веќе да-

лечната 2000 година. Ина-
ку сум од Велес,градот на 
Рацин, Панко Брашнаров, 
Џинот и многу, многу други 
дејци..Град на најстарата 
Гимназија, каде што и јас 
завршив средно. Софи е 
родена во Торонто, но неј-
зините родители се дојдени 
од Егејска Македонија, пред 
повеќе од 50 години. Дојдени 

се не по нивна волја,туку по-
ради огромниот притисок од 
тогашните грчки власти. Се 
иселиле затоа што морале.
Многу македонски семејства 
ги напуштиле засекогасш 
нивните огништа и се насе-
лиле насекаде низ светот, но 
најповеке во Торонто.
Македонија: Како семејство 
кое не пропуштило ниту 
еден татковински настан во 
македонската заедница во 
Канада би ве замолиле да го 
прокоментирате ставот дека 
било е,,лесно,, како што ве-
лат некои да се биде патриот 
во странство - негаторски 

насочен кон Македонците во 
ислеништвото, а поддржан 
или измислислен од прет-
ставници на нашиот род кои 
ништо и не сториле за своја-
та земја?

Диме Костов: Јас како 
И Софи сме израснати 

во конзервативни фамилии. 
Затоа се обидуваме нашата 
ќерка Стефани да ја воспита-
ме на ист таков начин.Тради-
цијата,културата и религијата 
се основа на тоа воспиту-
вање. Затоа секоја недела 
ја носиме во македонското 
училиште кај тетка Весна, 
а секој вторник на играорна 
со Елизабет и Цвета.Гледа-
ме да присуствуваме на што 
повеќе забави, настани, при-
редби и пикници.Се забаву-
ваме и ние но најважно ни е 

на Стефани да и ја вградиме 
љубовта кон Македонија. Но 
мора да се најде И баланс во 
сето тоа...Стефани го сака 
Тоше Проески но и Уан Ди-
рекштн, Анета Мицевска но и 
Тејлор Сфифт,Јордан Митев 
но и Јустин Бибер...Го сака 
и Пајдушкото но и Електрик 
Слајд. Ја учиме да ги цени и 
почитува постарите, настав-
ниците и нејзините другари 
и другарки. Ја воспитуваме 
да биде добра Македонка, но 
И добра Канаѓанка. Ако е тоа 
патриотизам, тогаш  да, ние 
сме патриоти.
Дали е лесно сето ова? Сека-

ко дека не е. Но најважно ни 
е дека таа сака да се дружи 
со нејзините македонски дру-
гарчиња и ние ќе продолжи-
ме да ја подржуваме во тоа.
,,Македонија,,:  Како гледате 
на актуелните случувања во 
нашата татковина, Македо-
нија, а посебно на засилени-
те заложби за промена името 
на нашата земја кое од ден 
во ден станува се’ поизвес-
но?

Диме Костов:  Македонија 
е донесена во незавидна 

положба.Треба да го проме-
ни името за влез во НАТО И 
ЕУ...НАТО е воена организа-
ција која што постои само 70 
години. А после растурањето 
на Варшавскиот пакт, НАТО 
требаше да се самораспу-
шти. ЕУ постои дури и по-
кратко, од 1992. Како идеја 
добра, но реализацијата 
е катастрофална. После 
BREXIT се очекува и  други 
држави да го искажат своето 
незадоволство од Бирокра-
тијата во Брисел и да најават 
излегувањје од таа вештачка 
творба. Прашанјето е дали 
Македонија треба да го сме-
ни вековното име за влез во 
овие две организации на кои 
и не им оди баш најдобро.
Моето скромно мислење е 
дека не треба. Треба да се 
издржат притисоците и сите 
Македонци, без разлика 
дали се лево,десно или цен-
тар сложно и со еден глас да 
кажат не. Се надевам дека 
нашите сегашни политичари 
ќе имаат доволно храброст и 
разум и сложно во едно име 
да кажат не, на таквата пони-
жувачка политика што доаѓа 
од НАТО И ЕУ.
,,Македонија,,: Што ќе им 
порачате на читателите 
на весникот за крај на овој 
разговор?

Диме Костов: На крајот,-
на сите читатели на 

овој весник фамилијата 
Костов им посакува многу 
здравје,љубов и среќа.
,,Македонија,,: Ви благода-
риме!

Ниту 7.000 километри не беа проблем 
да се поминат, за да се бодри 

Македонија!

Ако тоа е 
патриотизам - тогаш: 
ЈАС СУМ ПАТРИОТ

Македонска Заедница
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Ристо Никовски од Ресен: ПО ПРЕДЛОЗИТЕ НА НИМИЦ – МАКЕДОНИЈА БЕЗИМЕНА
 

Предлозите на Нимиц се 
навредливи. Со кој било од 
нив, Македонија останува бе-
зимена и обезличена. Сите 
предлози се, всушност, нова 
референца, слична на таа од 
СБ на ООН (“поранешна…“). 
Овие се можеби малку подо-
бри од неа ама трајни и овој 
пат, не дај Боже,  една треба 
да се ефектуира со наша со-
гласност која ќе не обврзува 
да ја користиме. Поточно, 
самите да се третираме како 
безимени. Еве подетално.
Сегашното наше име е – 
Македонија. (Не “Република 
Македонија“, како постојано 
се повторува во земјава). 
Тоа е  името кое во пракса-
та се нарекува – кратко или 
вистинско име. На меѓуна-
родната сцена, државите 
се – Франција, Германија, 
Данска, Индонезија, Перу, 
Алжир, Монголија, Турција, 
Хрватска, Србија, Шпанија… 
така се викаат сите по ред, 
вкупно скоро 200. Без исклу-
чок. Пред некоја вечер, во 
ракомет, ние загубивме од 
Шпанија а не од Кралството 
Шпанија, кое е нивното т. н. 
долго име кое скоро никаде 
официјално не се употребу-
ва. За разлика, бидејќи име-
то ни е нелегално суспенди-
рано во ООН, ние бевме “fYR 
Macedonia“. Значи, без име. 
Или имаш име и со него те 
третираат, или немаш, како 
во спомнатиов случај. Тоа 
што се користи во Хрватска 
сега е скратена референца 
или некаков код за да не раз-
ликуваат од другите. Име во 
никој случај не е ниту може 
да биде. Што значи fYR? Не 
треба да се залажуваме. 
Оваа кратенка може да ни из-
гледа подобро од целата ре-
ференца од ООН, исто така 
факт е дека сите го гледаат 
и читаат само “Macedonia“ 
ама формално правно, а тоа 
е клучно за нас, на шампио-
натот ние сме – безимени. 
Додавката “fYR“ го девалви-

ра и обезвреднува зборот 
“Македонија“ кој е само дел 
од референцата ама не и 
име. Така ни се случува и на 
безброј други места.
Дека горното тврдење е 
точно, отворете на Интер-
нет и побарајте – листи со 
членки на ООН, на ОБСЕ, на 
НАТО, на ЕУ… било каде, во 
која било организација… во 
светската банка, ММФ…Ќе 
видите дека сите и секаде 
се наредени според своите 
имиња и по таков азбучен 
ред. Набргу ќе има зимски 
олимписки игри и земјите 
ќе дефилираат со своите 
имиња и по тој редослед. Ни-
каде и за ниту една држава 
не пишува дали е република 
(огромен број од државите 
имаат таква политичка опре-
делба), сама или со додав-
ка – народна, народна де-
мократска, социјалистичка, 
исламска, федерална… или  
(кон)федерација, комонвелт, 
кралство или обединето 
кралство, војводство… Не-
кои, пак, имаат само име, без 
политички одредници: Кана-
да, Ирска, Јапонија, Босна 
и Херцеговина, Унгарија… 
“Долгото“ име на Грција, на 
пример, е (Х)еленска репу-
блика ама тоа никаде не се 
спомнува. Никој не ги знае 
како такви. Јужниот сосед е 
најдобар пример дека само 
името на државата е важно 
а не политичката определба.
Да заклучиме: во меѓународ-
ното општење земјите вле-
гуваат само со своето име 
и без додатните политички 
определби, кои имаат секун-
дарно значење. Тоа е уни-
верзално правило, користе-
но од сите. Ние не смееме да 
бидеме нешто трето, измис-
лено. Значи, нема случај во 
светот иметo на која било др-
жава да биде некаков состав 
од политичка определба (ре-
публика), географска додав-
ка (северна, вардарска…) и 
некаква именка која нема да 

има никакво значење, нај-
малку име (Македонија). Ако 
ние прифатиме нешто такво, 
без оглед каков е притисокот, 
блокадата, уцената и улти-
матумот, амбициите (НАТО, 
ЕУ) тоа ќе значи дека не сме 
како сите. Тоа би била исто-
риска грешка на негирање на 
самите себе бидејќи таквото 
решение апсолутно ќе значи 
дека прифаќаме да бидеме 
третирани како ПРИВРЕМЕН 
ДРЖАВЕН СУБЈЕКТ. Како 
и до сега. Трајни држави не 
можат да бидат безимени 
или именувани со бесмис-
лен композит. Не треба да 
има дилеми дека фактичко-
то немање на име неизбеж-
но, иако постепено, а тоа е 
и стратегијата и целта на 
САД, ќе води во директно 
негирање и на националниот 
идентитет на народот и ќе 
следи нов ужас без крај. Спо-
ред предлозите на Нимиц 
оваа држава нема да има 
никаква врска со името – 
Македонија, во никој случај.  
Користениот збор евентуал-
но ќе асоцира само дека сме 
дел од регионот Македонија 
и ништо повеќе. Ако е така, а 
апсолутно така е, да видиме 
што ни предлага Нимиц.
ВО ПРЕДЛОЗИТЕ НА НИ-
МИЦ, НЕМА ИМЕ ЗА НА-
ШАТА ДРЖАВА. Тој ни нуди 
ОПИСНИ ФОРМУЛАЦИИ, 
или референци, кои нема-
ат никаква врска со некакво 
име. Сите пет се такви. Во 
нив НЕМА ИМЕ. На пример, 
според Нимиц, нашето “име“ 
треба да биде “Република 
Северна Македонија“, или 
“Република Горна Македо-
нија“, или “Република Вар-
дарска Македонија“, или “Ре-
публика Нова Македонија“, 
или “Република Македонија 
(Скопје)“.  Каде е и кое е 
во нив името? Нема такво 
нешто. Тоа се ОПИСНИ не-
пристојности за да можат 
да не распознаваат а нас да 
не залажат. Ништо повеќе. 
Во суштината, тоа се нови 
референци. Ако која било 
прифатиме, нема да имаме 
име и политичка определба, 
како и сите други држави во 
светот и, плус, наметната со 
сила географска/временска 
додавка. Според Нимиц и не-
говите ментори, нашето име 
треба да бидат сите тие три 
збора – заедно. Поединечно, 

зборовите нема да имаат 
никакво значење и ќе биде 
забрането да се делат. Тоа 
важи за сите предлози. И до-
дека сите земји, на секаде, ќе 
бидат претставени со своите 
имиња, ние ќе бидеме смеш-
на бркотница од зборови. 
Поточно – безимени и со бес-
мислена референца, овој пат 
прифатена и од нас. Уникум.
За да биде појасно за чита-
телите, еве и пример за што 
се работи. Моето име е Ри-
сто а презимето Никовски, 
што е систем и кај сите дру-
ги. Нимиц тоа го брише и 
вели – ти отсега ќе се викаш 
Ристо Никовски од Ресен, 
бидејќи комшиите се бунат. 
Си создавал недоразбирање 
(иредентизам) со името на 
нивниот внук. Ако прашам – 
добро, ама кое ќе ми биде 
името? – ќе ми одговори: 
Ристо Никовски од Ресен! Се 
разбира, исто ќе ми биде и 
презимето. Повеќе нема да 
имам ниту име, ниту прези-
ме, а тоа значи ниту личен 
идентитет. Ќе бидам бези-
мен, со референца. Таа ќе 
ме одвојува од другите како 
– изрод. Ако одам на учили-
ште, учителката ќе мора да 
ме прозива – Ристо Никовски 
од Ресен а сите други само 
по име. Истото го предлага 
Нимиц и за државава. Без 
срам и перде.
Нимиц се обидува жедни да 
не пренесе преку вода и др-
жавата да ни ја остави без 
целосен меѓународен правен 
легитимитет, што значи и 
идентитет. Секаде ќе бодеме 
очи. Ќе бидеме нерегуларна 
држава, како и до сега. Тоа 
мора да ни биде јасно, би-
дејќи таква е и целта. Тоа 
не е игра на Нимиц, ниту на 
ООН. Во светската организа-
ција нема буџет за неговата 
медијација што значи некој 
друг го плаќа. Строго пра-
вило во капитализмот е тој 
што плаќа да ја одредува и 
музиката. Така е бидејќи фи-
налниот расплет по распадот 
на Југославија престои и 
поткусурување ќе биде неиз-
бежно.
Кај нас, никој не ги разбира 
овие работи. Се нема поим 
што се случува. Ова се ди-
пломатски финеси бидејќи 
и проблемот е од тој ков, 
а такви експерти – нема-
ме. Одамна ни се потребни 

странски. Земја што нема 
име не може да има ниту на-
род со свој национален иден-
титет. Едно со друго не оди. 
Така третираниот државен 
субјект е во некаква транзи-
ција и треба да се чека што 
од него ќе испили. Во поли-
тиката нема случајности а 
во дипломатијата – ич. Не-
спорен факт е дека во сите 
пет предлози на Нимиц, кои 
главно се потврдија како точ-
ни, НЕМА ИМЕ ЗА НАШАТА 
ДРЖАВА. ИМА САМО РЕФЕ-
РЕНЦИ како да не препозна-
ваат.
За крај и најважното. Добро, 
ќе прифатиме кој било од 
предлозите на Нимиц и, фак-
тички, ќе се откажеме од име-
то Македонија. Ќе потпишеме 
и договор со Грција. Советот 
за безбедност на ООН ќе 
ни одреди нова референца. 
Сега, никој нема да ни го ос-
порува националниот иден-
титет. Така се договориле 
бидејќи не можат да не раз-
небитуваат како народ и да 
бараат наша согласност. Не 
се толку глупи. И, што ќе сле-
ди? Кој може да гарантира, и 
како, дека тоа ќе биде крајот 
на нашите маки? Нема такво 
нешто. Ако не се почитува 
Привремената спогодба, која 
е чисто американско дело, 
ако пресудата од хашкиот 
суд е нечие “мислење“ кое 
не се есапи… зошто новите 
решенија ќе имаат поинаков 
третман ако се покаже дека 
не им одговараат на сатра-
пите? Зошто да се верува 
дека нема да следат пона-
тамошни конкретни чекори 
за бришење на Македонци-
те? Тоа е основната намера 
на САД. Нели референцата 
од ООН ќе беше за неколку 
месеци? Нови фази апсолут-
но ќе следат и тоа брзо. Так-
во е сценариото. Проектот не 
е завршен. Крајно време е да 
кренеме глава и да тропнеме 
на маса. Иредентизам има 
само во Грција а не кај нас. 
Тие постојано тврдат дека 
“Македонија е грчка“. За со-
лунскиот владика Монастири 
(Битола) и други наши гра-
дови се исто така грчки. Што 
значи тоа? Добро соседство? 
Тирана официјално тврди 
дека кај нас има “албански 
окупирани територии“. Нели 
се тоа класични примери на 
иредентизам? Кај нас нема 

ништо слично. Во прашање е 
македонскиот народ, не име-
то на државата. Ова се само 
техники како да се постигне 
целта.
*     *     *
Периодот пред нас ќе биде 
драматичен. Во прашање е  
опстанокот на македонскиот 
народ. Вашингтон, помогнат 
од Брисел, е решен да не 
докусури. Мораме да биде-
ме максимално внимателни 
и што по единствени иако е 
тоа  невозможно. Дадените 
отстапки во Давос не водат 
никаде, освен во пораз. Сите 
аргументи се чуваат за фи-
налното пазарење ако до тоа 
дојде.
И за крај: единствено ре-
шение кое би можеле да го 
прифатиме е тоа нашето 
име да биде Македонија со 
евентуална додавка во за-
града (Скопје) и тоа со двојно 
или тројно помали букви. Се 
разбира само за надвореш-
на употреба. Таа главно би 
се користела под името ама 
може и во продолжение. По-
литичката определба – “ре-
публика“ си останува ама 
таа треба и мора ретко да се 
користи. Како анахрона, до-
давката (Скопје) ќе отпадне 
со текот на времето.
Грците ја повторуваат ерга 
омнес иако се свесни дека 
тоа е илузија ама ако евен-
туално (привремено!) се пов-
лечат од неа тоа пак ќе биде 
нивна голема отстапка, што 
нема врска со реалноста. 
Ама така се преговара, за да 
се добијат поени од ништо. 
Моментално, ние самите се 
прекрстуваме и си го брише-
ме името, постојано трубејќи 
– Република Македонија, Ре-
публика Македонија… Ние 
сме Македонија и мораме тоа 
да останеме. Без тоа – нема 
Македонци кај нас. Ќе бидат 
измислените од Грција.
Тоа се основните рамки во 
кои МОМЕНТАЛНО мораме 
да делуваме во одбрана на 
своите универзални права.
 

Никовски
Јануари, 2018 

Доставено до:
Ѓ. Иванов, ПРМ

Х. Мицкоски, лидер на 
ВМРО ДПМНЕ
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1. Во ООН не сме запишани како FYROM, туку како Former Yugoslav Republic 
of Macedonia скратено FYR Macedonia. FYR Macedonia не е име туку 

привремена референца запишана додека се најде или не се најде решение 
(ние во секое време можеме да прекинеме и да си бараме прием под уставно 
име). Тие што ве убедуваат дека веќе сме го смениле името во ФИРОМ и сега 
тоа ќе сме го менувале, третирајте ги како непосакувана дијареа што треба 
да се превенира.

2. Во Советот за безбедност на ООН, проблемот меѓу Македонија и Гр-
ција е запишан како „разговори околу разликите за името", а преговори 

и разговори не се исто, затоа што преговорите мораат да донесат решение, 
но не и разговорите

3. Идентитетот на македонскиот народ произлегува од името на државата, 
секоја промена на буква во името го гасне идентитетот

4. Во разговорите за разликите околу името под покровителство на ООН 
може да се разговара само за разликите околу името, а никако за тоа 

како ќе се именува македонскиот народ, јазик и култура кои го образуваат 
македонскиот идентитет, така што Нимиц, Заев, Димитров, Ципрас, Васила-

кис и нивните македонски и грчки претходници од власта учествуваат во зло-
сторничко здружување со геноцидни последици против македонскиот народ 
и држава

5. Според правната рамка на спорот кој се води под покровителство на 
ООН, Метју Нимиц е само медијатор и тој нема законско право да дава 

предлог имиња за нашата држава, туку само да посредува, то ест помогне и 
да извести дали двете страни можат да најдат некакво решение (на крајот 
на краиштата самиот Нимиц во две различни интервјуа кажа дека доколку е 
Македонец никогаш не би го сменил името)

6. Грчкото ЕРГА ОМНЕС (севкупна употреба) е надвор од форматот на 
разговорите (не, преговорите) под покровителство на ООН што пак зна-

чи промена на Устав

7. Во член 308 од Кривичниот законик на РМ пишува:„Граѓанин на РМ кој 
ќе ја доведе Република Македонија во положба на ПОТЧИНЕТОСТ или 

зависност спрема некоја друга држава, ќе се казни со затвор најмалку пет 
години" , што пак е едно од многуте кривични дела против македонската др-
жава сторена од македонските политичари од независност наваму

8. Грчкиот парламент никогаш не ја ратификува Времената спогодба

9. Грција се пенави за македонскиот иредентизам, а токму тоа и беше 
нејзиниот аргумент во спорот со Македонија пред Меѓународниот 

суд на правдата во Хаг, каде загуби со едногласна одлука на судиите, а неј-
зините посочувања на именувањето на аеродромот, автопатот и градењето 
споменици практично беа отфрлени како будалаштини.

10. Терминот „Република" пред Македонија апсолутно прави разлика од, 
до скоро безимената грчка провинција Македонија која воопшто не по-

стоеше како име до нашата независност, така што не може да има никаква те-
риторијална претензија, ако не ми верувате мене консултирајте го Бадентер.

11. Придавките „северна", „горна" или „нова" директно задираат во иден-
титетски прашања

12. Доколку се обидете да ме убедите во спротивното правите неуспешен 
обид да ме направите идиот како себе

ПРЕКИН НА РАЗГОВОРИТЕ
НЕ ВИ ГО ДАВАМЕ ИМЕТО

Александар Русјаков: 12 вистини за спорот со името што пробуваат да ги спинуваат

ДОНАТОРСКИ БАНКЕТ ЗА 
ЗАШТИТА НА МАКЕДОНСКИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ 
МАКЕДОНСКА ГЛОБАЛНА 
КООРДИНАТИВНА МРЕЖА 

КАНАДА

Сабота 3ти Март 2018 година 
Македонската Катедрала Св.Климент 
Охридски Торонто
Почеток-19:00 часот
Билети на влез $30
Бесплатен богат асортман на закуски и Ма-
кедонско Вино 
Специјален Гостин од Македонија .... ќе 
биде објавен наскоро !
Ентертеинмент - Децата од Буф 
Изведба на Македонски Фолкорни Ан-
самбли
Водител-Маја Доневска-Ивановска

Македонија е под опосервација на спе-
цијални надворешни и внатрешни сили 
за промена на името на државата и иден-
титетот на нацијата! Се врши ревизија на 
јазикот, културата и историјата на Маке-
донскиот народ, доведена е во прашање 
автокефалноста на Македонската Црква, 
во Македонската држава се врши денацио-
нализација и асимилација што го загрозува 
Македонскиот народ во целина.

Во Македонија се врши тивко етничко чи-
стење врз Македонците, се воведува двоја-
зичност на целата територија и во меѓуна-
родните односи... Во Македонија се врши 
рекомпонирање на државноста и унитар-
носта... 

Рекомпонирањето на власта на последните 
парламентарни и локални избори е со цел 
промена на името на државата и иденти-
тетот на нацијата, и притоа не се избираат 
средства за постигнување на таа цел. На 
политичката сцена владее реваншизмот, 

неистомисленците се заплашуваат и бркаат 
од работа, патриотите лежат во затворите .

Македонците во светот, како нераскинлив 
и неотуѓив дел од Македонскиот народ чии 
корени се во Македонија, имаат историска 
и морална обврска да помогнат во одбра-
на на татковината! Во одбраната на името 
на државата и идентитетот на нацијата, на 
македонските патриотски организации во 
Македонија им треба нашата морална и 
финансиска поддршка. 

Неодложно е потребно семакедонско поми-
рување и обединување во целиот свет за 
одбрана на името на државата и идентите-
тот на нацијата! Со Македонија не’ има во 

целиот свет, без Македонија ќе исчезнеме 
сите заедно!

По тој повод, во Сабота на 3ти Март 2018 
година 19:00 часот Македонската Глобална 
Координативна Мрежа - Канада како сојуз 
на македонски патриотски организации во 
Канада кои се дел од Македонската Гло-
бална Координативна Мрежа, организира 
Голем Донаторски Банкет во Македонската 
Катедрала СВ.Климент Охридски во Торон-
то .

Да се собереме во огромен број , да им 
помогнеме на нашите Браќа и Сестри во 
борбата за зачувување и надградување на 
Македонските Национални Интереси и Ма-

кедонија !

100% од вашите донациите ќе се употре-
бат за подршка на Македонските Патриот-
ски Организации во Македонија,одбрана 
и заштита на Македонските Национални 
Интереси .

Сите Македонци и 
пријатели на Македонија 

се добродојдени !

МАКЕДОНИЈА Е СЕ ШТО 
ИМАМЕ !

Македонска Заедница
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Весели Новогодишно - Божикни празници во 
црквата Св. Климент Охридски во Торонто

Во прекрасно декори-
рано руво, црквата Св. 
Климент Охридски од 
Торонто ги пречека Но-
вогодишно-Божикните 
празници. Управата на 
црквата предводена од 
претседателот Чедо Ми-

ленковски со неговата 
управа и претседател-
ката на женската сек-
ција Лидија Брашнарска 
со сволите вредни сора-
ботнички направија ат-
мосфера и прослави кои 
долго ќе се паметат. За 

прекрасното расположе-
ние покрај домашните 
оркестри се погрижи и 
гостинката од Македо-
нија, интерпретаторка 
и изведувач на дувачки 
инструменти Прилеп-
чанката Елена Јовческа. 

Ако утрото по денот се 
познава тогаш ова ќе 
биде една убава, весе-
ла и раскошна година за 
црквата Св. Климент.
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416.421.7451

Јoван Милевски на овогодишните Водици 
постави своевиден рекорд пред црквата 

"Св.Климент Охридски" во Торонто кој 
можеби никогаш нема да биде соборен. Ова 

момче го зема фрлениот крстот од водата 
по неверојатен ЧЕТВРТИ пат едно по друго !

©Zoran Karapancev
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European Free Alliance Joins MHRMI's Call to End the 
Anti-Macedonian Name Negotiations

EFAMHRMI is pleased to an-
nounce that the European Free 
Alliance has joined our call to 
end the anti-Macedonian name 
negotiations and has called on 
support for Macedonia's basic 
right to self-determination.
"EFA is the only European 
political party defending the 
right to self-determination, a 
right enshrined in international 
law. Having the right to decide 
upon your own future includes 
as well the right to define and 
name your own nation. EFA 
supports the democratic aspir-
ations of Macedonia as a na-
tion and as a state to choose its 
own name." Gunther Dauwen, 
Director of EFA.
MHRMI sincerely thanks EFA 
for its tremendous support and 
calls on other political parties, 
human rights organizations, 
institutions such as the United 
Nations, European Union, and 
NATO, and individual countries 
to live up to their obligations 
under international human 
rights conventions and support 
Macedonia's basic human right 
of self-determination. These in-
stitutions cannot claim to be a 
moral authority when they can't 
abide by their own self-pro-
claimed principles of human 
rights.

The European Free Alliance, 

with members in European 
Parliament, continues to be a 
strong advocate for the Mace-
donian minority in Greece 
and Bulgaria and their quest 
to achieve human rights. EFA 
explains:
"Since 1913, ethnic Mace-
donians have been subject to 
ethnic cleansing by the Greek 
State, the stripping of their land 
and citizenship, and the pro-
hibition of their language in the 
public and private sphere. De-
spite recommendations from 
various human rights bodies, 
the Greek government still re-
fuses to recognize the Mace-
donian language and identity."
It is precisely this point, ad-
mitted by former Greek PM 
Mitsotakis in 1995, that Greece 
initiated the nonsensical name 
dispute, to avoid recognition of 
its large Macedonian minority 
and also to deny the vast hu-
man rights abuses against it.
The United Nations, European 
Court of Human Rights, US 
State Department, European 
Commission Against Ra-
cism and Intolerance, among 
others, have concluded that 
Greece and Bulgaria have 
repeatedly violated the rights 
of Macedonians in their re-
spective countries and have 
called for Greece and Bulgaria 
to immediately recognize their 
Macedonian minorities. This 
includes multiple European 
Court judgements against 
them. The next, and only, logic-
al step is for these same inter-
national bodies to recognize 
the Republic of Macedonia and 
end the anti-Macedonian name 

negotiations. The UN, EU and 
USA's current position in aiding 
Greece to change the Repub-
lic of Macedonia's name flies 
in the face of their judgments 
above. EFA adds:
"EFA would like to remind the 
Greek State and negotiation 
mediators that self-determin-
ation is an international right 
and that it also implies the 
right to choose the name of 
one's country. The situation 
in general for Macedonians in 
Greece is unacceptable and in 
breach of international law!"
It is not only the name of 
Macedonia that is inexplicably 
being negotiated, but it 
is publicly discussed by 
all relevant players that 
negotiations also include the 
name of the Macedonian 
people, language and history. 
This sets human rights back 
decades, if not centuries, for 
Macedonia and Macedonians.
Greece's recent tactic of 
claiming the name Macedonia 
as their own does not give them 
the right to discriminate against 
the ethnic group that they're 
trying to eradicate. Cultural 
misappropriation cannot be 
rewarded. We expect and 
demand that the international 
community, as they have done 
in the past, come to Macedonia 
and Macedonians' defence. 
Macedonia is, and always has 
been, our name. Macedonian 
is, and always has been, our 
ethnic origin and identity. 
Our Name Is Macedonia. 
Support it by ending the name 
negotiations now. 

MHRMI Demands Apology from Facebook for 
Participating in Anti-Macedonian Hate

Instead of ignoring anti-
Macedonian hate as per its 
previous policy, Facebook is 
now actively engaging in it. Nik 
Petrovski, a Macedonian from 
Sydney, Australia, recently 
created a Facebook frame 
(see below) at facebook.com/
RiseUpMKD, in defence of 
the constant bombardment 
by Greeks against our 
Macedonian ethnicity. 
Facebook issued a 3-day ban 
to Mr. Petrovski for "violating 
community standards". How 
is it possible that defending 
one's most basic of human 
rights, self-determination, goes 
against Facebook standards?

See MHRMI's press release 
of June 24, 2016 in which 

we call for Facebook to not 
permit hateful anti-Macedonian 
posts by Greeks, Bulgarians 
and Albanians. Facebook's 
response was that this hatred 
does "NOT violate community 
standards".
Greece began claiming the 
name Macedonia in 1988 
and its former Prime Minister, 
Constantine Mitsotakis, has 
even admitted to creating the 
artificial name dispute as a way 
to deny the existence of its large 
Macedonian minority and to 
cover up the vast human rights 
abuses against it. Greece's 
cultural misappropriation 
of Macedonia cannot be 
rewarded. It cannot be used 
as an excuse to persecute an 
entire ethnic group. The United 
Nations, European Court 
of Human Rights, US State 
Department and countless 
human rights organizations 
have all condemned Greece 
for its systematic persecution 
of Macedonians and have 
demanded that Greece 

immediately recognize its 
Macedonian minority and 
provide them the rights that 
they are guaranteed as per 
every international human 
rights convention.
Macedonian Human Rights 
Movement International 
expects and demands an 
immediate apology and policy 
change from Facebook. 
We call on Macedonians 
worldwide to join us. Contact 
and publicly call out Facebook 
and demand immediate 
action. Use the hashtags 
# O u r N a m e I s M a c e d o n i a , 
#WeAreMacedonia and 
tag @mhrmi. Our Name 
Is Macedonia. Demand 
respect. All Macedonians are 
united in its defence. Join 
the Our Name Is Macedonia 
campaign and our call to end 
the anti-Macedonian name 
negotiations. Defend our right 
to exist as who we've always 
been - Macedonians. 

On 24 January 2018, on the 
sidelines of the World Econom-
ic Forum in Davos, Switzer-
land, the foreign-installed lead-
er of the puppet government 
in Macedonia, Zoran Zaev, 
met with Greek Prime Minis-
ter, Alexis Tsipras, to discuss 
Greek-Macedonian relations 
and the irrational Greek objec-
tion to Macedonia’s historical 
and rightful name, Republic of 
Macedonia.

At the joint press conference 
held after the meeting Zaev, in 
a cringeing attempt to ingratiate 
himself with the Prime Minister 
of a country which has made no 
secret of its desire to eradicate 
Macedonian identity, put on a 
display of fawning obsequious-
ness that surpassed his previ-
ous humiliating attempts at “ac-
commodation”. Aside from the 
humiliating announcement that 
Macedonia would be renaming 
Alexander the Great Airport in 
Skopje and the main highway 
in Macedonia which also bears 
the name Alexander the Great 
(reportedly to the “Friendship 
Highway”; we won’t comment 
on the irony of this) as a ges-
ture of “good will”, Zaev openly 
indicated that the name of his 
country Macedonia would also 
be changed to meet Greece’s 
racist objections and to smooth 
Macedonian’s path towards 
“Euro Atlantic integration”. How 
otherwise to interpret the fact 
that during the entire press 
conference Zaev, while stand-

ing next to his overlord Tsipras, 
did not once mention the word 
Macedonia as the name of the 
country?

While the false leftist Tspiras 
arrogantly referred to Mac-
edonia consistently as “Skopje” 
and “FYROM”, Zaev did not 
once have the courage- as if 
any national leader should re-
quire courage to utter the name 
of the country he represents- to 
use the name Macedonia, pre-
ferring to refer to it inanely and 
servilely as “my country”, “our 
country”, “the country I lead”. 
He has done so consistently in 
the past and did so as recently 
as last week when interviewed 
in Macedonia by a journal-
ist from the Greek TV station 
“Alpha”. Zaev’s reluctance, in-
deed almost obsessive refusal, 
to say his country’s name in 
front of Greek politicians is un-
mistakeable evidence that he 
and his quisling government 
are preparing to change Mac-
edonia’s name, thereby deal-
ing a mortal blow to Macedo-
nian identity, history, language 
and culture and by extension 
Macedonia’s existence as the 
national state of the Macedo-
nian people. At the same time 
Tsipras unequivocally stated 
that apart from the name, 
Macedonia would also have to 
change its national identity and 
language in order for Greece 
to “support” its Euro Atlantic 
aspirations. Zaev did not chal-
lenge Tsipras’s demands, but 

instead obediently nodded like 
a school boy being lectured to 
by the school principal.

MHRMI publicly calls on Zaev 
to answer the following ques-
tions: Which country are you 
the ostensible leader of? What 
is the name of that country in 
its Constitution which you are 
sworn to uphold? Will you con-
tinue being the leader of the 
Republic of My Country/ Our 
Country/ The Country I Lead 
or the Republic of Macedo-
nia? When will you stop being 
the servile pawn of the USA, 
NATO, EU, Greece, Bulgaria 
and Albania. Do you have an 
ounce of Macedonian national 
pride in your body or will you 
continue being the only leader 
of a government in the world 
who refuses to use a country’s 
official name, utter the name of 
its language and the name of 
its people when he leaves the 
country and increasingly within 
the country?

Zaev’s reluctance to use Mac-
edonia’s official name is incon-
trovertible proof that he and his 
installed government are pre-
pared to change Macedonia’s 
name at all costs to satisfy 
the racist demands of Greece 
and their EU/USA/NATO allies. 
However, he and his nefarious 
plans can be thwarted through 
the united actions of Macedo-
nians in and outside of Mac-
edonia. We therefore call on 
Macedonians worldwide to res-
olutely and unwaveringly de-
fend Macedonia’s centuries-old 
name. All Macedonians must 
unite in defence of our name. 
Join the MHRMI’s Our Name is 
Macedonia Campaign and our 
call to end the anti-Macedonian 
name negotiations. Defend our 
right to exist as Macedonians. 
Don’t let Zaev and the West 
denationalise the Macedonian 
people. Macedonia is all that 
we have!

MHRMI has launched a new Our Name Is Macedonia campaign - demanding an immediate end 
to the racist, anti-Macedonian name negotiations - with billboards in Skopje, Bitola, Tetovo (see 
the pics below) and soon in additional cities throughout Macedonia, along with television & radio 
commercials, newspaper & online ads, press conferences and hundreds of thousands of flyers.

The Zaev-Tsipras Meeting in Davos: Zaev Once Again Puts on 
Display His Contempt for Macedonia’s Name, Identity and History

Македонска Заедница
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With each ‘Accomplishment', Zaev Sells 
Off another Piece of Macedonia
By Bill Pavlovski, 

Macedonian Human Rights 
Movement International

Completing one more task off 

his ‘To-Sell’ list, illegitimate 
puppet PM Zoran Zaev has 
given away yet another piece of 
Macedonia’s dignity. In order to 
show just how ‘friendly’ he can 
be to his Greek neighbours, 
Zaev has just agreed to change 
the name of Macedonia’s new 
airport and highway – both 
named after Alexander the 
Great. There is no word yet on 
the new name for the airport, 

but reports say the highway will 
aptly be named ‘Friendship’.

This move is no doubt to meant 
placate the desires of his 

Greek friends, but the Greeks 
of course will not be satisfied 
with this mere appetizer and 
fully expect Zaev to serve them 
Macedonia’s name, and the 
identity of all Macedonians, on 
a silver platter.

The Greeks have never hidden 
the fact that their end goal is to 
see the Republic of Macedonia 
wiped off the map, and Zaev is 

just the fool to make it happen. 
He has always maintained that 
he would find a way to ‘end the 
conflict’ with the Greeks, ever 
since his ‘Colour Revolution’ 
when he was throwing paint 
at our historical monuments in 
Macedonia’s capital. Anyone 
who is surprised at Zaev’s 
actions against Macedonia’s 
ethnic identity was either 
somehow completely ignorant 
and never listened to a word 
he said, or they’re lying and 
were all for it, just as long as 
they get the few extra Euros he 
promised them.

Since controversially – and 
illegally – taking control of 
Macedonia’s government, Zaev 
and his traitorous SDS team 
have given away a part of our 
most cherished history – that of 
the Ilinden Uprising and every 
drop of blood our ancestors 
had shed for our Macedonian 
people – to the Bulgarians, his 
other pals. They also recently 

passed another illegal vote 
to make Albanian an official 
language across the country, at 
equal standing to Macedonian. 
An unprecedented win for a 
minority with grossly inflated 
and unverified numbers. With 
Zaev’s Albanian terrorist/
separatist speaker of 
parliament, Talat Xzaferi, by 
his side, Zaev might very well 
end up giving even more to his 
Albanian friends than just new 
signage.

If anyone believes that Zaev is 
finished selling off what is left 
of an independent Macedonia 
and our Macedonian identity, 
the reality is that he has just 
begun, and the worst is yet to 
come. Those who voted for him 
knowing what he would do, who 
voted with their wallets rather 
than their head and heart, or 
merely for a chance to get an 
EU passport and leave the 

country altogether, your friends 
and family will remember who 
you are once the walls come 
down.

For those Macedonians who 
were against Zaev from the 
start, or even those who have 
finally realized the mistake they 
made for supporting him, now 
is your time to do something. If 
the citizens of Macedonia don’t 
act and allow the traitorous 
puppet SDS ’government’ 
to continue with their plan 
of tearing apart the last 
remaining independent piece 
of Macedonia, your inaction will 
be something you will regret for 
the rest of your lives. There is 
no more time for doubt or for 
fear. The wheels have been set 
in motion and right now Zaev 
has nobody trying to stop him, 
not even the main opposition, 
VMRO-DPMNE, who seem to 
be cowering on the sidelines, 

waiting for the people to lead, 
rather than lead the charge, 
themselves, as they were 
voted in to do.

With one political party working 
hard to destroy the Republic 
of Macedonia to appease 
everyone but the Macedonian 
people, and the other not 
working at all to defend us, 
it is time for the people of 
Macedonia to take fate into 
their own hands. We must 
stand up together, as our 
ancestors did time and time 
again, for OUR Macedonian 
name, OUR Macedonian 
identity, OUR Macedonian 
history and culture, and OUR 
country – Macedonia.
...while we can still call it 
Macedonia. Our Name Is 
Macedonia. Defend it. 

LOMA Supports MHRMI's "Our Name is Macedonia" 
Campaign / LOMA е поддржувач на кампањата 

"Нашето име е Македонија" на MHRMI.
January 31, 2018

Fellow Macedonians and de-
cent people the world over; 
Macedonia, and the Mace-
donian people’s existence is 
being threatened like never 
before. The current vassal 
government of the Republic of 
Macedonia, one of only a long 
lineage of vassal governments, 
seems determined to deliver a 
death blow to Macedonia and 
its people. Traitors among our 
own people are determined 
to change Macedonia’s name 
and once and for all ensure 
that Macedonia and the Mace-
donian people become only a 
footnote in the history books. 
We have come to expect this 
type of hostility from our hateful 
adversaries such as the Greek 
government, but how can we 
as Macedonians sit idly by as 
our own government seeks to 
destroy us.
That is why LOMA is a proud 
and vehement supporter of 
MHRMI’s “Our Name is Mace-
donia” campaign. This cam-
paign is dedicated to shining a 
light on the absurd and frankly 
racist so-called “Macedonian 
and Greek Name Dispute”.  
This is in no way a new issue, 
the so called name negotia-
tions have been going on in 

some form or another for about 
25 years now. The reason this 
problem has become urgent is 
because previous Macedonian 
administrations had used the 
name issue to drum up internal 
political support, but the cur-
rent administration has made 
clear that they are not bluffing.  
These name negotiations have 
been a disgrace and an embar-
rassment to the Macedonian 
people from the very begin-
ning, and it has been a national 
tragedy that we the Macedon-
ian people have allowed this 
charade to go on this long.
Enough is enough. We are 
Macedonians, the name of 
our nation is Macedonia, our 
language is Macedonian, our 
flag is the Macedonian sun, 
and our national symbol is the 
Macedonian lion. Why should 
Macedonia have to sell its 
soul to Greece? Why should 
the Macedonian people have 
to betray themselves? We 
as Macedonians created this 
monster back in 1995 when we 
agreed to accept the reference 
“the former Yugoslav Republic 
of Macedonia”, and to adopt an 
imposed flag to go along with it. 
Fellow Macedonians, the time 
has come to kill that monster 

that we created and take back 
our dignity. For over 20 years 
we have waived a vassal flag 
and tolerated being referred to 
with an acronym.
The only way to rid ourselves of 
this tragedy is to go back to the 
beginning. When Macedonia 
freed itself from Yugoslavia, the 
Macedonian people were very 
clear about what our name is 
and what flag we would unite 
under. Fellow Macedonians, 
we have an opportunity here to 
wind back the clock to a time 
and place where we were proud 
Macedonians. Let us not only 
denounce the name negotia-
tions, but let us also take back 
what we gave up already. Let 
us reinstate our founding flag 
and our one and only name. 
The current so-called Mace-
donian flag was not chosen by 
the Macedonian people, it was 
imposed on them, along with 
the term ‘former Yugoslav Re-
public of Macedonia”. If we are 
to rid ourselves of this virus, 
then we need to discard all 
remnants of it.
Macedonian brothers and 
sisters, lets unite and restore 
Macedonia back to a time and 
place that we can be proud of. 
Our name is Macedonia!

Erdogan: Macedonia will remain Macedonia, Greece is wrong
Turkey’s Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, at a conference organized by immigrants from 
the Balkans, said that his country will always stand behind Macedonia.
- We will not allow the name of Macedonia to change.
“Macedonia will always remain Macedonia, and Turkey will always be on the side of Macedonia, 
because Greece is wrong.” This is part of a recent statement by Turkish Prime Minister Recep 
Tayyip Erdogan.
Erdogan said that the Turks and Macedonians are brothers and that Turkey will always be behind 
the Macedonians. This was said at a conference organized in the Club of Expatriates from the 
Balkan Spaces.

"What we forgot in 1912 can now be fixed," Erdogan said, according to whom Greece is blocking 
Macedonia from joining NATO because of its name, but Turkey will always be in support of 
Macedonia and will not allow the name to change.
"For us, Ankara and Skopje, there is no difference and we will never leave our brothers alone, 
we will always be with them, we will always help them and we stand behind them," Turkish Prime 
Minister Erdogan, relayed to a live broadcast meeting in Turkish television.
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

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

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

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

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

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000
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СО ПОТЕЊЕ НЕ СЕ СЛАБЕЕ!!
Секој ден слушам убедувања : 

"Трчам зошто само така се потам"
"Пијам таблетки, за повеќе да се потам"

"Види ме, жива вода сум, сигурно денес повеќе калории истрошив" и многу други секојдневни размислувања кои се ПОГРЕШНИ. 

Еве и зошто !

*Кога вежбаме, нашето тело се загрева,температурата расте 
и станува повисока од нормалната ( 35.5 - 37 ) почнуваме да 
се потиме, а тоа е одбранбен механизам на нашето тело, со 
цел да се нормализира температурата на телото.

*Кога вежбаме и се потиме, преку потта НЕ се топат масти 
или се трошат калории, туку преку порите на нашата кожа, 
испаруваат течностите кои што сме ги конзумирале во текот 
на денот. Затоа и сме жедни секогаш кога се потиме.

*Кога е ладно, помалку се потиме, зошто температурата 
на воздухот е многу пониска од летниот период - дали тоа 
значи дека ЗИМНО време не можеме да намалиме телесна 

тежина, бидејќи не се потиме ?

*Зошто во теретана вежбате со облека чиј материјал 
наводно поти ? Вие можеби ќе исфрлите повеќе течности 
со тоа што ќе се испотите за време на тренингот, и после 
тренинг ќе бидете "полесни", но потоа сте како сув сунѓер кој 
сака мнооооооогу вода, и пак доаѓате на НУЛА.

Мастите и калориите се трошат со напор, исхрана и 
фрекфенција на пулс, НЕ со потење.
Ако се слабееше со потење, татко ми и маж ми требаа 
да бидат анорексични, а јас никогаш немаше да ослабам, 
бидејќи јас не се потам :)
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PO POVOD 50 GOD. -ZLATEN JUBILEJ,
NA MAKEDONSKATA RADIO PROGRAMA ''ORO MAKEDONSKO''

VO ZAEDNICKA SORABOTKA SO MAKEDONSKATA CRKVA SV. KIRIL I 
METODIJ

ORGANIZIRA

Z  A  B  A  V  N  A     V  E  C  E  R

(V   A   L   E   N   T   I   N   E' S     D   A   N   C   E)
SO ESTRADNITE UMETNICI OD MAKEDONIJA;   AVA KERSH,  

PERO  HRISTOV
i   KOSTADIN SO SVOJOT ORKESTAR

SABOTA; 17,  FEBRUARI 2018 GOD. 7:00 PM.     
VLEZ; $20.00 (deca do 12 god. besplatno)

[SO  VASETO PRISUSTVO  GO  POMAGATE  OPSTANOK  NA 
'ORO MAKEDONSKO']

MAKEDONSKA  SALA NA SV. KIRIL I METODIJ    
ADRESA: 10 S. 330 RT.  83  [KINGERY HIGHAWAY],WILLOW

BROOK, IL
BAROT I KUJNATA KE BIDAT BOGATO SNABDENI, 

A CELIOT PRIHOD ODI ZA CRKVATA SV. KIRIL I METODIJ

PO POVOD PRAZNIKOT VALENTINE'S PONEZNIOT POL
MESTO CVEKE KE DOBETE 1 CD SO MAKEDONSKI NARODNI PESNI

SPONZORIRANO OD GEORGE ATANASOVSKI -PRETSEDATEL NA “MAKEDONSKA 
ALIJANSA”

GENERALEN SPOZOR;  BRAKATA JOSIF I GEORGE ATANASOVSKI, 
AKO SAKATE PRVI DA SE VSELITE VO NOVO CONDO VO FLORIDA. 

ZA POVEKE INFORMACII ZA CENA, POVRSINA I LOKACIJA  GOLEM I LUKCUZEN SUB 
DAVISION.   TEL (386) 451-5299

SLUSAJTEGO   ''ORO MAKEDONSKO'' SEKOJA NEDELA   3 PM   WNWI  1080 AM. 
UREDNIK: BOSHKO RAJCHOVSKI-PELISTERSKI   (810) 335-5552 EMAIL; brajcovski@gmail.com

Bolno Banquet 2018

 This year marks 30 
years that the Bolno Village As-
sociation “St. John the Baptist” 
has been hosting their annual 
St. John banquet. St. John 

the Baptist is the village slava 
(celebration) of Bolno, which 
is located outside of Resen in 
Prespa. St. John the Baptist 
is celebrated on January 20th 

on the Gregorian calendar by 
Orthodox Christians. Trad-
itionally in Bolno, every maala 
(neighbourhood) has a holy 
cross dedicated to the holiday. 

On the holiday, the holy cross 
is taken from house to house 
in the maala by the kumovi (the 
godparents) of the slava. Each 
year a different family from the 
maala is selected to take the 
holy cross into their homes for 
the year and be the “kumovi” 
of the slava for the next year. 
To be chosen as “kumovi” for 
the slava is considered a great 
honour and big responsibility.

Toronto has a large population 
of immigrants from Bolno, who 
in 1988, brought this centur-
ies-old tradition to life at the 
first annual “St. John the Bap-
tist” banquet. At this banquet 
many of the traditions from Bol-
no have been preserved. 

The Bolno Village Association 
“St. John the Baptist” has its 
own holy cross, and each year 
at the banquet, the cross is 
presented to the new kumovi 
of the slava for the year. The 
cross is to be kept in the homes 
of the new kumovi until the next 
slava to bring good luck and 
health to the household. As in 

the village, the cross is taken 
from table to table at the ban-
quet allowing the guests to kiss 
the cross and donate money 
for good health and good for-
tune.

This year the “kumovi” of the 
slava were Chris and Anika 
Bulativic. They passed on the 
honour to Pece and Milica 
Bulatovic for next year. The 
Bolno Village Association “St. 
John the Baptist” is the largest 
association of Bolnci outside 

of Macedonia and regularly 
send monetary contributions to 
community projects within the 
village.

By Christian Rostankovski
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Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage Meadowtowne 
Realty Brokerage Inc. 

Direct 647.333.9628
vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

FOR YOUR MODERN HOME - MODERN ART BY ZORAN 
KARAPANCEV

CHRISTMAS DISCOUNT – 30%
BEST GIFT FOR YOURSELF AND FOR YOUR RELATIVES AND 

FRIENDS
High Quality Pearl Metallic Prints

Size 24X20 and 24X24 inches: regular price $450, discount price $300
Size 36X24 and 52X24 inches: regular price $550, discount price $370

To inquire please contact Zoran at zorankarapancev@rogers.com

Македонска Заедница

1.855.371.3500
www.wellmedica.ca
info@welmedica.ca

Др. Стивен Услинов

Фамилијарен лекар

Phone:

Web site:

E-mail:

 ► Зборуваме Македонски
 ► Сите возрасти се 
добродојдени

 ► Пристапна аптекаПримаме 
Нови 

пациенти

Business hour: Mon-Thur: 9am-8pm, Fri: 9am-6pm, Sat: 9am-2pm
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Apartments for senior citizens 55+
-Fully renovated one bedroom suites with full kitchen and 

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

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

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

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

MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

850 O’ Connor Drive
Toronto On M4B 3L6

TIME TO UNITE MY FELLOW MACEDONIANS!

By Metodija A. Koloski, 
President, United 
Macedonian Diaspora
mkoloski@umdiaspora.org - 
(202) 350-9798

I think every Macedonian would 
agree with this phrase – WE 
ARE MACEDONIA - ENOUGH 
IS ENOUGH! 

Since 1991, Macedonia’s lead-
ers have made mistake after 
mistake jeopardizing Mace-

donia’s national interests. 
1993, 1995, 1999, 2001, 2002, 
2013, 2008, 2015, 2016, 2017 
are just the highlights chip-
ping away at the Macedonian 
cause. 2018 is doomed to be 
the worst, if we, Macedonians, 
collectively do not do some-
thing about it! 

Anyone familiar with what hap-
pened in those years in Mace-
donian history know why I am 
pointing them out, and if you 

do not, please contact me and 
I would be happy to elaborate. 

In the old Macedonian Ortho-
dox calendar, January 14th 
is our New Year, and on that 
day Macedonians worldwide 
joined forces in the global 
movement #WeAreMacedonia 
– ENOUGH IS ENOUGH! We 
gathered in front of the Mace-
donian Embassy in Washing-
ton, D.C. to declare and call 
on the Macedonian authorities 
to end the name negotiations 
once and for all, to not allow 
any other language to become 
the second official language of 
our homeland, Macedonia, and 
to not put the unitary sovereign 
territorial integrity of Mace-

donia in jeopardy. Anything 
short of this is selling out the 
Macedonian national interests 
and harming the Macedonian 
cause.

Since then 11 cities around 
the world in countries like 
Norway, Israel, New Zealand, 
Italy, Germany, Malta, United 
Kingdom, France, Switzerland, 
and the United States have 
organized protests, and over 
23,000 people have signed the 
#WeAreMacedonia petition. 
23 protests are in the planning 
stage.

This Sunday, on what would 
be 146 years since the birth of 
Goce Delchev, Macedonians 

will rally in front of the Mace-
donian Consulate in Toronto to 
declare loud, clear, and proud 
that #WeAreMacedonia and 
we will not allow the Mace-
donian government to sell our 
name, our identity, and our lan-
guage to Greece – a country 
who has committed atrocious 
acts against the Macedonian 
people for over a century. 

Macedonians need to UNITE 
NOW. We do not have time – 

things are changing by the day, 
and if we remain silent, our 
forefathers like Goce Delchev 
will be turning in their graves at 
our indecision and the waiting 
game. 

ENOUGH IS ENOUGH – JOIN US SUN-
DAY, FEBRUARY 4, 2018 AT 3:00 P.M.! 

EVERYONE IS WELCOME!

Веќе  што туку  ги  правиме  

првите  чекорења  во  Новата  
Година , 2018 - то  господово  
лето, и  како  по  обичај  ние  
сите  сакаме  новата  година  
да  ни  донесе  нова  радост, 
нова  надеж,среќа  добро  
здравје,милост  и  успех  на  
сите  домени, да  ни  биде  
поуспешна  од  претходната, 
да  се  надеваме  дај  боже  и  
така  да  биде.
Дали  политичката  сцена  во  
Македонија (моменталната  
ситуација)  ќе  се  измени ,  
и  во  која  насока , за  тоа  
највероватно  ќе  треба  да  
се  почека  за  да се  видат  
вистинските  резултати  пред  
да  даваме  некакви  калку-
лации.Секако, влегуваме  во  
друга  фаза , нови  параме-
три ,  Нова  Година , нови  
предизвици , нови  идеи , 
нови  идеологии , нови  че-
кори , нови  ветувања , нова  
влада , нов претседател  
на  опозиционата  партија  

ВМРО-ДПМНЕ, Христијан  
Мицкоски , а  не  дај  боже  и  
ново  име  на  Република  Ма-
кедонија. Значи  Македонија  
сега  во  новата  година  на-
ликува , според  моментална-
та  политичка  еуфорија , како  
прваче  во  првите  учебни  
денови , се’  треба  да се  поч-
не  од  почеток.
             Еве  веке  навлегу-
ваме  во  27-та  година како 
се  водат  преговори  помеѓу  
Грција  и  Македонија  за  раз-
ликите  со  името  и  никако 
и  никако  да  се  стави  крај  
на  таквите  разговори   без  
никакво  решение  барем  до-
сега, тоа  се  прави  без  ни-
каква  правна  или  историска  
основа. Но  според министе-
рот  за  надворешни  работи 
на  Грција, Никос  Коѕиас,тој  
проблем  ќе  се  решел  во  
првата  половина  на  2018  
година.Тој  спорот  со  име-
то  го  нарече: " национална  
рана,која  е  отворена  пред  
26  години  и  треба  да  биде 
излекувана  во  2018  годи-
на."  Заев  многу  пати  повто-
рува   дека  неговата  визија  
била  НАТО  и  ЕУ,  истото  
го  потврди  и  новоизбраниот  
претседател  на  ВМРО-ДПМ-
НЕ  Христијан  Мицкоски,тој  
рече  дека  единствениот  пат  
по  кој  Македонија  треба  
да се движи  е  само  ЕУ  и  
НАТО, а тоа алудира  на  ме-
нување  на името  на  Репу-
блика  Македонија. Не  само  
што  Грција  врши  притисок  

врз  Македонија  за  промена  
на  името  на  државата, туку  
и владата на  Зоран  Заев се  
залага  со брзи потези за  да 
се реши  овој проблем, затоа 
што  во 2018 година се очеку-
ва  проширување  на  НАТО  
алијансата,со што  Македо-
нија се надева за членство 
во неа,а членство тука само 
под друго име.
              По  се  изгледа залуд-
ни ќе  бидат  надевањата на 
Заев ако  мисли со  промена  
на името  на  Р.Македонија ќе  
добиеме гаранција  дека  ќе 
станеме членка на НАТО  и 
Европската Унија.Ако  изјави-
те на турскиот  претседател 
Реџеп Ердоган, дадени  за 
грчките  државници  се  точ-
ни,Македонија  нема  шанса 
за  членство.Тој  рекол,спо-
ред  грчките медиуми, дека  
ќе ставел  вето  доколку Ма-
кедонија  сака  членство  (во  
НАТО) под  друго  име,освен  
Република  Македонија. Меѓу  
другото тој ќе рече: " Тоа 
што  сме го заборавиле во 
1912  година сега  можеме  
да го  поправиме. За  нас, 
Анкара и Скопје  немаат  ни-
какви  разлики  и  никогаш  
нема  да ги оставиме  наши-
те  браќа  сами,секогаш ќе  
сме  со нив,и секогаш  ќе  им  
помагаме  и  стоиме позади 
нив". (Мкд.Мк).Тоа  покажува 
дека  многу  ќе  изгубиме,  а 
малку ќе добиеме. Владата  
на Зоран Заев размислува 
покрај  името  менување и  

на историјата, менување на 
граматиката,ревидирање  на 
учебниците,тоа  ќе  не ста-
вело  поблизу  до  Бугарија  
за  да се изгради  вистинско 
добрососедство.После  сите  
овие  менувања што ќе оста-
не од  нашата  исконска  Ма-
кедонија.Тоа  наликува  како 
идентитетски геноцид, гено-
цид  врз  македонскиот  на-
род.Ваков геноциден  акт врз  
својот  народ  не  направил  
никој  во светот.Таа  конота-
ција  на Мирослав  Грчев , 
директор за  проектот  Скопје 
2014  год. за отстранување  
на спомениците  не е  издр-
жлива.Според  него и него-
вите истомисленици  кои од 
минатото  не ја гледаат идни-
ната  на Македонија.Грчев со 
неговите јалови изјави тврди 
дека македонската нација 
била измислена,творба на 
Тито.Апсурдно е да се мисли 
така кога знаеме и историски 
докажано,и генетски дека 
Македонија постои повеќе 
од 2 илјади  години.Овие со  
такви  заматени мисли  треба 
да сватат еднаш за секогаш, 
дека  Тито не ја измислил 
Македонија,туку  ја измислил  
Југославија.И во таа измис-
лена Југославија влезе Ма-
кедонија како  рамноправна  
членка со другите југосло-
венски народи и  под истото 
име што го  чува со веко-
ви,со уставното  име  како 
Р.Македонија,со македонска 
историја,со  македонски 

обичаи,со македонска кул-
тура,со македонски јазик и 
кириличното писмо,со  маке-
донски традиции,македонски 
песни,македонски фолклор 
и  со  сите македонски ка-
рактеристики  што не прави 
различни  од  сите држави на 
светот,посебно од балкан-
ските држави.Македонија не 
ја доби слободата подарок 
од Тито,како што Грчевисти-
те изродници мислат,туку 
Македонија се избори  за 
слободата,рамо  до рамо се 
бореше заедно со другите  
југословенски народи и на-
родности за што даде повеќе 
од 60.000  животи.
              Ако избираме вест на 
годината во  Македонија  за 
2017 год. секако на прво  ме-
сто  ја вреднуваме,веста  за 
името  на Р.Македонија,што  
е доминантна  тема на  
разговори,како  во државата  
така  и надвор од неа.Во се-
кој весник,радио,тв,на секое 
ќоше,ресторан ,во  парк  на 
улица  се зборува  за про-
мена на името.Предлози  за 
ново име доаѓаат  од  сите  
страни: "Горна Македонија"," 
Нова  Македонија", "Север-
на Македонија","Централна 
Македонија","Република Ма-
кедонија-Скопје", "Централ-
на балканска република", и 
што друго не. Додека,пак,за 
вицепремиерот на Р.Маке-
донија,Кочо Анѓушев,за него 
биле прифатливи додавките
"северна","горна", и "нова". 

Значи  се жртвува се’ за да 
се стане членка во НАТО  и  
европската  унија,што  е ска-
па цена за една безвредна 
идеологија.
                Грчкиот министер за 
одбрана Панос Каменос,кој е 
и  лидер  на партијата  "не-
зависни Грци", а во коалиција 
со владата на Ципрас ги по-
стави неговите црвени ли-
нии,тој рече дека нема да го 
прифати зборот "Македонија" 
да биде содржан во името на 
скопската република.Доколку 
Ципрас го прифати овој тер-
мин,тој ќе го напушти  коа-
лиционерското партнерство 
и премиерот на Грција ќе 
треба да коалицира со други 
парти кои имат по сложени 
мислења околу името,а ние 
знаеме дека такви партии, 
со такви ставови во Грција 
нема,што  значи шансите  на 
Македонија се многу  мали за  
влез во овие асоциации  без  
промена на името.
                 Значи,Новата  Годи-
на можеби  ќе биде пресудна 
за Македонија,се поставува 
прашање дали  Македонија 
со еден потпис,за само еден 
миг,со еден потег ќе го избри-
ше својот идентитет  што  се 
стекнува  со многу години и 
векови.За  да биде  дилема-
та поголема тој  судбоносен 
и одлучен момент ќе биде од 
сопствениот народ.

ГОРНАН   ЈОВАНОВСКИ

Македонија пред нови Искушенија
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2017 Toyota Corolla 4-door Sedan LE CVTi-S 
4-Door Sedan

Price: $18,800 Kilometers: 25,002

Pre-Owned 2017 Audi A4 2.0T Progressiv quattro 6sp All Wheel 
Drive 4-Door Sedan

Price: $37,970 Kilometers: 22,075

Pre-Owned 2017 Lexus RX350 8A All Wheel Drive SUV
Price $54,449 Kilometers: 15,723

Pre-Owned 2014 Ford Escape SE - FWD Front Wheel Drive SUV
Price $13,969  Kilometers: 58,784

Certified Pre-Owned 2015 Honda Civic Coupe SI 6MT Front 
Wheel Drive 2-Door Coupe

 Price: $18,970 AWD  Kilometers: 53,807

Pre-Owned 2015 Mercedes-Benz C300 4MATIC Sedan All 
Wheel Drive 4MATIC 4-Door Sedan

Price $33,983   Kilometers:56,678

Pre-Owned 2014 Chevrolet Trax 2LT AWD All Wheel 
Drive Crossover

Price: 16,329  Kilometers: 26,395

Pre-Owned 2013 MINI COOPER Knightsbridge 3-Door 
Hatchback

Price: $12,665 Kilometers: 28,715
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Подготвила 
Слободанка (Силвија) 

Стојановска

Коце Харбов живееше сам, 
цел свој живот и го посвети 
на македонската заедница 
која достоинстевно му се од-
должи и го испрати на оној 
свет
На 2 јануари, 2018, по тешко 
боледување, почина КОЦЕ 
ХАРБОВ.
Тој беше роден во селото 
Зрново, Егејска Македонија, 
беше познат во нашата заед-
ница. Активно учествуваше 
околу градењето на нашата 
Македонска Православна 
Црква “Св. Климент Охрид-
ски“, а беше долгогодишен 
член и на организацијата 

“Обединети Македонци“.

Еве како започна вистинска-
та приказна за  помошта на 
господинот Коце Харбов кој 
почина на 2 јануари 2018 го-
дина,а  погребот беше извр-
шен на 5 јануари.
- За мене беше еден 
обичен ден, недела одам во 
црквата, пеам при црковниот 
хор, а потоа ја слушаме мо-
литвата , слегуваме на кафе 
да се видиме со пријател-
ките. Тој ден решив да си 
одам порано и на излезот 
од црквата се слушна еден 
глас, како некој ме довика, се 
свртев и го видов поп Благе, 
а понастрана стоеше еден 
постар човек во количка.
 Попадијата ми се обрати со 

овие зборови : ,,Слободанка 
ти си во управата, зошто не 
му помогнете на човекот кој 
е болен?  Во тој момент само 
што го поздрави госпоѓата 
Даница Мојсовски и набрзо 
потоа замина.
 Му пријдов и го прашав што 
би сакал да му се помогне , 
тој почна да плаче и ми рече 
дека бара помош од црквата 
да му помпгнат, кадешто му 
давале за јадење, меѓутоа 
му викале да седи што пода-
леку бидејки човекот ширел 
непријатна миризба.
 Го замолив да ми ја даде 
адресата и му ветив дека  ќе 
гледам колку можам да му 
помогнам, а тој ми ја даде 
адресата плачејќи..
Подалеку ја видов госпоѓата 

Даница и тогаш и’ го побарав 
нејзиниот телефон.
 Сакам да кажам дека госпо-
динот Коце не го познавав, 
а воедно и Даница ја знаев 
само како активна членка во 
црквата. Со задоволство ми 
го даде телефонот, јас само 
што дојдов дома и  ручав,а  
мислите ми беа во човекот 
што тагува, плаче кој само 
пред неколку часа ми збору-
ваше како ја граделе црква-
та, како спиел тука да ги вар-
дат темелите и други работи.
 Веднаш и се јавив на Даница 
и ја замолив дали би сакала 
да дојде со мене да му помог-
неме на човеков? Бев пријат-
но изненадена и многу задо-
волна, без размислување ми 
рече:Нема проблем, само 
кај да се најдеме? Зборно-
то место ни беше во Метро, 
се сретнавме и отидовме, ја 
пронајдовме адресата каде 
што живееше Коце,поточно 
зградата, го најдовме станот. 
Беше помеѓу 3 и 4 часот по-
пладне.
Затропавме на вратата не-
колку пати, по некое време 
се јави,а Даница му викна: 
Коце јас сум Даница! Тогаш 
и отвори .
Почитувани читатели го пи-
шувам ова бидејќи тоа што 
видов,се бев го видела во 
живот, многу ме трогна еден 
наш Македонец да живее 
така во катасрофална, ужас-
на состојба.
 Човекот беше болен, дија-
бетичар и имаше гангрена 
во нозете. Многу ме потресе 
и за тоа ги окривувам со-
цијалните работници кои не 
го издаваа извештајот како 
што треба, поточно се рабо-
ти за неодговорно работење. 
Поради миризбата и тоа што 
видовме моравме да напу-
штиме брзо, но му ветивме 
дека ќе дојдеме другиот ден. 
И тоа го направивме, во по-
неделникот зедовме храна 
да му однесеме, не знаевме 
во што навлеговме, но само 
знам да со Даница се догова-
равме како да му помогнеме.
Овде морам да кажам дека 
преку Коце си најдов една 
пријателка.

 Прво што решивме беше 
да се стапи во контакт со 

социјалните работнци, бла-
годарение на Даница, а сите 
работи беа организирани од 
неа, но во мое присуство ги 
решававме работите што се 
однесуваа во врска со ме-
наџерот на зградата, додека 
пак од раководителот во со-
цијалната помош ни бесе ре-
чено дека Коце не поседува 
психичка стабилност за да ги 
решава работите,па  мораше 
некој да превземе одговор-
ност.
Даница се предложи себеси 
да биде старател . 
Така што веќе во вторникот 
беше сместен во болница 
каде што и го заврши својот 
живот.
Во меѓувреме ни рекоа дека 
ќе живее можеби една до 5 
недели, така што во договор 
со него го спремивме погре-
бот и ги исполнивме сите не-
гови желби .
За тоа време ни раскажува-
ше за неговиот живот, за фа-
милијата и дека многу жале-
ше за сите само во ова време 
ние му бевме фамилијата.
 Ако не дојдевме ќе вика-
ше каде сте, по некој пат се 
смеевме оти тој ја познава-
ше Даница, а за него јас бев 
жената. Беше најинтересно 
пред да почине не’ чекаше 
нас и мене ми рече поздрав 
на сите во црквата ,а кога 
ја повикав Даница да дојде 
поблиску, скокна и и’ подаде  
рака и дури сакаше да ја пре-
грне, но телото не му дозво-
ли и последните зборови му 
беа ,,thank you,,!
Сакаше уште нешто да 

и каже, но за жал не го 
разбравме, а по неколку часа 
почина.
 Му направивме погреб како 
на еден хритијанин и до-
стоинствен Македонец, иако 
немаше фамилија, тој се мо-
леше на Св. Климент бараше 
помош и мислам дека Св. 
Климент му одговори.
 Јас и Даница дојдовме во 
вистинскиот момент , би са-
кала да кажам дека луѓето 
не треба да ги цениме и гле-
даме како се облечени, како 
живеат, туку треба да сме не-
посредни и достапни до сите.
Еве и една добронамерна по-
рака до сите наши читатели: 
сите оние кои ќе се соочат со 
смртен случај да внимаваат 
на погребните куќи, бидејќи 
тие често се ограбувачи на 
луѓето што ги изгубиле нај-
милите, а постојат можности 
да се потрошат и минимално 
или на половина цена.
Се што ви нудат е бизнис, да 
се зработи, а  немора да се 
плаќа за излозбата на покој-
ниот од 8 000 илјади и повеке 
само што ќе биде изложен, 
може последната почит да се 
даде во црквата со што ќе си 
ги заштедат парите. Ние со 
Даница ги нарачавме сите 
работи од погребалното  и 
направивме се’што бвеше во 
наша моќ да заштедиме. И за 
крај  би  додала дека  со за-
доволство би им помогнале 
на сите оние што немаат фа-
милија и не кои им е помошта 
им е неопходна. 

ЖАЛНА ВЕСТ
2 јануари, 2018, по тешко боледување, почина 

КОЦЕ ХАРБОВ

Извадок ОД ПАТУВАЊАТА ПО СВЕТОТ – КАНАДА
Пишува: СЛАВЕ КАТИН
Канада – светски пример на 
мултикултурата 
Меѓу стотината разни ет-
нички групи што живеат во 
Канада е и ма  кедонската. 
Македонскиот народ, кој со 
векови беше, а и денес во 
не кои соседни земји е жртва 
на насилна асимилација, по-
литичко угне тување, дена-
цио нализација, принудно 
раселување, измачуван и 
изло жу ван на политичко и 
економско угнетување, си 
најде посебно место во со-
временото мултикултурно 
општество на Канада.
Затоа,целиот нарот во Кана-
да, без разлика од каде до-
шол се Канаѓани и се горди 
што се Канаѓани, но и нивна 
обврска е во таа мултикул-

тулна земја да не бидат ни-
што друго, освен Канаѓани, 
за разлика од мултикултурна 
Република Македонија, каде 
дел од етничките Албанци 
(со балистички идеи), под-
држани од нас Македонците 
(граѓаните) и од надворешни 
сили, ги прескокнале и ги за-
боравиле границите на тат-
ковина Македонија и што би 
рекол Исус Христос „незнаат 
што прават” (н.з.)
Во Канада, околу 200.000 
Македонци од сите краи шта 
на Македонија свиле семеј-
но гнездо во демократска и 
мул тикултурна Канада. Нив 
ги има од Преспанско, Бито-
лско, Охридско, Струшко, Те-
товско, Прилепско, Скопско, 
Велешко, Штипско, но 
најбројни се од егејскиот дел 
на Македонија: од Лерин ско, 

Костурско, Воденско, Солун-
ско, Кајларско, а има и од пи-
ринскиот дел на Македонија 
и од Албанија.
Македонските доселеници 
претежно се населени во То-
ронто и во неговата околина, 
потоа во Хамил тон, Кичинер, 
Вотерлу, Гуелф, Виндзор, 
Нијагара, Монтреал, Ванку-
вер, а ги има и во другите ме-
ста ши рум Канада. Нивниот 
број тешко е да се оп ре дели, 
би дејќи Македонците во Ка-
нада доаѓаат од повеќе земји 
и со раз лич ни пат-
ни исправи и не 
се регистрирани 
како Македонци.
За жал и Репу-
блика Македо-
нија има многу 
недоречености 
во врска со ма-

кедонските патни документ, 
особено за Македонците од 
егејскиот и пиринскиот дел 
на Македонија. Ако одреден 
број етнички Албанци има-
ат и македонски, и косовски 
и албански документи кои 
слободно ги користат во 
многу потреби, Македонците 
од Егеј и Пирин, мака мачат 
да ја доказат својата нацио-
налнот и место на раѓање, 
од причини што во нивните 
земји се на сила фашистич-
ките закони за малцинствата. 

Веројатно ние Македонците 
ќе треба да го проучиме за-
конот на Евреите во светот, 
кои со две раце се примени, 
и добиваат државјансво на 
Израел, доколку се чувству-
ваат  и се декларираат како 
Евреи (н.з)

Меѓутоа ова за Канада не 
важи, за која  често се вели 
дека таа е „ветената земја” 
за Македонците, особено од 
егејскиот дел на Македонија, 
кои во Канада ги уживаат 

сите човекови права. Додека 
во својата родена земја се 
туѓинци: немаат свои учи-
лишта, ни цркви; им се оспо-
рува на „демократски начин” 
на цио налниот идентитет; врз 
нив се врши аси ми ла ција де-
национализација и системат-
ско ис тре бу ва ње од род ната 
дедовска македонска грутка. 
Затоа, со право и со гордост 
Ма ке дон ците во Канада ја 
пеат химната „О, Ка нада…”
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Женската Секција заедно со Претседателката Дијана 
Веселиновска при Св.Илија од Мисисага по повод 
големиот празник ПРОЧКА ве покануваат на свечен 
ручек во Недела на 18ти февруари во 12 часот по 
богослужбата. 
Повелете сите 
заедно да го 
прославиме 
овој голем 
празник. Сите сте 
добродојдени!!!

Коледе и Бадник во Св. ИлијаПразникот Водици, спуштање на Светиот Крст и 
наддавање на икони во Св. Илија

Александар Недановски го фати 
светиот крст во водите во Св. Илија
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На 7 јануари во Македон-
ската православна црква 
Св. Илијаво Мисисага со 
свечена  богослужба со која 
раководеше парохискиот 
свештеник протереј Кон-
стантин Митровски започна 

одбележувањето на еден од 
најголемите македонски пра-
восlавни празници, Раѓањето 
Христово-Божик.
Од раните утрински часови 
верниците се поздравуваа 
со: Христос се роди, и отпо-

здравуваа со зборовите: На-
вистина се роди!
Црквата беше преполна, како 
што доликува за вакви праз-
ници, бројни верници ја оче-
куваа светата причест, како 
и божикната претстава во 

изведна на црковното недел-
но училиште кое работи во 
склоп на црквата Св. Илија.
По претствата и причеста 
присутните се упатија кон 
банкетната сала каде што 
ги очекуваше богат божикен 
ручек, дело на женската сек-
ција со која раководи прет-
седателката Дијана Весели-
новска.Покрај неа гостите ги 
пречекуваше и посакуваше 
срдечно добредојде и прет-
седателот на црковната 
управа Коле Димески.
Како по традиција најмлади-
те со нетрпение го очекуваа 
доаѓањето на македонскиот 
Дедо Мраз кој секое детенце 
го даруваше и израдува со  
новогодишно-божикен пода-
рок.

Пријатното неделно распо-
ложение беше збогатено со 
настапот на малата играор-
на група ,,Илинден,, која ра-
боти под кореографство на 
Љубијан Ристевски. 
Веселбата продолжи на на-
чин како што само Македон-

ците знаат и умеат, со песни 
и ора македонски и срдечни 
поздрави и желби за добро 
здравје и благосостојба во 
деновите кога владее мирот 
Божји.

Божик во Св. Илија

Македонска Стара Нова Година Василица Св. Илија Мисисага

Над 500 Македонци и прија-
тели на македонскиот на-
род учествуваа на вели-
ченствената прослава на 
Македонската православна 
Нова година –Василица која 
секоја година ја организира 
македонската православна 
црква Св. Илија од Мисисага. 
Традиционалниот банкет се 
одржа како и секоја година во 
раскошната сала на Capitol 
Banquet Hall во Мисисага.
Програмата отпочна со реци-
талот на неделното црковно 
училиште, по што следувааа 

настапите на малата и голе-
мата група на Фолклорниот 
Ансамбл Илинден при црква-
та Св. Илија кои прикажаа не-
колку македонски фолклорни 
сплетови и уште повпечат-
лив колорит на македонски 
народни носии од сите нејзи-
ни географски пространства.
Прославата на Новата го-
дина според јулијанскиот 
календар продолжи со јав-
на лицитација на печеното 
прасе претставена од Сла-
ве Трајковски, а во надда-
вањето најдарежлив беше 

Зоран Иваноски со неговото 
семејство кои го откупија по 
цена од илада и двесте до-
лари.
Интересно е да се спомене 
дека гостите по традиција 
купуваа василичарски маз-
ничиња со надеж да го про-
најдат златното париче кое 
и годинава беше донирано 
од страна на Љубе Серафи-
новски, а во подготовката на 
мазничињата учествуваше 
женската секција од црква-
та Св. Илија предводена од 
претседателката Дијана Ве-

селиновска.
Свечената вечера ја благо-
слови Парохискиот свеште-
ник протаереј Константин 
Митровски кому му пома-
гаше Отец Дане Илиевски, 
а поздравна реч имаа и 
претседателот на црковната 
управа Коле Димески, како 
и градоначалничката на гра-
дот Мисисисага Бони Кромби 
која со најтопли поздрави им 
ја честиташе Василица, изго-
вараќи го името на празникот 
на течен македонски јазик на 
општо задоволство на сите 
гости. 
Водителките на програмата 
Весна Трајковска на маке-
донски јазик и Лори Грковски 
на англиски јазик соопштија 
до јавноста дека Тетовското 
друштво ,,Шар Планина,, на 
црквата Св. Илија и подару-
ва раскошен лустер кој ќе ги 
краси нејзините простории.
.
Прославата на Василица 
беше весела и проследена 

со многу музички рефрени 
од грлото на познатиот ин-
терпретатор Спасен Силја-
новски, кој за оваа пригода 
допатува од Макеоднија, а 
беше придружуван од ор-
кестарот ,,Бисер,,.Веселбата 
траеше до доцна во ноќта, 
а песните се нижеа како на 

ѓердан бисери, македонски, 
најубави.
И годинава повеќемина среќ-
ници дома понесоа вредни 
награди кои беа донирани за 
новогодишната лотарија.
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The Macedonian Youth Network of St. 
Clement is hosting the annual Valentine's 
Day Dance! Join us and Orkestar Biser 
on Saturday, February 17th in Hall B 
of St. Clement of Ohrid Macedonian 
Orthodox Cathedral, Toronto Ontario for 
the biggest Macedonian youth event of 
the year. Throw it back to convention and 
enjoy food, drinks, music, games, prizes, 
sweets, a photo booth and more! Doors 
open at 8 PM, entrance is $10. For more 
information contact us on Facebook at 
MYNET - Macedonian Youth Network. You 
will not want to miss this event!

Македонската младинска мрежа 
(МYNET) на Свети Климент е домаќин 
на годишниот танц на вљубените! 
Придружете ни се и со Оркестар Бисер 
во сабота, 17 февруари, во сала Б на 
Македонската православна црква Св. 
Климент Охридски, Торонто, Онтарио, 
за најголемиот македонски младински 
настан во годината. Уживајте во храна, 
пијалоци, музика, игри, награди, слатки, 
фото кабина и многу повеќе! Вратите 
се отворат во 20:00 часот, влезот е 10 
долари. За повеќе информации, контак-
тирајте не на Фејсбук на MYNET - Маке-
донска младинска мрежа. Вие нема да 
сакате да го пропуштите овој настан!

FOR MORE INFO FOLLOW US ON:
Facebook: https://www.facebook.com/
mynet.toronto/
Twitter: @MYNET_TO
Instagram: @mynet.to
Snapchat: mynet.to”

By AMSUT
Woodsworth Multicultural Fair

On Janaury 26th we had an amazing booth at the 2nd annual Woodsworth 
Multicultural Fair! We promoted our Macedonian culture through food, 
song, and information on our ancient country. Thousands of students 

passed by between the hours of 3 and 6 and left much more intrigued to 
research and visit our beautiful country. Great job to my amazing AMSUT 

friends. More great things to come!
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Среќен 8-ми март драги дами!
Нека овој ден биде исполнет со радост и љубов
која ја дарувате и заслужувте во текот на целата 
година!
Со најубави желби и од срце ви посакува
Вашата Нина Веселиновска
Претседателка на женската секција од црквата Св. 
Недела во Ајах.

Прослава на 8-ми март
По повод  меѓународниот ден на жената 8 ми Март, на 11 ти март  по 

богослужбата во црквата Св. Недела ќе започне осмомартовска забава 
со богат ручек по цена од $35, богата лотарија и веселба  придружена 

од звуците на Мирко и Љупчо. 
За информации и резервации јавете се кај претседателката Нина 

Вселиновска на телефон: 416 -678-3064

Прочка во Св Недела
Управата на женската секција од црквата Св. Недела со претседателката 
Нина Веселиновска Ве покануваат на прослава на празникот Прочка на 

18 февруари со богат ручек кој ќе отпочне по црковната богослужба

Прослава на Божик и Коледе во Св. Недела
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Македонска Радио 
Програма 

Обединета Македонија
Секоја сабота од 9-10 наутро на

 CHKT AM 1430
Тел. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com

Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe

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

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca
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На кафе со Александар Вражиновски, директор на фолклорниот 
ансамбл ,,Илинден ,, од црквата Св. Илија од Мисисага

Македонија: Фолклорниот ан-
самбл ,,Илинден,, е еден од 

најнапредните македонски фолк 
ансамбли кои негуваат македонски 
изворен фолклор на овие простори.

Тоа го потврдуваат бројните наста-
пи ширум Канада и надвор од неа, 
господине Вражиновски чинам дека 
овој кафе муабет е одличен повод 
да ги запознаеме нашите читатели 
поодблиску со ансамблот чиј ди-
ректор сте. 

Александар Вражиновски: Бла-
годарам за поканата за овој 

кафе-муабет. Би сакал со неколку 
зборови, да ја сумирам минатата 
сезона на Ансамбалот Илинден, 
имено 2017 беше една од поуспеш-
ните години во нашето работње. 
За одбележување се извонредно 
успешните настапи на групата на 
Мултикултурниот Фестивал Кара-
сага, настапот во Отава во рамките 
на прославата на 150 години по-
стоењето на Канада, каде нашиот 
настап беше во живо пренесуван 
од CTC Ottawa, гостувањата во Ба-
фало и Акрон САД.

Македонија: Неодмна ,,Илин-
ден,, беше збогатен со нови 

македонски традиционални носии 

кои ги красеа младите девојчиња 
при нивниот настап на прославата 
на македонската православна нова 
година Василица. За какви носии 
станува збор¬ и од кои краеви на 
Македонија потекнуваат? 

Александар Вражиновски: Со 
помош на City of Mississauga, 

Ансамблот успеа да набави 14 жен-
ски носии од пелагонискиот крај, за 
кој што беа потрошени $9,000. Во 
тек сме со преговори за набавка на 
уште неколку женски и повеке маш-
ки носии од Македонија. Со овие 
носии, се збогати фондот на носии 
на Ансамблот, кој сега поседува, 
комплетни источни, егејски, пелаго-
ниски, пирински и скопски носии. Би 
сакал во оваа прилика да искажам 
благодарност до Славица Чејкова, 
за нејзиното залагање околу одр-
жувањето на целокупната колек-
ција на носии.

Македонија: Малкумина од чита-
телите знаат дека вие сте 

син на прочуениот ма-
кедонски собирач на 
народни умотворби 
и истражувач на 
богатата македон-
ска народна риз-
ница проф. д-р Та-
нас Вражиновски, 
за многумина - втор 
Марко Цепенко. Дали то-
кму вашиот татко е пример и 
инспирација за работата што ја 
извршувате со години како водач 
на еден од најдобрите македонски 
фолклорни ансамбли во Канада?

Александар Вражиновски: Татко 
ми, Проф. д-р. Танас Вражи-

новски е секако еден од најголеми-
те истразхувачи на македонската 
народна традиција во последни-

те 40 тина години. Покрај многуте 
објавени научни трудови, би ги 
истакнал Македонската Народна 
Митологија; Македонска Народна 
Демонологија; Македонска народ-
на традиција, религија, култура; 
разни фолклористички студии, 
збирки со приказни, легенди, пре-
данија. Освен тоа  се занимавал 
и со проучување на Македонското 
иселеништво и оттука ги издава: 
Иселенички Студии, Организацио-
на Структура на Македонците во 
Северна Америца, монографија за  
Организацијата Обединети Маке-
донци и многу 
други. Да, 
секако дека 
татко ми, 
ми е го-
лема ин-
с п и -

рација и поддршка.

Македонија: Какви се плановите 
за оваа година и дали на по-

видок е солистички концерт на Ан-
самблот ,,Илинден,, ? 

Александар Вражиновски: Пла-
новите за оваа година вклу-

чуваат пред се, голем солистички 
концерт во некој од театрите во 
Мисисага, настап на Карасага, како 
и повеке (веќе договорени) госту-
вања во  Соединетите Американски 
Држави.

Македонија: И за крај на овој наш 
р а з г о в о р 

к о ј а е пора-
к а -

та до читателите на весникот, ,,Ма-
кедонија,, , посебно до оние кои 
би сакале своите деца и внуци да 
ги зачленат во ансамблот ,,Илин-
ден,,?

Александар Вражиновски: Кон 
крајот на минатата година, како 

и почетокот на 2018, забележуваме 
пораст на бројот на членови на Ан-
саблот. Се чини дека добрата ра-
бота говори доволно сама по себе. 
Вратите на Илинден се отворени за 
сите добронамерни, секој Петок од 
7:00 часот навечер во просториите 
на Св. Илија, Мисисага.

Ма к е д о н и ј а : 
Благодарам на 

разговорот.

Македонска Заедница
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Мите Трајчески роден во 
Свињишта , Охридско вед-
наш по фаќањето на Осве-
тениот крст на Водици, не 
можеше да ја скрие својата 
радост. Тој изрази огромна 
благодарност до управата 
на црквата Св. Димитрија од 
Маркам која го награди со 
100 долари. Исто така им се 
заблагодари на сите кои по-
даруваа за светиот крст.
И во свој стил додаде:
Ние Македонците големи 
грешки правиме
Што не сакаме со господа да 
се запознаеме.

Светиот крст дојде во моите 

раце.Срцето мое стана пого-
лемо и порадосно. Приказна-
ва што ќе ви ја раскажам не е 
голема - додава Мите.

- Одевме со жена ми навечер 
и најдов 20 долари, се замис-
лив, не знаев за што да ги 
употребам.
На денот Водици, кога беше 
лицитацијата на иконите јас 
седев на задните седишта.
  На три метра од мене сто-
еше иконата на Синот Божји, 
Исус Христос. Кога ја поглед-
нав добив впечаток како да 
разговарам со жив човек.
Си реков, срцево мое те 
сака, овие 20 долари ќе ти 

ги подарам тебе затоа што 
се грижиш за мене и си ме 
усовршил. А потоа  ја бакнав 
иконата.
Излегов надвор да видам 
кои ќе се натпреваруваат во 
фаќањето на светиот крст и 
бидејќи беше многу студено 
слушнав дека на младите им 
било страв да не настинат.
На 70 годишна возраст не со 
страв но со радост се иска-
пив сосе алишта и среќата 
ми се насмевна – рече Мите 
Трајчески и заврши со песна 
во свој стил:

Штом господ те сака
Никогаш не те остава

Ти да тргаш мака 

Благоја рече јас мислам на 
тебе
Ми даде алишта убави 
ловџиски да се пресоблечам!

Му честитаме на овој храбар 
човек, кој со својата вистин-
ска приказна докажа дека до-
колку веруваш и подаруваш 
на црквата, навистина се 
случуваат чуда.

Забава по повод 8-ми март
Женската секција при црквата Св. Димитрија Солунски од Маркам со 

претседателката Љуба Панос на сите Македонки им го честита 8-ми март 
Меѓународниот Ден на Жената

 и посакува да останете силни, убави и достоинствени!

Повелете на 4 март веднаш по службата на 8-мо мартовска забава.
 Богат ручек,  весела македонска музика, лотарија и други изненадувања.

За повеќе информации јавете се во црквата на: 
201 Main St N, Markham, ON L3P 1Y4

Телефон: (905) 471-5555

Мите Трајчески човекот 
што го фати осветениот 

крст во Црквата 
Св. Димитрија по повод 

празникот Водици 
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 ► Немој да тагуваш што луѓето не те познаваат 
– туку напротив затоа што ти не ги познаваш.

 ► Многу лопати се потребни з да се погребе 
вистината.

 ► Не ги познаваме луѓето кога тие ќе дојдат 
кај нас, мораме ние да појдеме кај нив за да 
видиме какви се.

 ► Еден мајмун извршил самоубиство. Не може да живее со товарот 
дека токму од него настанал човекот.

 ► Една минута лутина брише шеесет секунди среќа.
 ► По дваесет години ќе немаме ниту еден млад невработен човек.

Чекајќи работа сите ќе остарат!
 ► Ред кодоши, ред арамии – рецепт за македонска ,,мусака,,.
 ► Разликата помеѓу кучето и сопругата е во тоа што само кучето се 

радува кога ќе те види.
 ► Транзиција е латински збор, што на македонски значи: ,,Жеден преку 

вода,,.
 ► Белата коса се почитува како круна.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
          Во оваа рубрика НА-
ПРАВИ САМ ќе може да се 
запознаете како да направи-
те прекрасен дизајн , декора-
ција ,украс, нова облека, раз-
ни акцесорис за вас лично 
или во вашиот дом. Изработ-
ката на сите предмети е ра-
чна и понекогаш  на машина 
за шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 
и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.

Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам да на-
правите декорации на ваши-
те шешири:

1.Прва декорација на бел  
шешир со употреба на 
памучен сребрен стегач и 
украсни сребрени цветови 
 Кога сакате да го декорира-
те шеширот секогаш имајте 
ја оваа работа на ум, вни-

мавајте на конците со кои ги 
пришивате украсите. Во слу-
чајов имаме бел шешир со 
сребрени декоративни еле-
менти и ќе употребиме бел 
конец или сребрен конец до-

колку имате за соодветна де-
корација и дизајн. Цветовите 
ги разместувате симетрично 
напред и ги пришивате на 
самиот шешир. Внимавајте 
секогаш да употребувате 
материјали кои во допир со 
вода не пуштаат боја.

2. Втора декорација на 
зимски црн шешир од чоја 
со употреба на црна свила 
и цветен кожен аранжман:
 Во случајов се разбира ќе 
употребиме црн конец и мал-

ку водоотпорен лепак за тек-
стил. Црната свилена лента 
за поубав дизајн ја пегламе 
во фалти и ја сошиваме во 
круг.Околу шеширот ставаем 
лепак и ја залепуваме лента-
та. Цветот направен од кожа 
која е плетена најпрвин во 
плетенка го оформуваме и 
потоа го сошиваме од стра-
на со цврст црн конец. Тука 
треба да бидете стручни во 
рачното шиење и да употре-
бите заштитно метално или 
порцеланско капаче на пока-
залецот за полесно протну-
вање на иглата низ чојата и 
кожата. 
Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

Македонско правосудство
– За што те судеа?
– За мито.
– А како те ослободија?
– Со мито.

Маргаритка
Млад дечко ги кине ливчен-
цата на маргаритката и вели:
Во 19 век:
– Ме сака, не ме сака…
Во 20 век:
– Ќе спие со мене, нема да 
спие со мене…
Во 21 век:
– Маж сум, жена сум…

Празници
Наредните денови после 
празниците:
– Да го фрлам ли или ќе го 
јадеш?
– А, расипано ли е?
– Ако планираш да го јадеш, 
не е расипано!

Цезар салата
Кумановец оди во Скопје во 
кафеана.
– За мене цезар салата.
– Сакате сос?
– Сос ракиј

Тежок живот
Тате ќе се мажам за Трпе ко-
мшијата!
– Немој ќерко, сирак е и сиро-
мав, работи во три смени. Не 
е тој за тебе.

– Ама татко јас го сакам и го-
тово одлучив!
– Ќерко имај барем малку 
милост за Трпе. На него жи-
вотот му е доволно тежок и 
без тебе!

Правосмукалка
Колку ви е правосмукалката?
– 12.000 денари.
– Е што бе, и гревови да не 
чисти?

Македонски политичар 
гостува во едно основно 

училиште 
Во едно основно училиште 
поканиле еден наш познат 
политичар додека е на власт, 
да биде гостин на блок ча-
сови на темата „Правата 
на децата“. Политичарот го 
одржал својот однапред на-
пишан говор и кога завршил 
ги прашал децата:
– Деца, имате ли прашања?
Зоки Поки крева рака:
– Имам 3 прашања:
1. Зошто луѓето во Македо-
нија се толку сиромашни?
2. Зошто сите млади бараат 
начин да се иселат од Маке-
донија?
3. Зошто судството е под кон-
трола на секоја партија која е 
на власт?
Политичарот почнува да се 
поти, но токму во тој момент 
ѕвони ѕвончето и децата вед-

наш трчаат надвор од учил-
ницата.
По одморот, политичарот пак 
ги прашува децата има ли 
прашања. Овој пат рака кре-
ва Петар:
– Јас имам 5 прашања:
1. Зошто луѓето во Македо-
нија се толку сиромашни?
2. Зошто сите млади бараат 
начин да се иселат од Маке-
донија?
3. Зошто судството е под кон-
трола на секоја партија која е 
на власт?
4. Зошто ѕвончето ѕвонеше 
20 минути порано?
5. Каде е Зоки?

Која е разликата 
помеѓу македонската и 

француската жена? 
– Французинката од левата 
страна има маж, од десната 
љубовник, зад себе си сом-
нително минато, пред себе 
светла иднина, а на главата 
шапка.
– Македонката од левата 
страна има 3 полни најлони 
од самопослуга, од десната 
страна 2 деца, зад себе си 
убаво минато, пред себе не 
гледа иднина, а на главата 
маж.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Valentine’s Day by Marija: Steak 
Dinner w Spring Salad & Potatoes

Valentine’s Day by Marija: 
Steak Dinner w/ Spring Salad 
& Potatoes
 
Ingredients for Steak 
seasoning:
1 oz. New York Steak
1/2 cup Mushrooms - sliced
The Keg style Steak 
seasoning

Mashed Potatoes:
1 lb. Potatoes - peeled & 
boiled
1 tbsp. Margarine 
Salt to taste
Milk

Directions:
Wash the steak and season it 
with the mix above.
Grill for 7 minutes on each 
side on the barbecue. 
Place it then on a tray covered 
with parchment paper, lather 
with oil and place in the oven 
for 15 - 20 minutes at 350°.
Then leave to the side.

Take a large pot place the 
potatoes inside and cover 
them with water. 

Place them on medium heat to 
boil, or until tender. 
Then drain the water. 
Pour in the margarine and salt 
to taste. 
Then begin to mash it all 
together.
Begin to pour in milk slowly, 
pour enough to make the 
mashed potatoes the desired 
consistency.

For your side of vegetables, 
you can use seasonal 
vegetables (any kind)

I used vegetable gravy for the 
steak:
1/2 cup celery 
1/2 cup onions
1/2 cup carrots
1/4 cup diced red or green 
peppers
all chopped.
1 tbsp. vegetable oil

Place them on the stove top 
in a large pan and fry until 
tender. 
Then sprinkle salt, a bay leaf, 
crushed black pepper and 1 
oz. white wine.

Then pour in 4 cups of water, 
and leave to boil for 1 hour. 
If the veggies are ready & 
tender, pour in 2 tbsp. corn 
starch. 
1 tbsp. ready mix gravy 
powder. 
Mix with cold water to thicken 
like gravy. 

At the last moment, place in 
the sliced mushrooms.

Boil for one second, and pour 
over the steak and mashed 
potatoes!

For the Spring Salad:
Use spring lettuce, 
avocado, peeled & sliced 
oranges
served with homemade 
dressing with sprinkle of lemon 
& white vinegar.
Season with oregano, salt, 
pepper & olive oil.

Serve with a nice glass of red 
or white wine.

Made specially for Valentines 
Day to infuse the senses!

Valentine's Day Meal Recipe for a Romantic Evening! 
We will present the recipe to you in steps from 1 - 6.

We begin with our 
refreshments:

1. Valentine's Punch:
- 2 glasses fruit punch
- 2 glasses cranberry juice / 
cranberry cocktail
- 1 glass ginger ale 
- You can also add 4 oz. Vodka
- Mix together in a large punch 
bowl and serve.
- For decoration you can place 
sliced lemon/orange/berries 
inside the glass.

Appetizers:
2. Shrimp Cocktail in 
Martini Glasses with 

Seafood Sauce

3. Green-Leaf Salad with 
Fruit

- Strawberry, orange, 
avocado, blueberry with 

raspberry salad dressing.

Valentine's Day Dinner:
4. Shish Kabob with Rice 

and Vegetables:

Ingredients:
1 pound Pork Tenderloin
2 cloves of garlic chopped
1 tbsp. ginger
1 cup yellow bell peppers
1 cup green bell peppers
1 cup red bell peppers
1 cup onions - sliced
4 tbsp. vegetable oil
1/2 lemon - use the lemon 
juice
1/2 tsp. oregano 
1/4 tsp. black pepper
Salt to taste
2 cups Basmati Rice
2 cups water

1 pound Pork Tenderloin - Cut 
into Cubes and marinate 
with salt and pepper, lemon, 
vegetable oil, chopped garlic 
and oregano & place cut 
pieces onto shish kabob 
skewers. Grill them until nice 
and brown and leave to the 
side to keep warm.

Boil 2 cups Basmati Rice with 
2 cups water. Cover and boil 
in pot for 20 minutes (can also 
steam the rice).

Take 1 cup each of red, green, 
yellow bell peppers - sliced 
into strips, place them in a 

frying pan along with the sliced 
onions
Fry vegetables in HOT pan 
with oil, add salt (to taste), 
pepper, with cloves of garlic 
and ginger. Fry all together 
to become nice, tender and 
crispy

Serve plate with rice and 
vegetables on top, along with 
the Grilled Shish kabob.
For best results mix in Thai 
Sweet Chili Sauce or Tzatziki 
Sauce

Marija's Dessert: 
5. Valentine's Day Layer 

Cake:
Preheat oven 350°F
Use 9-inch round pan (glass 
or metal)

1 package ready-made Devils 
Food Cake Mix
3 Eggs
1 cup water
1/3 vegetable oil
Mix together for 2-3 minutes

Grease the pan and pour in 
batter
Place in preheated oven for 
25-30 minutes

If ready, take it out of the oven 
and fl ip it onto a plate where it 
stays to cool.
Cut 2 layers out of the cake 
and cover with icing (I used 
here; white and chocolate) 
stack layers on top of each 
other cover with fruits, nuts 
and other additional toppings. 

Then we need our coffee and/
or tea:

6. Our Valentine's Day 
Layer Cake is best served 
with Cappuccino, Late, or 

Espresso - 

**Marija's Tip: You can also 
enjoy dinner with a nice glass 
of red wine especially for 
Valentine's! 

Enjoy your dinner for two! 
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За сите потреби на вашето возило јаветесе кај Панде и Марко Јадилебовски

Successful Macedonian Businesses

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

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

Марко Ј

905-473-5625
Панде Ј
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Февруари или Сечко е 
вториот месец во година-
та според Грегоријанскиот 
календар. Тој е месецот со 
најмалку денови според овој 
календар, со 28 дена во ре-
довните години и 29 дена во 

престапните години.
Февруари е третиот месец 
од зимата во северната хе-
мисфера. Во јужната хемис-
фера, февруари е сезонски 

еквивалентен во северната 
хемисфера (кој што е трет 
месец од летото).
На 4-ти февруари 1872 го-
дина во Кукуш е роден Ѓорѓи 
Николов Делчев, попознат 
како Гоце Делчев, македон-

ски револуционер и нацио-
нален херој, учесник во ма-
кедонското револуционерно 
движење, деец на Македон-
ската револуционерна орга-

низација, апостол и срцето 
на револуционерна Македо-
нија идеолог, организатор и 
водач на македонското ре-
волуционерно национално-
ослободително движење кон 
крајот на XIX и почетокот на 
XX век. Загина во Баница на 
4 мај 1903-та година.
Познати Гоцеви мисли: 

„Јас го разбирам 
светот како поле 
за културен натпре-
вар меѓу народите“
      ,,Ние се бориме 
за слободна и неза-
висна Македонија 
со широки права на 
сиромашното насе-
ление’’
,,Дали може да има 
друго место за 
еден Македонец, 
освен Македонија? 
Дали има народ  по-
несреќен од маке-
донскиот? И дали 
има некаде поширо-
ко поле за работа, 
отколку во Македо-
нија?’’
,,Ослободувањето 
на Македонија се 
крие во внатреш-
ното востание. Кој 
мисли инаку да се 
ослободи Македо-
нија, тој се лаже и 
себеси и другите.’’

    Секоја година на 14 
февруари православните 
христијани го прославуваат 
свети Трифун. Се верува 
дека свети Трифун е чувар 

на лозјата и гостилниците, но 
и на брачната љубов и вер-
ност.
  На 25 февруари 1949 го-
дина со закон на Народното 
собрание на НР Македонија 
е основан Универзитетот во 
Скопје. Со одржувањето на 
првото Универзитетско со-
брание на 24.04.1949 година, 
е означено раѓањето на Уни-
верзитетот како највисока 
научна и образовна институ-
ција во Македонија. Во 1969 
година, при одбележувањето 
на 20-годишнината од ра-
ботата на Универзитетот, 
тој го доби името Универзи-
тет „Кирил и Методиј“, а на 
12.11.1992 година, со одлука 
на Универзитетскиот совет, 
Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј“ пред името на словен-
ските просветители го доби и 
епитетот свети, значи „Свети 
кирил и Методиј“.
На 12 февруари 1996 година 
во Атина официјално започ-
на со работа Канцеларијата 
за врски на Република Маке-
донија.
На 13 февруари 1893-та 
година починал Ѓорѓија 
Пулевски или Ѓорѓи Пулевски 
- македонски писател на 
кратки дела, лексикограф, 
историчар и воен водач.  
Пулевски е автор на првата 
печатена македонска грама-
тика и автор на еден од пр-
вите речници на македонски 
јазик. Роден бил 1817 година 
во Галичник

Македонска Заедница

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

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

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

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

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

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

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

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

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

www.shanshoes.com

Низ Годините
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ГОЦЕ – ПЕСНА  НАША , - ГОЦЕ ГОРДОСТ НАША
146 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА МАКЕДОН-
СКИОТ ВОЈВОДА,РЕВОЛУЦИОНЕР,АПО-
СТОЛ И УЧИТЕЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

„Црна се чума зададе
Там долу в Македонија,

Там долу в Демир Капија.
Кој ќе се јунак одбере
Чумата да ја пропади

Од жална Македонија.“
(Цитат од народната песна„Црна се чума 
зададе“)

Преку народната песна македонскиот народ 
го искажал и испеал макотрпниот живот од 
вековното турско ропство, и во песната ба-
рал утеха.
Во тие тешки времиња дошол и денот кога 
народот решил да дигне глава против ве-
ковните непријатели; организиран од леген-
дарниот водач и херој, Гоце Делчев кој уште 
дако дете ги видел човечките маки и сонувал 
за слободата на народот свој.
Георги Николов Делчев е роден на 4 февру-
ари 1872, во Кукуш, Егејска Македонија, кој 
покасно ќе постане познат во сите села и 
градови со неговата храброст. Кога македон-
скиот народ западна во тешки услови (како 
што се пее во песната) бараше и очекуваше 
јунак, тогаш се изнашол Гоце за да ја „про-
пади чумата од жална Македонија.“
Многу војводи се придружиле кон четата на 
Гоце Делчев, и тоа Даме Груев,Питу Гули,-
Сандански,Карев и Сугар и  со развеано сло-
бодарско знаме се бореле за слободата на 
Македонија. Од таа долга плеада на војводи, 
со својата храброст и решителност, најпо-
веќе се истакнува Гоце Делчев,чие име ќе ос-
тане запишано со златни букви во историјата. 
Тој ги бодреше сите кога им беше најтешко; 
затоа дојде денот кога нашиот народ дигна 

глава против вековните непријатели. Дено-
ноќно работеше врз ширењето на идеите за 
организирање на востание на македонскиот 
народ. Гоце стана легенда, а страв и трепет 
за турската империја, за нивните аги и бего-
ви, што го измачувале невиниот народ. Но 
учителот од Кукуш не само што беше храбар 
тој беше мудар и итар човек. Сите го сакаа и 
поради овие настани со турскиот аскер преку 
песна ќе дојде до израз гласот на народот. 
Сите пееја за  Гоце: 
                                 
„ Абер ми дојде од Солуна града,                                    

Солунчаните бесилка ставиле                                    
Ќе ми го бесат Гоцета,                                   

Гоцета Делчев војвода. “ 

Турците насекаде го бараа, но тој пред нив 
им бегаше; ту преоблечен во селанец, ту 
во трговец или како „црно ќумурџивче“ ми-
нуваше пред Турците без да го препознаат. 
Остана верен на Организацијата и храбро се 
борел за нашата слобода.
Како таков, Гоце засекогаш ќе остане во 
колективната меморија на македонскиот на-
род, како непресушна легенда, како душа и 
срце на револуцијата, зошто:

„Зборот е срце,                             
 Срцето во утробата на мајка ми.                              

Таа одеше по угарот,                              
 Угарот македонски е !“                                                        

Милица Радевска

Гоцевиот лик, со неговиот дух и неговото 
грандиозно дело, како симбол на Македонија 
продолжуваат да живеат и денес, не само во 
македонското народно творештво и народ-
ни песни   и  приказни; туку и во книжевната 
историј и литература, во учебниците, во кни-

гите,во драмското творештво и во поетските 
творби на поетите. Само вака расти и се за-
цврстува култот на нашиот херој.
По повод 146-от роденден на Гоце Делчев,во 
прилог на овој контекст ќе биде застапена 
песната од познатиот поет Васил Куноски.
Во неговото поетско творештво застапени се 
патриотски творби за Илинденското  воста-
ние; со чии настани поврзани се имињата на 
војводите. Во стилот на народно творештво 
ја напишал песната: -

ДЕЈ   ГИДИ ГОЦЕ   ВОЈВОДА
   Светна ко ѕвезда Зорница,
    Молсна ко зборот слобода,
    Проструи како морница –
     Деј гиди Гоце војвода !

     
     Секој ти клетва даваше,
     Секој од рода порода,

     Дека ќе тргне по Тебе –
     Деј гиди Гоце војвода.

    
     Песни ти мои пееја

     Сред село в поле, на вода:
     Ваков се јунак не родил –

     Деј гиди Гоце војвода.

     Докрај се машки бореше,
    Сонеше докрај слобода,

    Сонеше – сон не досони – 
    Деј гиди Гоце војвода !

Култот за лидерот на револуционерното дви-
жење за ослободување на Македонија од 
Отоманската империја живее и во македон-
ската заедница
 во Торонто каде организацијата„Обединети 

Македонци“секоја година ја одржува – Гоце-
вата комитска вечер – а годинава свечено го 
одбележа 146-от роденден на нашиот учител 
и јунак, Гоце Делчев. Неговиот лик, неговиот 
дух и храброст и денес присутни се насекаде 
докај што постојат Македонци.Гоцевото дело 
се слави, зашто тој остави „химна народ-
на-знаме алово“ и мисла што не гини: -
„ЈАС ГО РАЗБИРАМ СВЕТОТ КАКО ПОЛЕ 
ЗА КУЛТУРЕН НАТПРЕВАР МЕЃУ НАРО-
ДИТЕ“е актуелна за денешницава што ја жи-
вееме во ова современо и бурно време и го 
зацврстува култот на нашиот „вечен војвода“.
Нека му е среќна 
и честита роден-
денската слава 
а неговиот лик 
вечно  ќе трепери 
во нашите срца, 
украсен со цвет-
ни венци. 

Пишува и уре-
дува: БЛАГИЦА 

ДАФОВСКА

П О Е З И Ј А    С О   П О В О Д
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