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Потребна е борба. Ние овде, 
вие таму. Ние тука го позна-
ваме непријателот, особено 
колку е суров и злорадосен, 
но вие таму можете да на-
правите многу. Раскажувајте 
за нашата голгота на вашите 
кандаски и американски прија-
тели, разнесете ја приказната 
по медиуми, нашата приказна 
по нивните медиуми. Лично се 

уверив дека таму има исклучително квалитетни и влијателни 
Македонци, нека се крене нивниот глас, лобирајте низ све-
тот, отворете им ги очите на оние што не ја знаат нашата 
приказна. Вечна да е Македонија!Танас Јовановски

Леле, леле до каде стигнавме!

........А по Глигоров се изре-
дија и претседатели и пре-
миери. Никој бре, никој од 
нив немаше ниту талент, 
ниту дарба, ниту пак ум да го 
реши еден толку ситен про-
блем со грчиштата.   Најпо-
сле, даде Господ, се роди 
спасителот. Не, не оној од 
Витлеем, од Муртино.......

Интервју со проф. д-р Солза Грчева
Да го сочуваме 

името, нацијата и 
достоинството

Штетата е направена, но 
ајде сите заедно да почнеме 
да ја поправаме. Ќе опстане-
ме само ако сме обединети 
во оваа цел. А целта ни е 
најголема: Република Ма-
кедонија, како мајка на сите 
Македонци каде и да се.

Неизмерна благодрност кон генерациите МАКЕДОНЦИ  кои со големо достоинство,  жртва и упорност издржаа и 
успеаја за нас, сите тука денес, дојденци на овие меридијани да се чувстуваме горди Македонци, чисти како солза, 
неуценети исправени стоиме, исправени со полно срце и јасна мисла кои сме , што сме и од каде сме!
Тоа богатство на никој никогаш не се дава, раздава и продава! 
Голем поклон кон сите Вас кои не сте повеќе мегу нас тука, но оставивте со Вашиот интегритет стоичност и строгост 
сите ние да сме тоа што сме, признати почитувани и успешни! 
Голема благодарност и кон сите повозрасни кои ни го покажаа патот на вистината и сеуште ни го осветлуваат патот 
кон вечноста!

Славе Димитров

Александар Русјаков



 

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

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

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

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

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

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

Славе Катин 

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

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

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129
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J I M  VA S I L E V S K I
S a l e s  M a n a g e r

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

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

2016 Kia Rio
NAVIGATION | BLUETOOTH | REAR-VIEW CAMERA

Price: $11,887 Kilometers: 68,747km

2016 Honda CR-V LX
LX | LOW KM | BLUETOOTH |

Price: $22,400 Kilometers:  34,000

2015 Dodge Journey CVP/SE Plus
PRISTINE CONDITION | JUST ARRIVED! | ONLY 13,490

Price $12,450   Kilometers: 97,350

2015 Honda Accord Touring
TOURING | NAVIGATION | 6-SPEED MANUAL!
 Price: $20,850 AWD  Kilometers: 60,518

2014 Honda Accord EX
EX | ONE OWNER | ACCIDENT FREE
Price $16,975   Kilometers: 91,765

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

Price $28,495  Kilometers: 21,700
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Активности на Абасадата на Република Македонија во Канада
На покана на Mr. John I. Bitove Jr. косновач и член на бордот 
на директори на– MK2025, Амбасадорот Димовски учеству-
ваше на приемот - Macedonia 2025 Networking Reception кој 
се одржа на 11 јуни.
На настанот во Торонто присуствуваа повеќе успешни про-
фесионалци со македонско потекло подготвени за проширу-
вање на поврзаноста и споделување на идеите за искористу-
вање на потенцијалот и можностите за бизнис соработка. 
Учесниците на настанот имаа можност поблиску да се запо-
знаат со Програмите на Македонија 2025 и начинот како да 
се стане дел од нив. 
Програмите на Македонија 2025 освен бизнис бенефит ово-
зможуваат да и се возврати на татковината и одржат врските 
со неа. Овој настан е само еден од многуте на кои МК2025 
ги споделува своите успеси и привлекува нови следбеници 
во мисија и визијата за - Помагање во градењето на посилна 
нација

Embassy of Republic of Macedonia in Canada
At the invitation of Mr. John I. 
Bitove Jr. founder and mem-
ber of the Board of Directors 
of MK2025, Ambassador Di-
movski participated at the - 
Macedonia 2025 Networking 
Reception, which took place on 
June 11th.

The event in Toronto was at-
tended by many successful 
professionals of Macedonian 
origin ready to expand con-
nectivity and share ideas for 
harnessing the potential and 
opportunities for business co-

operation. Participants of the 
event had the opportunity to 
get acquainted with the Pro-
grams of Macedonia 2025 and 
how to become part of them.
The 2025 programs of Mace-
donia except for business ben-
efits enable them to return to 

their motherland and maintain 
their connections with it. This 
event is just one of many to 
which the MK2025 shares its 
successes and attracts new 
followers in the mission and 
vision of - Helping to build a 
stronger nation.
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СПОГОДБА
КОНЕЧНА СПОГОДБА ЗА РЕШАВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ ОПИШАНИ ВО РЕЗОЛУЦИИТЕ 817

(1993) И 845 (1993) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ, ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ
НА ВАЖНОСТА НА ПРИВРЕМЕНАТА СПОГОДБА ОД 1995 г. И ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО МЕЃУ СТРАНИТЕ

Конечен договор за решавање на македонско - грчкиот спор за името и за стратешко партнерство

ПРЕАМБУЛА 

Првата страна, Грција („Првата страна“) и Втората стра-
на, која беше примена во Обединетите нации согласно резо-
луцијата 47/225 од 8 април 1993 г. на Генералното собрание 
на Обединетите нации („Втората страна”), заедно именувани 
како „Страните“, 

Повикувајќи се на начелата и целите на Повелбата на 
Обединетите нации, Завршниот документ од Хелсинки од 
1975 г., релевантните акти на Организацијата за безбедност 
и соработка во Европа (ОБСЕ) и вредностите и начелата на 
Совет на Европа,

Водени од духот и начелата на демократијата, почиту-
вањето на човековите права и основни слободи и достоин-
ство, 

Придржувајќи се кон одредбите од Повелбата на Обе-
динетите нации и особено оние коишто се однесуваат на 
обврската на државите во своите меѓународни односи да се 
воздржуваат од закана или употреба на сила против тери-
торијалниот интегритет или политичката независност на која 
било држава, 

Нагласувајќи ја нивната целосна заложба за начелата за 
неповредливост на границите и територијалниот интегритет 
на државите, содржани во Завршниот документ од Хелсинки 
од 1975 г., 

Потврдувајќи ја постоечката граница меѓу нив како трај-
на меѓународна граница, 

Целосно согласни запотребата од зајакнување на ми-
рот, стабилноста, безбедноста и натамошното унапреду-
вање на соработката во Југоисточна Европа, 

Со желба да ја зајакнат атмосферата на доверба и до-
брососедски односи во Регионот и трајно да ги прекинат 
сите непријателски ставови, коишто би можеле сè уште да 
опстојуваат и согласувајќи се за потребата од воздржување 
од иредентизам и ревизионизам во која било форма, 

Повикувајќи се на нивната обврска, во согласност со По-
велбата на Обединетите нации и меѓународното право, под 
каков било изговор и во која било форма, да не се мешаат во 
внатрешните работи и надлежноста на другата Страна, 

Подвлекувајќи ја, исто така, важноста на развивањето 
на пријателски односи меѓу државите и потребата споровите 
да се решаваат на мирен начин, во согласност со Повелбата 
на Обединети нации, 

Решавајќи ги разликите во согласност со Резолуцијата 
817 (1993) од 7 април 1993 г. и Резолуцијата 845(1993) од 
18 јуни 1993 г., на Советот за безбедност, како и член 5 од 
Привремената спогодба од 13 септември 1995 г. на достоин-
ствен и одржлив начин, имајќи ги предвид важноста на пра-
шањето и чувствителностите на секоја Страна, 

Земајќи ја предвид Резолуцијата на Генералното собра-
ние47/225 од 8 април 1993 г., 

Имајќи ја предвид Привремената спогодба, Меморанду-
мот од 13 октомври 1995 г. за практичните мерки поврзани 
со Привремената спогодба, Меморандумот за заемно воспо-
ставување на канцеларии за врски во Скопје и Атина од 20 
октомври 1995 г., како и процесот на Мерките за градење на 
довербата, 

Подвлекувајќи ја нивната силна желба за заемно прија-
телство, добрососедство и партнерство за соработка, 

Со заложба да ги зајакнат, прошират и продлабочат 
своите билатерални односи и да постават цврсти темели за 
зајакнување и почитување на добрососедските односи и за 
развивање на нивната севкупна билатерална соработка, 

Стремејќи се да ја зајакнат и прошират својата била-
терална соработка и да ја надградат на ниво на стратешко 
партнерство, во областите на земјоделството, цивилната 
заштита, одбраната, економијата, енергијата, животната 
средина, индустријата, инфраструктурата, инвестициите, 
политичките односи, туризмот, трговијата, прекуграничната 
соработка и транспортот, ползувајќи ги притоа придобивките 
од постоечките Мерки за градење на довербата, 

Се договорија за следново:

ДЕЛ 1 
РЕШАВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ОКОЛУ ИМЕTO, НЕЗАОКРУ-

ЖЕНИТЕ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ИСТОТО И ЗАЦВР-
СТУВАЊЕ НА ДОБРОСОСЕДСКИТЕ ОДНОСИ  

Член 1
1. Оваа Спогодба е конечна и со нејзиното влегување во 

сила престанува да важи

Привремената спогодба меѓу Страните, потпишана во 
Њујорк, на 13 септември

1995 г.
2. Страните го прифаќаат како обврзувачки исходот од 

преговорите, коишто се одвиваа
под покровителство на Обединетите нации, а кои Страни-

те беа обврзани да ги водат
во согласност со Резолуцијата 817 (1993) и Резолуцијата 

945 (1993) на Советот за
безбедност на Обединетите нации, како и во согласност 

со Привремената спогодба од
1995 г.
3. Согласно тие преговори, заемно е прифатено и дого-

ворено следново:а) Официјалното име на Втората страна 
ќе биде „Република Северна Македонија“, што ќе претставу-
ва уставно име на Втората страна и ќе се употребува erga 
omnes, како што е предвидено во оваа спогодба. Скратеното 
име на Втората страна ќе биде „Северна Македонија“. 

б) Државјанството на Втората страна ќе биде македон-
ско/граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе 
биде заведено во сите патни документи. 

в) Официјалниот јазик на Втората страна ќе биде „маке-
донски јазик“,како што е признаено на Третата конференција 
на ОН за стандардизација на географските имиња, одржана 
во Атина во 1977 г. и како што е опишано во член 7, став (3) 
и став (4) од оваа спогодба. 

г) Термините „Македонија“ и „македонски“ го имаат зна-
чењето дадено во член 7 од оваа спогодба. 

д) Кодот за земјата на регистарските таблички на возила-
та на Втората страна ќе биде НМ или НМК. За сите други на-
мени, кодот на земјата останува да биде МК и МКД, како што 
е официјално определено од Меѓународната организација на 
стандардизација (ИСО). 

ѓ) Придавката во однос на државата, нејзините службе-
ни органи и други јавни институции ќе биде во согласност 
со официјалното име на Втората страна или со нејзиното 
скратено име, односно „на Република Северна Македонија“ 
или „на Северна Македонија“. Други употреби на придавката, 
вклучително и употребата на придавкатаво однос на при-
ватни ентитети и актери, кои не се поврзани со државата и 
јавните ентитети, кои не се основани со закон и не добиваат 
финансиска поддршка од државата за активности надвор од 
државата, можат да бидат во согласност со член 7, став (3) 
и став (4). Употребата на придавката за активности може 
да биде во согласност со член 7, став (3) и став (4). Ова не 
влијае на процесот воспоставен според член1, став 3 (ж) и 
на постојните сложени имиња на градовите на датумот на 
потпишување на оваа спогодба. 

е) Втората страна ќе го прифати името „Република Се-
верна Македонија“ како нејзиното официјално име, како 
и термините наведени во член 1, став (3), спроведувајќи 
внатрешна постапка која е и обврзувачка и неотповиклива 
и ќе вклучи усвојување на амандман на Уставот, како што е 
договорено со оваа спогодба. 

ж) Во врска со погоренаведеното име и термини во 
имиња за комерцијална намена, трговски марки и заштит-
ни знаци, Страните се согласуваат да им дадат поддршка 
и да ги охрабрат своите деловни заедници да воспостават 
искрен, структуиран и во добра волја дијалог, во чии рамки 
ќе бараат и ќе постигнуваат заемно прифатливи решенија за 
прашањата кои произлегуваат од имињата за комерцијална 
намена, трговските марки и заштитни знаци и за сите реле-
вантни прашања, на билатерално и на меѓународно ниво. 
За спроведување на претходно наведените одредби, ќе се 
формира меѓународна група на експерти, која ќе ја сочину-
ваат претставници на двете држави, а во контекст на Евро-
пската Унија и со соодветен придонес на Обединетите нации 
и ИСО. Оваа Група на експерти ќе се формира во текот на 
2019 г. и ќе ја заврши својата работа во рок од три години. 
Ниту една одредба од член 1, став 3 (ж) нема да влијае на 
сегашната комерцијална употреба сè додека не се постигне 
заемна согласност, како што е предвидено во оваа алинеја. 

4. По потпишувањето на оваа спогодба, Страните ќе ги 
спроведат следниве чекори: 

а) Втората страна без одлагање ќе ја поднесе Спогодбата 

до Собранието за ратификација. 

б) По ратификацијата на Спогодбата во Собранието на 
Втората страна, Втората страна ќе ја извести Првата страна 
дека Собранието на Втората страна ја ратификувало Спо-
годбата. 

в) Втората страна, доколку така одлучи, ќе одржи рефе-
рендум. 

г) Втората страна ќе ја започне постапката за усвојување 
на амандмани на Уставот, како што е предвидено во оваа 
спогодба. 

д) Втората страна во целост ќе ги усвои амандманите на 
Уставот до крајот на 2018 г. 

ѓ) По известувањето од Втората страна за завршување на 
постапката за усвојување на погоренаведените амандмани 
на Уставот и за завршувањето на сите внатрешни правни по-
стапки потребни за влегувањето во сила на оваа спогодба, 
Првата страна веднаш ќе ја ратификува оваа спогодба. 

5. По влегувањето во сила на оваа спогодба, Страните 
ќе го употребуваат името и термините наведени во член 1, 
став 3 во сите релевантни меѓународни, мултилатерални и 
регионални организации, институции и форуми, вклучително 
и на сите состаноци и во вкупната кореспонденција и во сите 
нивни билатерални односи со сите држави - членки на Обе-
динетите нации. 

6. Конкретно, веднаш по влегувањето во сила на оваа спо-
годба, Втората страна ќе: 

а) Ги извести сите меѓународни, мултилатерални и ре-
гионални организации, институции и форуми, чиј член е, за 
влегувањето во сила на оваа спогодба и потоа ќе побара од 
сите тие организации, институции и форуми да го прифатат и 
употребуваат името и термините наведени во член 1, став 3 
од оваа спогодба за сите намени и цели. Двете Страни, исто 
така, ќе и се обраќаат на Втората страна во согласност со 
член 1, став 3 во вкупната комуникација кон, со и во рамките 
на таквите организации, институции и форуми. 

б) Ги извести ситe држави - членки на Обединети нации за 
влегувањето во сила на оваа спогодба и ќе побара од истите 
да го прифатат и да го користат името и термините наведени 
во член 1, став 3 од оваа спогодба за сите намени и цели, 
вклучително и во сите свои билатерални односи и комуни-
кација. 

7. По влегување во сила на оваа спогодба и во согласност 
со одредбите од член 1, став (9) и став (10) термините „Ма-
кедонија“, „Република Македонија“, „ПЈР Македонија“, „ПЈР. 
Македонија“, во преведена или непреведена форма, како и 
привремената референца „поранешна југословенска Репу-
блика Македонија“ и кратенката „пјРМ“ ќе престанат да се 
употребуваат за обраќање кон Втората страна во каков било 
официјален контекст. 

8. По влегувањето во сила на оваа спогодба, а земајќи го 
предвид член 1, став (9) и став (10), Страните ќе го користат 
името и термините од член 1, став 3 за сите намени и цели 
erga omnes, односно за внатрешна употреба, потоа во сите 
свои билатерални односи и во сите регионални и меѓународ-
ни организации и институции. 

9. По влегувањето во сила на оваа спогодба, Втората стра-
на веднаш и во согласност со разумните административни 
практики ќе ги преземе сите неопходни мерки со цел надлеж-
ните органи на земјата од тогаш понатаму внатрешно да го 
употребуваат името и термините од член 1, став 3 од оваа 
спогодба во сите нови службени документи, кореспонденција 
и релевантни материјали. 

10. Во однос на важноста на веќе постоечките документи и 
материјали издадени од властите на Втората страна, Стра-
ните се согласни да има два преодни периода, еден „технич-
ки“ и еден „политички“: 

а) „Техничкиот“ преоден период се однесува на сите офи-
цијални документи и материјали на јавната администрација 
на Втората страна за меѓународна употреба и за докумен-
тите за внатрешна употреба, но кои може да се користат и 
надвор од државата. Важноста на ваквите документи и ма-
теријали ќе се обновува во согласност со името и термините 
наведени во член 1, став 3 од оваа спогодба, најдоцна во рок 
од пет години по влегувањето во сила на оваа спогодба
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б) „Политичкиот“ преоден период ќе се однесува на сите 

документи и материјали, коишто се исклучиво за внатрешна 
употреба во Втората страна. Издавањето на ваквите доку-
менти и материјали кои се опфатени со оваа категорија во 
согласност со член 1, став 3 ќе започне при отворањето на 
секое поглавје на релевантното поле во преговорите со Ев-
ропската Унија и ќе биде финализирано во рок од пет години 
оттогаш. 

11. Постапките за брзо усвојување на амандманите на 
Уставот на Втората страна, а со цел целосно спроведување 
на одредбите од оваа спогодба, ќе започнат по ратифика-
цијата на оваа спогодба од нејзиното Собрание или по ре-
ферендумот, доколку Втората страна одлучи да одржи ре-
ферендум. 

12. Името и термините наведени во член 1 од оваа 
спогодба ќе бидат вградени во Уставот на Втората страна. 
Ваквата промена ќе се изврши наеднаш и севкупно со еден 
амандман. Според таквиот амандман, името и термините ќе 
се сменат следствено во сите членови од Уставот. Натаму, 
Втората страна ќе пристапи кон усвојување на соодветни 
амандмани на Преамбулата, член 3 и член 49 од Уставот, 
како дел од постапката за менување на Уставот. 

13. Во случај на грешки и пропусти во правилната упо-
треба на името и термините наведени во член 1, став 3 од 
оваа спогодба во контекст на меѓународни, мултилатерални 
и регионални организации, институции, коресподенција, со-
станоци и форуми, како и во вкупните билатерални односи 
на Втората страна со трети држави и ентитети, која било од 
Страните може да побара веднаш да се изврши корекција и 
да се одбегнуваат слични грешки во иднина.  

ЧЛЕН 2 

1. Првата страна се согласува да не приговара на ба-
рањата за членство или членството на Втората страна, под 
името и термините од член 1, став 3 од оваа спогодба во 
меѓународните, мултилатералните и регионални организа-
ции и институции, во кои членува Првата страна. 

2. Втората страна ќе бара прием во меѓународните, мул-
тилатералните и регионалните организации и институции 
под името и термините од член 1, став 3 од оваа спогодба. 

3. По влегувањето во сила на оваа спогодба, а во соглас-
ност со член 1 од истата, Првата страна ќе ратификува каква 
било спогодба за пристапување на Втората страна кон меѓу-
народни организации, во кои членува Првата страна. 

4. Конкретно, во однос на процесот на интеграција на Вто-
рата страна во Европска унија (ЕУ) и Северно-атлантската 
договорна организација (НАТО), ќе се применува следното: 

а) Втората страна ќе бара членства во НАТО и ЕУ под 
името и термините од член 1 од оваа спогодба. Зачлену-
вањето во НАТО и ЕУ ќе се одвива со истото име и термини. 

б) По добивање на известување дека Собранието на Вто-
рата страна ја ратификувало оваа спогодба, Првата страна 
веднаш: 

(i) ќе го извести Претседателот на Советот на Европската 
Унија дека дава поддршка за почеток на преговори за член-
ство на Втората страна во Европската Унија, под името и 
термините од член 1 од оваа спогодба. 

(ii) ќе го извести генералниот секретар на НАТО дека 
дава поддршка НАТО да ѝ упати покана за пристапување на 
Втората страна. Таквата поддршка на Првата страна е усло-
вена, прво, со исходот на референдумот, доколку Втората 
страна одлучи да одржи референдум, во согласност со оваа 
спогодба, и второ, со целосното усвојување на амандмани на 
Уставот, како што е предвидено во оваа спогодба. По доби-
вањето на известување од Втората страна дека ги завршила 
сите нејзини внатрешни правни постапки потребни за влегу-
вањето во сила на оваа спогодба, вклучително и по завршу-
вањето на можен референдум на национално ниво со исход 
кој е конзистентен со оваа спогодба и по завршувањето на 
постапката за усвојување на амандманите на Уставот на 
Втората страна, Првата страна ќе го ратификува Протоколот 
за пристапување на Втората страна во НАТО. Оваа постапка 
за ратификација ќе се заврши заедно со постапката за рати-
фикација на оваа спогодба.  

ЧЛЕН 3 
1. Страните со ова ја потврдуваат нивната постоечка 

меѓусебна граница како трајна и неповредлива меѓународна 
граница. Ниту една од Страните нема да има или да под-
држува никакви претензии кон кој било дел од територијата 
на другата Страна, ниту пак претензии за промена на нив-
ната меѓусебна постоечка граница. Покрај тоа, ниту една од 
Страните нема да поддржувакакви било вакви претензии кои 
може да ги изнесат трети страни. 

2. Секоја од Страните се обврзува да го почитува суве-
ренитетот, територијалниот интегритет и политичката неза-
висност на другата Страна. Ниту една од Страните нема да 
поддржува какви било активности на трети страни насочени 

против суверенитетот, територијалниот интегритет или поли-
тичката независност на другата Страна. 

3. Двете Страни ќе се воздржуваат, а во согласност со 
целите и начелата на Повелбата на Обедините нации, од 
закани или употреба на сила, вклучително и од закани или 
употреба на сила со намера да се наруши нивната меѓусебна 
постоечка граница. 

4. Двете Страни се обврзуваат дека нема да преземаат, 
поттикнуваат, поддржуваат и/или толерираат какви било деј-
ности или активности од непријателски карактер насочени 
против другата Страна. Ниту една од Страните нема да доз-
воли нејзината територија да биде искористена против друга-
та Страна од трети страни, организации, групи или поединци, 
коишто изведуваат или се обидуваат да изведат субверзив-
ни, сецесионистички дејствија, или дејствија или активности 
коишто претставуваат закана на каков било начин за мирот, 
стабилноста или безбедноста на другата Страна. Секоја од 
Страните без одлагање ќе и пренесе на другата Страна ин-
формации кои истата ги поседува во однос на такви дејности 
или намери.  

ЧЛЕН 4 

1. Секоја од Страните со ова се обврзува и свечено изја-
вува дека ниту една одредба од нејзиниот Устав, како што 
е во сила или како што ќе биде изменет во иднина, не може 
и не треба да се толкува на начин, кој преставува или кога 
било ќе претставува основа за претензија кон која било об-
ласт која не е во рамките на нејзините постоечки меѓународ-
ни граници. 

2. Секоја од Страните се обврзува да не дава, ниту да 
одобрува какви било иредентистички изјави и дека нема да 
одобрува какви било вакви изјави дадени од оние кои тврдат 
дека дејствуваат во името или во интерес на една од Стра-
ните. 

3. Секоја од Страните со ова се обврзува и свечено изја-
вува дека ниту една одредба од нејзиниот Устав, како што е 
во сила или како што ќе биде изменет во иднина, не може или 
не треба да се толкува на начин кој преставува или кога било 
ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи 
на другата Страна, во каква било форма или заради каква 
било причина, вклучително и заради заштитата на статусот и 
првата на кои било лица кои не се нејзини граѓани. 

 
ЧЛЕН 5  

1. Во вршењето на своите работи, Страните ќе се раково-
дат од духот и начелата на демократијата, фундаменталните 
слободи, почитувањето на човековите права и достоинство 
и владеењето на правото, во согласност со Повелбата на 
Обединетите нации, Универзалната декларација за човекови 
права , Европската конвенција за заштита на човековите пра-
ва и основни слободи , Меѓународната конвенција за елими-
нација на сите форма на расна дискриминација , Конвенција-
та за правата на детето , Завршниот документ од Хелсинки, 
Документот од состанокот во Копенхаген на Конференцијата 
за човековата димензија на Конференцијата за безбедност и 
соработка во Европа и Париската повелба за нова Европа, и 
други меѓународни спогодби и инструменти кон кои приста-
пиле двете Страни. 

2. Ниту една одредба од кој било инструмент наведен во 
ставот 1 погоре нема да се толкува дека ѝ дава право на која 
било од Страните да презема дејствија спротивни на целите 
и начелата на Повелбата на Обедините нации или Заврш-
ниот документ од Хелсинки, вклучително и спротивно на на-
челото на територијален интегритет на државите.  

ЧЛЕН 6 
1. Со цел јакнење на пријателските билатерални односи, 

секоја од Страните веднаш ќе преземе делотворни мерки за 
забрана на какви било непријателски активности, дејствија 
или пропаганда од страна на државни органи или органи под 
директна или индиректна контрола на државата и ќе спречи 
дејствија кои многу веројатно ќе поттикнат шовинизам, не-
пријателство, иредентизам и ревизионизам против другата 
Страна. Доколку се јават такви дејствија, двете Страни ќе ги 
преземат сите потребни мерки. 

2. Секоја од Страните веднаш ќе преземе делотворни 
мерки за да обесхрабри и спречи какви било дејствија од при-
ватни ентитети, дејствија кои многу веројатно ќе поттикнат 
насилство, омраза или непријателство против другата Стра-
на. Доколку приватен ентитет на територијата на која било 
од Страните спроведува такви дејствија без знаење на таа 
Страна, таа Страна, откога ќе дознае за таквите дејствија, 
веднаш ќе ги преземе неопходните мерки, предвидени со 
закон. 

3. Секоја од Страните ќе спречува и обесхрабрува 
дејствија, вклучително и дејствија на пропаганда од страна 
на приватни ентитети, дејствија коишто многу веројатно ќе 
поттикнат шовинизам, непријателство, иредентизам и реви-
зионизам против другата Страна. 

ЧЛЕН 7

1. Страните прифаќаат дека нивното односно разбирање 
на термините „Македонија“ и „македонски“ се однесува на 
различен историски контекст и културно наследство. 

2. Во однос на Првата страна, овие термини ја означува-
ат не само областа и народот во северниот регион на Првата 
страна, туку и нивните одлики, како и елинската цивилиза-
ција, историја, култура и наследството на тој регион од анти-
ката до денешен ден. 

3. Во однос на Втората страна, овие термини ја означу-
ваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики, со 
нивната сопствена историја, култура, и наследство кои се 
особено различни од оние кои се наведени во член 7, став 
(2). 

4. Втората страна изјавувадека нејзиниот официјален ја-
зик, македонскиот јазик, спаѓа во групата на јужнословенски 
јазици. Двете Страни изјавуваат дека официјалниот јазик и 
останатите одлики на Втората страна не се поврзани со ан-
тичката елинска цивилизација, историја, култура и наслед-
ство од северниот регион на Првата страна. 

5. Ниту една одредба од оваа Спогодба нема цел на кој 
било начин да ја поткопа, измени или да влијае на употреба-
та од страна на граѓаните на двете Страни. 

 
ЧЛЕН 8 

1. Доколку која било од двете Страни верува дека еден 
или повеќе симболи кои преставуваат дел од нејзиното исто-
риско или културно наследство ги употребува другата Стра-
на, таа за таквата наводна употреба ќе ѝ укаже на другата 
Страна, а другата Страна ќе преземе соодветни корективни 
дејствија со цел делотворно да се справи со прашањето и да 
обезбеди почитување на таквото наследство. 

2. Во рок од шест месеци од влегувањето во сила на оваа 
Спогодба, Втората страна ќе го преиспита статусот со спо-
мениците, јавните згради и инфраструктурата на нејзината 
територија и доколку истите на кој било начин упатуваат на 
античката елинска историја и цивилизација, што претставува 
составен дел од историското или културното наследство на 
Првата страна, ќе преземе соодветни корективни дејствија 
со цел делотворно да го разгледа прашањето и да обезбеди 
почитување на таквото наследство. 

3. Втората страна нема повторно да го употребува на кој 
било начин и во каква било форма симболот порано истакнат 
на нејзиното поранешно државно знаме. Во рок од шест ме-
сеци по влегувањето во сила на оваа спогодба, Втората 
страна ќе пристапи кон отстранување на симболот истакнат 
на нејзиното поранешно државно знаме од сите јавни места 
и од јавна употреба на нејзина територија. Археолошките ар-
тефакти не спаѓаат во опфатот на оваа одредба. 

4. Секоја од Страните ќе се придржува кон препораките 
на Конференцијата на Обединетите нации за стандардиза-
ција на географските имиња во однос на употребата на офи-
цијалните географски имиња и топоними на територијата на 
другата Страна, давајќи притоа приоритет на користењето на 
ендоними, наместо егзоними. 

5. Во рок од еден месец од потпишувањето на оваа спо-
годба, Страните преку размена на дипломатски ноти, на 
рамноправна основа, ќе формираат Заеднички интередис-
циплинарен комитет на експерти за историски, археолошки 
и образовни прашања, којшто ќе го разгледува објективното 
научно толкување на историските настани засновано на ав-
тентични, засновани на докази и научно издржани историски 
извори и археолошки наоди. Министерствата за надворешни 
работи на двете Страни ќе ја надгледуваат работата на Ко-
митетот, а во соработка со други надлежни државнивласти. 
Комитетот ќе разгледа и доколку утврди дека е соодветно, ќе 
изврши ревизија на кои било учебници и помошни наставни 
материјали како што се карти, историски атласи, наставни 
упатства кои се користат во секоја од Страните, во согласно-
ст со начелата и целите на УНЕСКО и Советот на Европа. За 
оваа цел, Комитет ќе дефинира конкретни временски рамки 
за да се обезбеди дека во секоја од Страните ниту еден учеб-
ник или помошен наставен материјал што се користи во го-
дината по потпишувањето на оваа спогодба не содржи какви 
било иредентистички/ревизионистички упатувања. Комите-
тот, исто така, ќе ги проучи и новите изданија на учебниците 
и помошните наставни материјали, како што е предвидено 
во овој член. Комитетот редовно ќе се состанува, а најмалку 
двапати годишно и ќе поднесува годишен извештај за своите 
активности, како и препораки кои треба да бидат одобрени 
од Советот за соработка на високо ниво, кој ќе се формира 
во согласност со член 12.

6. Страните прифаќаат дека наведените заемно прифа-
тени решенија, коишто произлегуваат од преговорите, ќе 
придонесат кон конечното воспоставување на мирољубиви 
и добрососедски односи во Регионот, во согласност со Резо-
луцијата 817 (1993) и Резолуцијата 845 (1993) на Советот за 
безбедност на Обединетите нации. 

Македонија
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ИНТЕНЗИВИРАЊЕ И ЗБОГАТУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА 
МЕЃУ ДВЕТЕСТРАНИ 

ЧЛЕН 9  
1. Страните се согласуваат дека нивната стратешка сора-

ботка ќе ги опфати сите сектори, како што се земјоделство, 
цивилна заштита, одбрана, економија, енергија, животна 
средина, индустрија, инфраструктура, инвестиции, поли-
тички односи, туризам, трговија, прекугранична соработка и 
транспорт. Ваквата стратешка соработка ќе се применува не 
само во секторите опфатени со оваа спогодба, туку исто така 
и во оние сектори кои во иднина ќе се сметаат за корисни 
и неопходни за двете земји. Сите овие сектори треба да се 
вградат во сеопфатен акциски план во текот на развивањето 
на билатералните односи. 

2. Постоечките Мерки за градење на довербата ќе бидат 
вградени во наведениот акциски план. Акцискиот план има 
за цел спроведување на одредбите од овој дел од оваа спо-
годба. Акцискиот план континуирано ќе се збогатува и раз-
вива. 

ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 

ЧЛЕН 10 
По влегувањето во сила на оваа спогодба:

1. Првата страна веднаш ќе го подигне нивото: 
а) на нејзината постоечка Канцеларија за врски во глав-

ниот град на Втората страна на ниво на амбасада; и 
б) на нејзината постоечка Канцеларија за конзуларни, еко-

номски и трговски работи во градот Битола во Втората стра-
на на ниво на генерален конзулат; и 

2. Втората страна веднаш ќе го подигне нивото:
а) на нејзината постоечка Канцеларија за врски во глав-

ниот град на Првата страна на ниво на амбасада; и 
б) на нејзината постоечка Канцеларија за конзуларни, еко-

номски и трговски работи во градот Thessaloniki (Солун) на 
ниво на генерален конзулат. 

СОРАБОТКА ВО КОНТЕКСТ НА МЕЃУНАРОДНИ И РЕГИО-
НАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ФОРУМИ  

ЧЛЕН 11 

Страните тесно ќе соработуваат, билатерално и во рам-
ките на регионалните организации и иницијативи, со цел да 
обезбедат дека Југоисточна Европа ќе стане регион на мир, 
раст и просперитет за нејзините народи. Тие ќе ја унапре-
дуваат и ќе соработуваат во дефинирањето на соработката 
на регионално ниво, а меѓу другото, ќе соработуваат и на 
заемната поддршка на нивните кандидатури во контекст на 
меѓународните, мултилатералните и регионалните организа-
ции и институции, како што се Обединетите нации, ОБСЕ и 
Советот на Европа. 

ПОЛИТИЧКА И ОПШТЕСТВЕНА СОРАБОТКА 

ЧЛЕН 12 

1. Страните се согласуваат да ги зајакнат и натаму да ги 
развиваат своите билатерални политички односи, преку ре-
довни посети, состаноци и консултации на високо политичко 
и дипломатско ниво. 

2. Страните ќе формираат Совет за соработка на високо 
ниво (ССВН), кој ќе го сочинуваат претставници на нивните 
влади, заеднички предводен од нивните премиери. 

3. ССВН ќе се состанува најмалку еднаш годишно и ќе 
биде надлежно тело за правилно и делотворно спроведу-
вање на оваа спогодба и акцискиот план кој ќе произлезе од 
истата. ССВН ќе донесува одлуки и ќе промовира активности 
и мерки за подобрување и надградување на билатералната 
соработка меѓу двете Страни и ќе разгледува какви било пра-
шања кои може да произлезат во текот на спроведувањето 
на оваа спогодба и акцискиот план што ќе произлезе од иста-
та, а со цел решавање на таквите прашања. 

4. Страните се убедени дека развојот и јакнењето на не-
посредните контакти меѓу луѓето се од суштинско значење 
за развој на пријателството, соработката и добрососедство-
то меѓу Страните и нивните народи. Тие ќе ги поддржуваат и 
поттикнуваат таквите контакти и средби меѓу нивните граѓа-
ни на сите соодветни нивоа. 

5. Страните ќе дадат поддршка и ќе ги поттикнат контак-
тите меѓу нивните граѓански општества, како и меѓу нивните 
институции и локални власти, вклучително и активностите за 
соработка меѓу младите и студентите, како и нивна размена, 
а со цел постигнување на подобро разбирање и соработка-
меѓу нивните народи. 

 ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА 
 

ЧЛЕН 13 

Земајќи го предвид фактот дека Втората страна е држава без 
излез на море, Страните ќе се раководат од релевантните 
одредби на Конвенцијата на Обединетите нации за правото 
на морето, колку што истата е применлива во практика и при 
склучување спогодби наведени во член 18 од оваа спогодба. 

ЧЛЕН 14 

1. Страните натаму ќе ја развиваат нивната економска 
соработка во сите области. Особен фокус ќе се стави на јак-
нење, зацврстување и продлабочување на нивната билате-
рална соработка во областа на земјоделството, енергијата, 
животната средина, индустријата, инфраструктурата, инвес-
тициите, туризмот, трговијата и транспортот. За постигну-
вање на овие цели, Страните ќе ги исползуваат и искористат 
постоечките Мерки за градење на довербата, коишто прет-
ставуваат заемно корисна платформа за соработка, која ќе 
се развие во акциски план. 

2. Страните ќе поттикнуваат заемни инвестиции и ќе ги 
преземат сите неопходни мерки за нивна делотворна зашти-
та, вклучително и мерки против прекумерна бирократија и за 
надминување на институционалните, административните и 
даночни пречки. Страните особено ќе се фокусираат врз со-
работката меѓу компаниите, деловните субјекти и индустрии-
те на секоја од Страните. 

3. Страните ќе се воздржат од наметнување на каква било 
пречка за движењето на луѓе и стоки меѓу нивните територии 
и преку територијата на која било од двете Страни на терито-
ријата на другата Страна. Страните ќе соработуваат за да го 
олеснат таквото движење во склад со меѓународното право. 

4. Страните ќе ја развиваат и поттикнуваат нивната со-
работка во енергетскиот сектор, имено преку изградба, одр-
жување и искористување на интерконективни гасоводи и 
нафтоводи (постоечките, оние коишто се во изградба и про-
ектираните), а ќе соработуваат и во однос на изворите на 
обновлива енергија, вклучително и на соларни, на ветер и 
хидроелектрични капацитети. Можните нерешени прашања 
брзо ќе се разгледаат и ќе се постигне заемно прифатливо 
решение, при што особено ќе се земе предвид Европската 
политика за енергија и европското законодавство во оваа об-
ласт. Првата страна ќе и помогне на Втората страна преку 
соодветно пренесување на знаења и експертиза. 

5. Страните ќе промовираат, прошируваат и подобруваат 
кооперативна синергија во областите на инфраструктурата и 
транспортот, а на реципрочна основа и во областите на пат-
ниот, железничкиот, поморскиот и воздушниот транспорт и 
комуникациски врски, користејќи ги најдобрите достапни тех-
нологии и практики. Тие, исто така, ќе го овозможат транзи-
тот меѓу нив на стоки, товар и стоки преку инфраструктурата, 
вклучително и преку пристаништа и аеродроми, на терито-
ријата на секоја од Страните. Страните ќе се придржуваат 
кон меѓународните правила и регулативи во однос на транзи-
тот, телекомуникациите, знаците и кодовите. Првата страна 
ќе го направи тоа до онаа мерка и на начин што ќе биде во 
согласност со нејзините обврски кои произлегуваат од неј-
зиното членство во Европската Унија и други меѓународни 
инструменти. Втората страна ќе го стори тоа до онаа мерка 
и на начин што ќе биде во согласност со нејзините обврски 
кои произлегуваат од нејзиното членството во меѓународни, 
мултилатерални или регионални институции или организа-
ции каде истата членува во времето на влегување во сила 
на оваа спогодба, како и обврските кои ќе произлезат од неј-
зиното членство во Европската Унија, откога ќе се предложи 
нејзиното пристапување кон истата. 

6. Страните ќе настојуваат да ги подобрат и модернизи-
раат постоечките гранични премини, како што тоа го бара 
протокот на сообраќај, а исто така ќе градат и нови гранич-
ни премини, со цел да се поттикне туристичката и трговска 
размена меѓу нив. 

7. Страните ќе преземаат мерки за да обезбедат заштита 
на животната средина и зачувување на природната средина 
во прекуграничните води и нивното опкружување и ќе сора-
ботуваат во настојувањата за намалување и отстранување 
на сите форми на загадување. Страните ќе настојуваат да 
развиваат и усогласат стратегии и програми за регионална 
и меѓународна соработка за заштита на животната средина. 

8. Страните ќе дадат поддршка за проширување на ту-
ристичката размена и за развојот на нивната соработка на 
полињата на алтернативниот туризам, вклучително и кул-
турниот, верскиот, образовниот, медицинскиот и спортскиот 
туризам и ќе соработуваат за подобрување и унапредување 
на деловните и туристички патувања меѓу нив. 

9. Страните ќе формираат Заеднички министерски коми-
тет (ЗМК) кој ќе има за цел да ја постигне најдобрата можна 
соработка во погоре споменатите сектори на економското 
партнерство, вклучително и преку организирање на заед-

нички деловни форуми. Комитетот ќе се состанува најмалку 
еднаш годишно и ќе управува со текот на билатералната еко-
номска соработка, со сеопфатната примена на релевантни 
секторски дејности, спогодби, протоколи и договорни рамки, 
како и сите идни релевантни спогодби. Страните поттикнува-
ат што е можно поблиска соработка меѓу нивните стопански 
комори.  

СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ИСТРАЖУВАЊЕТО, 

ТЕХНОЛОГИЈАТА, ЗДРАВСТВОТО И СПОРТОТ

ЧЛЕН 15 

Во добата на новата индустриска револуција и втората 
генерација на машините, продлабочувањето на соработка-
та меѓу државите и општествата е неопходно повеќе од кога 
било, особено во однос на општествените активности, техно-
логијата и културата и во потесна и во поширока смисла. Со 
цел развој на таквата соработка: 

1. Страните ќе ја развиваат и подобруваат нивната науч-
на, технолошка и техничка соработка, како и нивната сора-
ботка во областа на образованието. Тие ќе ја интензивираат 
нивната меѓусебна размена на информации и на научна и 
техничка документација и ќе настојуваат заемно да го по-
добрат пристапот кон научните и истражувачки институции, 
архиви, библиотеки и слични институции. Страните ќе дадат 
поддршка на инцијативи од научните и образовните институ-
ции, како и од поединци кои се насочени кон подобрување на 
соработката и размената во областите на науката, техноло-
гијата и образованието. 

2. Страните ќе дадат поддршка и ќе поттикнат настани, 
како и научни наставни програми во кои ќе учествуваат при-
падници на нивните научни и академски заедници. Тие, исто 
така, ќе дадат поддршка и ќе го поттикнуваат организирање-
то на билатерални и меѓународни конференции во овие об-
ласти. 

3. Страните придаваат големо значење на развојот на 
истражувањето, како и примената и искористувањето на но-
вите технологии, вклучително и на дигиталната технологија 
и нанотехнологијата, на начин со кој се зачувува животната 
средина и се надградуваат вештините, капацитетите и вкуп-
ната добросостојба на нивните граѓани. За оваа цел, Стра-
ните ќе ја развиваат соработката меѓу нивните истражувачки 
центри, истражувачи и системите на академските институ-
ции. 

4. Страните особено ќе се фокусираат на развојот на 
културните односи меѓу двете држави, нивните општества 
и општествени групи, при тоа особено земајќи ги предвид 
уметноста, танцот, кинематографијата, музиката и театарот. 
Во овој контекст, особена важност се придава на спорот. 
Ќе се унапредува билатералната соработка во областа на 
здравството, вклучително и здравствената заштита. 

ПОЛИЦИСКА И СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА 
ЦИВИЛНАТА ЗАШТИТА 

ЧЛЕН 16 

1Страните тесно ќе соработуваат во борбата против 
организираниот и прекуграничниот криминал, тероризмот, 
стопанскиот криминал, особено против криминалот поврзан 
со нелегалната трговија и/или експлоатација на луѓе, крими-
налот поврзан со производство, недозволена трговија и/или 
нелегална трговија на наркотични дроги и психотропни суп-
станци, нелегалното производство и трговија со оружје, не-
гови резервни делови и компоненти, како и муниција, потоа 
нелегалниот увоз, извоз и пренос на сопственост на културен 
имот, како и против дела против цивилното воздухопловство 
и дела поврзани со фалсификување и/или криумчарење на 
цигари, алкохол или горива. 

2Страните тесно ќе соработуваат во областа на ци-
вилната заштита, особено фокусирајќи се на спречување 
и справување со природни и катастрофи предизвикани од 
човекот и на активности за справување со последиците од 
катастрофите. Секоја Страна може да ја искористи специја-
лизираната едукација и експертизата на другата Страна и 
секогаш кога е тоа потребно и можно секоја Страна на друга-
та Страна ќе и овозможи користење на нејзината специјална 
инфраструктура, особено за противпожарна заштита. Стра-
ните може да ја разгледаат можноста за воспоставување 
на релевантен механизам за помош во спроведувањето на 
одредбите од овој член. 

Македонија
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ЧЛЕН 17 
Страните ќе ја зајакнат и прошират нивната соработка во 

областа на одбраната, вклучително и преку чести посети и кон-
такти меѓу политичките и воени лидери на нивните вооружени 
сили, потоа преку соодветен пренос на знаења и помош за гра-
дење на капацитетите, соработката во областите на производ-
ство, информирање и заеднички воени вежби. Страните особе-
но ќе се фокусираат врз обуката на персоналот која Страните 
може меѓусебно да ја обезбедат. 

 ДОГОВОРНИ ОДНОСИ 
 ЧЛЕН 18 

1. По влегувањето во сила на оваа спогодба, во нивните 
односи, Страните ќе се раководат од одредбите на следните 
билатерални спогодби кои биле склучени меѓу поранешната 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Првата 
Страна, на 18 јуни 1959 г.: 

а) Конвенцијата за заемни правни односи, 
б) Спогодба во врска со реципрочното признавање и спро-

ведување на судски одлуки, и 
в) Спогодба за прашања од областа на водостопанството. 
2. Страните се согласуваат дека по влегувањето во сила на 

оваа спогодба, сите меѓународни документи кои се билатерал-
но правно обврзувачки за Страните ќе останат во сила, освен 
тие чие престанување на важност е конкретно предвидено со 
оваа спогодба. 

3. Страните меѓусебно ќе се консултираат со цел да иден-
тификуваат други спогодби склучени меѓу поранешната Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и првата 
Страна, коишто тие ќе сметаат дека се соодветни да се приме-
нуваат во нивните односи. 

4. Страните се обврзуваат да ги истражат сите можности за 
склучување на дополнителни билатерални спогодби, потребни 
во областите од заемен интерес. 
 

ДЕЛ 3
РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

ЧЛЕН 19
1. Страните сите спорови ќе ги решаваат единствено со 

мирољубиви средства, во согласност со Повелбата на Обеди-
ните нации. 

2. Во случај една од Страните да смета дека другата Стра-
на не дејствува во согласност со одредбите од оваа спогодба, 
таа Страна прво за својата загриженост ќе ја извести другата 
Страна и ќе се бара решение преку преговори. Доколку Стра-
ните не можат прашањето да го решат билатерално, Страните 
може да се согласат да побараат од генералниот секретар на 
Обединетите нации да ги употреби неговите добри услуги за 
решавање на прашањето. 

3. Секој спор што ќе се јави меѓу Страните во однос на 
толкувањето или спроведувањето на оваа спогодба и кој нема 
да се реши во согласност со постапките наведени во член 19, 
став (2), може да се поведе пред Меѓународниот суд на прав-
дата. Страните прво треба да настојуваат да постигнат соглас-
ност со цел заеднички да поведат таков спор пред наведениот 
суд. Сепак, доколку не се постигне таква согласност во рок од 
шест месеци, или за подолг период за кој заемно ќе се согла-
сат двете Страни, тогаш таквиот спор пред истиот суд може да 
го поведе секоја Страна поединечно.  

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
ЧЛЕН 20 

1. Оваа спогодба ќе ја потпишат министрите за надвореш-
ни работи на двете Страни. 

2. Оваа Спогодба е предмет на ратификација, во соглас-
ност со последователната постапка предвидена во член 1, 
став (4). 

3. По завршувањето на неопходните внатрешно-правни 
постапки потребни за влегување во сила на оваа спогодба, 
како што е предвидено во член 1, во рок од две недели, Стра-
ните за истото писмено меѓусебно ќе се известат. Оваа спо-
годба ќе влезе во сила на датумот на прием на последното 
известување од односната Страна. 

4. Член 8, став (5) ќе се применува привремено и пред 
влегувањето во сила на оваа спогодба. Доколку оваа спогодба 
не влезе во сила, оваа спогодба, во целост и секоја нејзина 
одредба поединечно, нема да имаат никакво дејство или при-
мена, ниту привремена, ниту каква било друга и истата нема на 
кој било начин да ја обврзува која било од Страните. 

5. Разликата и преостанатите прашања наведени во Ре-
золуцијата 817 (1993) и Резолуцијата 845 (1993) на Советот за 

безбедност на ОН ќе се сметаат за решени по влегувањето во 
сила на оваа спогодба. 

6. Што е можно поскоро по влегувањето во сила на оваа 
спогодба, Страните или една од Страните ќе го извести гене-
ралниот секретар на Обединетите нации за влегувањето во 
сила на оваа спогодба, како и за датумот на кој истата влегла 
во сила, а со цел нејзино спроведување во Обединетите нации. 

7. Оваа спогодба не е насочена против која било друга 
држава, ентитет или лице. Таа не ги загрозува правата и до-
лжностите кои произлегуваат од билатералните и мултилате-
ралните спогодби кои се веќе во сила, а кои двете Страни ги 
склучиле со други држави или меѓународни организации. 

8. Првата страна ќе ја применуваа оваа спогодба во со-
гласност со нејзините обврски кои произлегуваат од нејзиното 
членство во Европската Унија и нејзиното членство во други 
меѓународни, мултилатерални или регионални институции или 
организации, како и во согласност со други меѓународни ин-
струменти. Слично, Втората страна ќе ја применува оваа спо-
годба во согласност со нејзините обврски кои произлегуваат 
од нејзиното членство во меѓународни, мултилатерални или 
регионални институции или организации, вклучително и оние 
поврзани со Европската Унија, по предлогот за нејзино приста-
пување во членство. 

9. Одредбите од оваа спогодба остануваат во сила за 
неопределен период и се неотповикливи. Не се дозволени ни-
какви измени на одредбите од член 1, став (3) и став (4) од 
оваа спогодба. 

10. Оваа спогодба ќе биде регистрирана во Секретарија-
тот на Обединетите нации во согласност со член 102 од По-
велбата на Обединетите нации, веднаш штом влезе во сила. 

ВО СВЕДОШТВО НА ТОА, Страните преку своите долж-
но овластени претставници, ги потпишаа трите примерока од 
оваа конечна спогодба, на англиски јазик.

Претставник на Првата Страна - Никос Коѕиас
Претставник на Втората Страна - Никола Димитров
ПОСВЕДОЧЕНО, во согласност со Резолуцијата 817 

(1993) и Резолуцијата 845 (1993) на Советот за
безбедност на ОН од МЕТЈУ НИМИЦ

А бре луѓе што кревате толку 
врева за ништо?     Зоранчо 
Заев ја продал Македонија. 
Глупости.  Зоранчо е трговец. 
Човекот се разбира од трго-
вија и кога е така зошто тре-
ба да се лутиме. Вие изгледа 
заборавивте дека тој сака да 
гради цркви, божји домови и 
што е грешно во тоа? Ако и 
за него направи некој денар 
што ако, зошто тој да се тру-
ди и поти за џабе?    Ако не 
беше оној глуп струмичанец 
што ја откри аферата за по-
ткуп денес и црквата ќе беше 
изградена и Вицето (брат-
чето на Зоранчето) ќе беше 
побогато со ститина илјади 
долари и така и волците сити 
и офците на број. 
   Често пати кога Зоранчо 
ќе заглави во законите вели 
дека тој не е правник туку е 
економист. Токму така. Чо-
векот е економист. Закони-
те се за правниците. А тие 
златните правници решаваат 
и судат како што ќе им рече 
Зоранчо. Нели тој е човекот 
кој ги надгледува реформи-
те во македонското право 
(криво) судство. Тој сам си ја 
одбра таа позиција. Се става 
лисицата сама во кокошар-

ник да ти ги чува кокошките!  
Затоа Зоранчо излезе прав 
како фишек во судскиот про-
цес за поткуп. И тоа е ситна 
работа. Покрупната е што 
малиот Зоранчо тринаесет 
пати го одложуваше судење-
то поради презафатеност. 
Најверојатно садеше крста-
вици, летуваше во Егејот, 
проверуваше дали има во 
Македонија по една џамија 
за секој Албанец... Судскиот 
процес заврши брзопотезно 
во негова корист.
   Киро Глигоров во една од 
своите биографски книги 
пишува дека министерот за 
внатрешни работи во Вла-
дата на Бранко Црвенковски 
Љубомир Фрчковски во него-
виот кабинет влегол со други 
две лица (Грци) кој му пону-
диле еден милион долари за 
да го смени името на својата 
земја. Тој одбил. Дали прет-
седателот Глигоров не бил 
задоволен од понудата или 
пак достоинството му било 
поважно од парите одбере-
те сами.   А по Глигоров се 
изредија и претседатели и 
премиери. Никој бре, никој 
од нив немаше ниту талент, 
ниту дарба, ниту пак ум да го 
реши еден толку ситен про-
блем со грчиштата.   Најпо-
сле, даде Господ, се роди 
спасителот. Не, не оној од 
Витлеем, од Муртино. Дојде 
да и’ помогне на Македонија. 
И работите се раздвижија по 
две и пол децении. 

   Кој друг на овој свет може 
да помести планини? За-
мислете, со каква гордост ги 
извести своите околу него и 
оние кои с е у -

ште му веруваат. Поместил 
планини со промена на ве-
ковното име на нашата земја 
без никого да праша. Не, не 
згрешив, со него го има и Ни-
колас Димитрос да помогне 
да се заврши работата што 
е можно побрзо. На овој свет 
се’ е можно. Грците можат и 
да се предомислат.  Никогаш 
не знаеш што ти спремаат 
тие. Ќе научиш кога ќе те до-
боли. Кога ќе биде касно. И е 
веќе касно.
   Во Нивици (село во Прес-

па денес под окупација на 
Грција) на 17 јуни годинава 
министерот за надворешни 
работи Николас Димитрос и 
неговиот грчки колега Никос 
Косијас под будните очи на 
премиерите Заев и Ципрас го 

извршија прекрстувањето 
на нашата земја. Јас лич-
но не го признавам тоа кр-
стење или прекрстување.  

Како бре луѓе, крстење, 
прекрстување, а да нема 

поп, свештеник. Никодим 
Царкњас зборува и македон-
ски и грчки. Најверојатно тој 
ја одбил понудата зашто тој 
верува само во крстење, а 
не прекрстување. Барем јас 
така мислам. И мислам уште 
нешто друго. Оџа можеше 
да ја заврши работата и тоа 
многу успешно. А во Маке-
донија има колку сакаш оџи. 
Нејсе, се стори. Успешно.
   Обично денот на крстењето 
не се памти, се памти денот 
на раѓањето. Но кога Зоранчо 

Заев вели дека ова е истори-
ски ден и за Македонија и за 
Грција, тогаш, ве молам   за-
памтете го. Јас сигурно нема 
да го заборавам 17 јуни. Не 
толку по значењето на денот. 
Ќе го памтам по однесување-
то на главните актери. Толку 
многу бакнежи и бакнувања, 
толку многу гушкања и тап-
кања по рамена не сум видел 
во животот. На нив можат да 
им позавидат и учесниците 
на утрешната геи парада во 
Торонто. Јас не можам да 
се пофалам дека толку мно-
гу пати сум ја бакнал мојата 
сопруга за последните шест 
месеци. Долгогодишните вој-
ни и препукувања меѓу Изра-
ел и Египет завршија со едно 
стегање раце. 
   Знаете кои се’ присуствуваа 
на големиот настан? Сигурно 
не. Таму беше Матју Нимиц, 
посредникот во преговарач-
киот процес (23 години) кого 
јас доста одамна во едно 
мое пискарење го предлагав 
за Нобелова награда. Никој 
не ме послуша! Можеби овој 
пат? Нему тој ден му беше 
и роденденот.  Толку многу 
труд даде за да се реши про-
блемот со вин-вин ситуација. 
И така стана. Ајде сега во 
пензија. Уживај! Таму беше 
и Јоханес Хан, човекот кој 
гостувал во Скопје неколку 
дузини пати и никогаш не го 
изговорил името на земјата 
Македонија. Беше и прет-
ставничката за надворешни 

работи на Европската унија 
фредерика Могерини, но и 
неизоставно првата лева 
или десна рака на Зоран-
чо Радмила Шекеринска. И 
еден куп послушници и те-
лохранители. Ете, со вакви 
звучни имиња Македонија е 
на прагот за влез во Европа. 
Тоа што сега Грците ќе ни 
го пишуваат и препишуваат 
Уставот на Државата  не е 
битно. Ако некому од нас тоа 
не му се бендисува, размис-
лете добро, ние сме против 
иднината на нашата земја, 
а сме за доброто на соседот 
Грција.
   И уште нешто, всушност 
имам уште многу нешта но 
ако продолжам сигурно дека 
текстот ќе заврши во корпа. 
На телефон ми се јави жена 
со следното прашање: А бре 
Танасе, ти ги знаеш работите 
што се случуваат во Маке-
донија подобро. Ги пратиш, 
ги читаш. Кажими што е тоа 
Европа те Европа. Да сме го 
сменеле името и ќе влеземе 
во Европската унија. Има ли 
некаква гаранција за Унија-
та? И Југославија беше една 
врста унија, па се распадна, 
ја нема. Кога ќе ја снема 
унијата каде ќе бидеме ние?  
Со какво име?  Јас немав и 
немам одговор на нејзиното 
прашање.

Танас Јовановски

Леле, леле до каде стигнавме!
Денот на крстењето не се памти, се памти денот на раѓањето

Најпосле, 
даде Господ, се 

роди спасителот. Не, 
не оној од Витлеем, 
туку спасителот од 

Муртино.

Македонија
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Окупација

„Прво, ова прва, втора стра-
на не значи ништо, според 
мене тоа се технички терми-
ни, Во преамбулата на до-
говорот се именувани двете 
страни, со тоа што ние не 
сме именувани...“ Катерина 
Колзова, интелектуалец, го 
брани преспанскиот наци 
булшит и ни објаснува како 
тоа во договорот ние сме 
именувани со тоа што не сме 
именувани. 
Ви ја пренесувам оваа бу-
далаштина за да ви стане 
кристално јасно во какво 
безумие изминатиов период 
се дави Македонија. Бра-
нителите на геноцидниот 
Преспански договор веќе не 
знаат каде тераат. Колозова 
дури спаѓа во оние кои не ја 
бранат по дифолт оваа ок-
троирана антимакедонска 
власт. Да ги прочитате само 
оние хистерични активисти 
и новинари кај кои се исту-
рени купишта пари за да го 
одработат укинувањето на 
Македонија и Македонците. 
Стигнавме до таму да некоја 
си Ида Протуѓер ни кажува 
дека не сакала да биде дел 
од македонското племе, туку 
цивилизирана Северномаке-
донка. Боже ме прости, ама 
да мислиш дека ако смениш 
име и идентитет ќе станеш 
цивилизиран, се граничи со 

малоумност. Што знам всуш-
ност, може мисли дека ќе 
стане и попаметна. 
На безумието му нема крај. 
Веќе се рашири информа-
цијата дека се влезени над 
четириесет милиони евра 
за пропаганда преку која на 
референдум треба да по-
мине преименувањето на 
Македонија за севкупна упо-
треба. А кај нас ги има мно-
гу такви кои за неколку 
илјади евра се спремни 
и душата на ѓаволот 
да ја продадат. Лаги-
те и манипулациите 
на меѓународната 
заедница, на власта 
и нејзините поданици 
од ден на ден се заси-
луваат. Најбезумната 
манипулација се случи 
пред неколку дена откако 
Европската Унија одлучи да 
не и определи на Македонија 
датум за почеток на прегово-
рите. Всушност, официјален 
Брисел ни испрати порака 
дека со нас ќе се занимава-
ат дури догодина, нормално, 
ако мрднеме од мртва точ-
ка, ако оваа власт почне да 
прави конкретни реформи. 
Затоа што, унијата нотирала 
дека во Македонија нема ни 
„р“ од реформи. Впрочем, од 
тие причини Франција, Хо-
ландија и Данска не ни сака-
ле да чујат за некаков датум 
за преговори што треба да и 
се додели на Македонија.
Но, дали ова беше така пре-
несено? Воопшто. Напротив, 
октроираниот премиер Зоран 
Заев, владеачкото СДСМ 
и дузина нивни интелекту-
алци, професори и новинари 
крикнаа дека Македонија до-

била датум за преговори ид-
ната година. Ај што крикнаа, 
туку западнаа во неконтроли-
рана, вештачка и хистерична 
радост дека ете, готово е, 
примени сме во ЕУ. Овие ти 
велат, катастрофа сте, нема-
те никакви ре-
форми, 

д р -
жавата ви 
се дави во коруп-
ција, судство, образование 
и здравство ви тунат, со вас 
ќе разговараме догодина ако 
воопшто заслужите, ама за-
тоа нашиве западнаа во ЕУ-
форија лажејќи дека не само 
што ги фалеле, туку и датум 
им дале. Ужас невиден! Тол-
ку забегаа што онаа нивна 
Телма телевизија десет пати 
во денот повтори дека сме 
добиле датум, море веќе сме 
примени, ама идната година 
во јуни ќе ни потврдат. 
Океј, ќе си речеш Заев е до-
волно црпнат за мртов ладен 
да ти тврди дека црното е 
бело само кога е розово во 
зелена нијанса, пратениците 
на СДСМ ако им наредат ќе 
ве убедуваат дека они лично 

потекнуваат од кенгури кои 
оплодиле тасманиски ѓаволи, 
медиумите зинати за пари 
без око да им трепне ќе ви 
јават дека планетата Земја е 
создадена откако Европска-
та Унија тоа го изгласала во 

својот пар-
л а -

м е н т , 
море будалетинки 

ќе ви тврдат дека НАТО бил 
вековен(???) стремеж на Ма-
кедонците, ама да ги видиш 
сите оние силни и серизони 
интелектуалци и професори 
кои образуваат студенти како 
ве убедуваат дека Брисел ни 
дал датум за преговори, е на-
вистина те фаќа паника дека 
ни подметнуваат некоја теш-
ка халуциногена хемикалија 
во водата. И после доаѓаме 
до почетокот на колумнава, 
ликови кои демек се врвни 
интелетуалци да ве убеду-
ваат дека во Преспанскиот 
наци булшит се именувани 
двете страни со тоа што ние 
не сме именувани. Па уште 
има такви кои им климаат со 
главите и те убедуваат дека 

тоа навистина е така. Да 
земе човек да се обеси од 
толкаво количество небуло-
зи и безумност.
Страшно е што сме оставени 
сами на себе. Опозицијата 
речиси да ја нема. Немаат 
конкретен став, или се уце-
нети или потплатени или пак 
се дел од големата игра. Се 
надеваме дека ќе го деман-

тираат ова наскоро. Но, 
сега за сега, ги нема 

на терен. За власта 
е непотребно да се 
зборува. Таа и е ок-
троирана, донесена 
по нелегален пат, 
за да го одработи 
конечното укинување 

на Македонија и Маке-
донците. Сега со сите 

сили го одработува овој 
нов софистициран геноцид, 

со фрлање купишта странски 
пари на подржувачите, а пре-
ку терор врз неистомислени-
ците, ќе направат сè за да 
успеат во тоа што им е зада-
дено. Светските глобалисти 
од ЕУ, НАТО, „длабоката др-
жава“ на САД, изопачениот 
банкстерај, неолибералните 
нацисти ќе ја истурат сета 
своја моќ, средства и пропа-
ганда со цел, наше уништу-
вање како народ и култура. 
Домашните хистерични про-
пагандисти ќе блујат омраза 
и хистерија спрема сите кои 
се против промена на име-
то. Албанците си ја тераат 
својата приказна, за мене 
тие и не се нашиот проблем, 
останува само тажниот факт 
дека ништо не научивме од 
нив за тоа како се сака на-
цијата. Проблем се Македон-
ците. Едни го подрржуваат 

ова безумие, зашто и самите 
безумни, стварно се убедени 
дека Европската Унија нема 
друга работа, туку само нив 
да ги направи богати. Дру-
ги се преплашени. Трети се 
комформисти, ги интереси-
ра само сопствениот задник, 
немаат никакво чувство за 
заедништво. Дај им 500 евра 
плата и викај ги лајномаке-
донци, тоа им е логиката. 
Затоа ви велам, оставени 
сме сами на себе. Ние тука 
и вие таму, нашето иселени-
штво, кое фала му на Бога, 
во огромен број останало 
здраворазумско во љубовта 
кон Македонија. Но, огромна 
сила е впрегната против нас. 
Светска сила. Изопачена 
моќ. Вие мора да знаете дека 
ние тука сме под окупација. 
Всушност цела Македонија 
е под окупација, а доколку ја 
носите Македонија во срцето, 
и вие сте под окупација, ако 
не сте тука физички. Потреб-
на е борба. Ние овде, вие 
таму. Ние тука го познаваме 
непријателот, особено колку 
е суров и злорадосен, но вие 
таму можете да направите 
многу. Раскажувајте за наша-
та голгота на вашите канда-
ски и американски пријатели, 
разнесете ја приказната по 
медиуми, нашата приказна 
по нивните медиуми. Лич-
но се уверив дека таму има 
исклучително квалитетни и 
влијателни Македонци, нека 
се крене нивниот глас, ло-
бирајте низ светот, отворете 
им ги очите на оние што не ја 
знаат нашата приказна. 
Вечна да е Македонија!

Македонска заедница

Потребна е борба. Ние овде, вие таму

Александар Русјаков
Потребна 

е борба. Ние овде, 
вие таму. Ние тука го познаваме 

непријателот, особено колку е суров и 
злорадосен, но вие таму можете да направите 

многу. Раскажувајте за нашата голгота на вашите 
кандаски и американски пријатели, разнесете 
ја приказната по медиуми, нашата приказна по 

нивните медиуми. Лично се уверив дека таму има 
исклучително квалитетни и влијателни Македонци, 

нека се крене нивниот глас, лобирајте низ 
светот, отворете им ги очите на оние што не 

ја знаат нашата приказна. Вечна да е 
Македонија!

An incomplete Agreement *
 

Following the signing of the 
Prespa agreement between 
Greece and the Republic of 
Macedonia, EFA-Rainbow 
notes the following :

 
• We have been declaring 

repeatedly and in various occa-
sions that we are against any 
change of Republic of Macedo-
nia's constitutional name. No 
blatant blackmale is allowed 
to change the democratic will 
of the Macedonian people 

who chose the name of their 
country 27 years ago. We are 
happy that again the citizens 
of the Republic of Macedonia 
will have the final word through 
the planned referendum. In 
any case, we considered that 
the proposed solution is far 
from ideal for both parties in-
volved, as it directly implies 
division and irredentism, which 
are exactly the elements sup-
posed to be eliminated by it. It 
is an incomplete deal because 

it is commonly known that geo-
graphical prefixes when includ-
ed into official country names 
are usually used to foster na-
tionalism and promote disas-
trous policies.

• It is undoubtedly positive 
that Greece for the first time 
recognizes the Macedonian 
language and identity in the 
neighbouring country but it also 
pathetic that until the last mo-
ment, Greece has tried to avoid 
the same thing for its own ter-

ritory, using the cheapest tricks 
possible.These include new 
changes in the Macedonian 
Constitution, in a futile attempt 
to disconnect Macedonians in 
Greece from those in the Re-
public of Macedonia as well 
as constant references to the 
ancient times. We would like to 
remind that modern Greeks as 
well as modern Macedonians 
have the same relevance to 
those times. Absolutely none.

• Ever since the begin-
ning of its political activities, 
EFA-Rainbow has denounced 

the "motherland doctrine". We 
act as Greek citizens, aiming to 
contribute to the democratiza-
tion of the Greek state through 
the respect of our rights as 
an ethnic minority. One of the 
most important, if not the most 
important step towards this di-
rection, is the full, honest and 
unreserved recognition of the 
distinct ethnic Macedonian 
identity without any footnotes 
or grotesque statements. Only 
then can Greece become a 
European democracy and only 
then the Agreement can be 

complete and fulfil its goals. 
Until this happens, the Mace-
donian minority will continue 
to fight together with the other 
minorities in the country and 
Greek democratic citizens who 
fortunately constantly grow in 
numbers.

The Press Office of 
EFA-Rainbow

 

*The Agreement was signed in the village of Nivici/Psarades, Prespa, where Macedonian political refugees are still not allowed to return with dignity.
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Претседателот на ГЛАС за Македонија е поканата да гостува на 
60-от по ред Илинденски пикник на Организацијата Обединети 

Македоници во Канада на 5 август 2018

Почитувани читатели, уред-
никот на весникот ,,Македо-
нија,, Соња Лозановска де-
новиве разговараше со г-ѓа 
Солза Грчева. Интервјуто ви 
го пренесуваме во целост.

,,Македонија,,: Госпоѓо Гр-
чева, Ви благодариме на 
оддвоеното време за чи-
тателите на весникот ,,Ма-
кедонија,,. За почеток и до 
Вас прашањето: Како ја ко-
ментирате новонастанатата 
ситуација во Република Ма-
кедонија? 

Солза Грчева: Новонаста-
натата состојба во Републи-
ка Македонија води кон уште 
поголеми и би рекла погубни 
поделби во националното 
ткиво. На едната страна се 
оние кои повеќе од практич-
ни, а многу ретко од идеоло-
шки причини ја поддржуваат 
секоја постапка на власта 
па и оваа крајна распродаж-
ба на името на државата и 
националните интереси, а 
од друга страна е огромен 
дел од народот кој огорчено 
се спротивставува на овој 
капитулантски договор. За 
среќа, првата група е оче-
видно многу помала, но од 
друга страна, власта ги упо-
требува сите средства да ја 
спроведе својата агенда. Тоа 
го прави на брутален начин, 
со загушување на секоја сло-
бодно искажана мисла, со 
затворање на медиумскиот 
простор, со скапо платена 
пропаганда, со делење на 
етикети за национализам и 
шовинизам на видни инте-
лектуалци, па ако сакате и со 
полициско насилство кое го 
употребува на инаку мирни-
те, протести на Македонците 

кои стануваат да си го бранат 
она што им припаѓа: нашето 
име и нација. Ова се веројат-
но најтешките моменти во 
нашата понова историја, кога 
судбината ни ја решава една 
мала група на моќници под 
менторство на надворешни 
сили на моќ, а народот кој 
е носител на суверенитетот 
воопшто не е прашан во це-
лиот процес. Грција во овие 
таканаречени преговори ги 
извојува сите свои најекс-
тремни барања кои останаа 
исти во сите декади наназад: 
употреба на новото име за 
дома и надвор, промена на 
нашиот Устав, а се со цел 
да не избришат како неисто-
риски народ. Или како што 
рече премиерот на Грција 
Ципрас, само еден ден по по-
тпишувањето на спогодбата: 
Грција не даде ништо, а доби 
се. Како што реков, огром-
ниот дел од македонскиот 
народ ова никогаш нема да 
го прифати.

,,Македонија,, Изјавивте  
неодмана дека Македонија 
се претвори во историски 
глобалистички експеримент. 
Зошто и со каква цел?

Солза Грчева: Да, нави-
стина тоа е така. Ако се 
спроведе договорот,  што 
не сакам да поверувам во 
ниту еден момент, ние ќе 
станеме единствениот на-
род кој се “само укинал“, кој 
го дал својот суверенитет во 
рацете на туѓа држава и кој 
дозволил да биде откинат 
од својата историја, минато, 
културен идентитет, од свое-
то малцинство во соседните 
држави, од својата дијаспо-
ра, од се што е одлика на 

еден народ. Ова е не само 
глобалистички експеримент 
без преседан, туку против 
цивилизациски чин. Се пре-
кршуваат сите можни конвен-
ции и повелби за само опре-
делување, за слободата на 
говорот, за човековите инди-
видуални и колективни права 
и слободи. Можеби со ова се 
прави еден обид да бидеме 
модел за начинот на кој ќе 
се постапува во иднина и со 
други мали држави и народи, 
кои ќе паднат како жртва на 
глобалните, геополитичките 
интереси на големите сили. 
Без примена на сила, туку ка-
питулација на зелена маса, 
каде самите треба да се по-
ништиме. Во секој случај ова 
е влез во еден камуфлиран, 
тоталитарен систем каде ќе 
бидеме контролирани од на-
двор за тоа каде, колку и кога 
ќе смееме да ја употребиме 
придавката “македонски“. 
Едновремено други ќе ни ја 
пишуваат историјата. Крај-
но понижувачка и би рекла 
опасна ситуација.

,,Македонија,, Што ќе значи 
за Македонија евентуалното 
одржување на референдум  
за промена на името на др-
жавата?

Солза Грчева: Референду-
мот треба да е најдемократ-
скиот израз на одлучување 
на еден народ. Но, во нашиот 
случај тоа не е така. Прво, за 
ваков капитулантски договор, 
воопшто не би требало да 
има изјаснување. Тој не смее 
да биде прифатен. Не може-
те вие да велите дека ова е 
чиста капитулација, а притоа 
да не се противите на одр-
жување на референдум за 
кој однапред знаете дека ќе 
биде фалсификуван. Која е 
логиката да дадете воопшто 
можност за прифаќање на 
договорот, ако велите дека е 
штетен по интересите на ма-
кедонскиот народ?! Не само 
власта, туку и најголемата 
опозициска партија не се 
противи на референдумот. 
Опозициската партија пози-
тивниот исход на референду-
мот ќе го искористи за алиби 
кога ќе гласа во Собранието 
за уставни промени. Тоа јас-
но го најавија. Изговорот ќе 
биде дека народот самиот 
одлучил на референдум. 
Второ, ако тој сепак се одр-
жи, народот треба активно, 
до последен да го бојкотира 
со неизлегување. Тука ја гле-
дам шансата да пропадне ре-
ферендумот. Дека нема под-
дршка меѓу луѓето ваквиот 
референдум, најголем доказ 
е што нивни платени “анали-
тичари“ не убедуваат дека 
сега наеднаш избирачкиот 
список им е преголем и ба-
раат спуштање на цензусот, 

односно прагот на излезност. 
Тие се во паника од која се 
исчитува дека се што прават 
е неприфатливо за огромен 
дел од македонскиот народ. 
Во секој случај, ние како Глас 
за Македонија, заедно со го-
лем број на граѓански здру-
женија, групи интелектуалци, 
истакнати политичари,  ќе 
правиме се за овој референ-
дум да пропадне. Инаку ако 
помине, тоа ќе биде точката 
од која веќе тешко ќе може-
ме да се вратиме назад. Во 
крајна линија и ќе можеме 
бидејќи целиот процес се за-
снова на кршење на нашиот 
Устав, на кршење на меѓуна-
родното право, но евентуал-
ниот позитивен референдум 
ќе биде најголемиот проблем 
во тој процес на санирање на 
штетите.

,,Македонија,,: Изјавивте 
оти на  Грција и е пренесен 
нашиот суверенитет и по-
баравте Собранието  да се 
распушти. Ги слуша ли некој 
повиците на интелекуалците, 
вистински  загрижените за 
името  и идентитетот, вреди 
ли моќта на претседателот 
во овој процес на разнебиту-
вање на државата?

Солза Грчева: Секој глас 
во таа насока вреди. Тоа се 
гледа и од оркестрираната 
реакција на власта во пани-
ка. Не се одбираат зборови, 
па ниту дела, да се омалова-
жат таквите видни поединци 
за кои многу добро знаат 
дека имаат влијание на поли-
тичкиот дискурс во земјата, 
но и меѓу обичниот народ. 
Што погласни, што поедин-
ствени, што похрабри, толку 
нивната идеа за колективно 
самоубиство на еден народ, 
станува очигледно штетна и 
неприфатлива. А од пратени-
ците бараме и ќе бараме да 
си дадат оставки, а ваквото 
ненародно Собрание мора 
да се распушти. Што побргу, 
тоа подобро и за нив кои во 
спротивно не знам како ќе 
се справат со сопствената 
совест дека кренале рака за 
една вештачка творба и ја 
укинале нашата едвај доче-
кана самостојна и суверена 
Република Македонија. Во 
секој случај тие не делуваат 
како народни избраници туку 
исклучиво како продолжена 
рака на партиите, што е гру-
бо изигрување на дадената 
доверба и на демократијата 
воопшто. На претседателот 
Иванов по ова прашање  му 
даваме целосна поддршка и 
уште повеќе, го охрабруваме 

да се обрати до Генералното 
Собрание на ОН и до сите 
земји кои не признале под 
уставното име, со цел јасно 
да каже дека ние не го при-
фаќаме овој унилатерален 
договор направен од една 
марионетска група на власт. 
Веќе созреваат условите за 
уставотворно Собрание и 
влада на национален спас.

,,Македонија,,:  Каде го гле-
дате излезот и спасот за Ма-
кедонија?

Солза Грчева: Дефинитив-
но во што поголемо обеди-
нување и зајакнување на 
фронтот кој јасно се противи 
на ова сценарио. Во овие 
критични моменти потребни 
ни се сите, без разлика од 
политичката идеологија, кои 
ќе застанат зад една един-
ствена идеа: да го сочуваме 
името, нацијата и достоин-
ството. Потребна ни е под-
дршката од сите Македонци 
без разлика каде живеат. 
Нашиот глас мора да биде 
силен. Прашањето мора да 
се интернационализира за 
да добие поширок одек и по-
широко препознавање дека 
на еден мирољубив народ, 
без никаква вина му се слу-
чува модерен геноцид. Дека 
на тој ист народ му се отки-
нати основните права кои ги 
застапува слободниот свет. 
Очекувам дека утре некоја 
нормална влада, а не уцене-
та или марионетска, ќе успее 
да го врати овој процес на-
зад, да влезе во правна битка 
за наше полноправно член-
ство во ОН како Република 
Македонија и да го продолжи 
процесот на признавање под 
нашето уставно име. Тоа ќе 
биде тежок процес, но тоа е 
единствениот пат. Трговија 
со наше име, идентитет и ја-
зик не смее да има за никак-
ва “награда“. Едноставно со 
тоа не се тргува. Да резими-
рам, борбата ќе биде тешка 
и долга, но на секоја генера-
ција Македонци изгледа им е 
судено да бидат пред клучни 
историски предизвици. Ова е 
нашиот генерациски предиз-
вик и по примерот на нашите 
предци, ние мора да се избо-
риме и да излеземе поумни 
и посилни. Оваа борба пред 
се ќе бара многу ум и реши-
телност.

,,Македонија,,: Како што 
тргнале работите ќе остане 
ли нешто од Македонците, 
македонската историја, ма-
кедонскиот народ, што ќе 
бидат Македонците во исле-

ништвото?

Солза Грчева: Ако се 
имплементира овој договор 
Македонци веќе нема да 
има никаде. Ниту во Репу-
блика Македонија. Веќе сега 
почнаа на разни места да 
не нарекуваат Севернома-
кедонци, а кај нас веќе се е 
подготвено за менување на 
личните документи. Како што 
веќе спомнав, Грците и Буга-
рите ќе ни ги пишуваат учеб-
ниците од кои нашите деца 
ќе учат. Тие ќе ни кажуваат 
како ќе ни изгледаат и фаса-
дите во Скопје. Тие ќе одлу-
чат дали имаме македонско 
оро или не. Ова е одлика на 
окупирана, а не на суверена 
земја. Договорот е повеќе од 
штетен. Тој е геноциден и не 
внесува во еден тоталитарен 
систем во кој од друга др-
жава ќе ни ги мерат и судат 
зборовите. Замислете, ќе ни 
биде суспендирано правото 
на слободен говор во “демо-
кратска“ држава. Затоа пов-
торувам, не смее да пројде. 
Мора се да направиме за тоа 
да не се случи. За среќа тол-
ку правни прекршувања се 
направени, што овој договор 
во суштина е ништовен. Тоа 
е и најголемата шанса во 
блиска иднина да биде пони-
штен. Мора да бидеме будни 
и да реагираме на секој мо-
жен начин.

,,Македонија,,: И за крај на 
овој наш разговор што ќе им 
порачате на читателите на 
весникот ,,Македонија,,?

Солза Грчева: Најпрво са-
кам да им се заблагодарам 
на сите наши Македонци кои 
живеат по светот за нивната 
борба за зачувување на на-
шите национални интереси. 
Ние сме едно и така мораме 
да делуваме. Видела Ма-
кедонија и разни окупации, 
дури лично биле луѓето преи-
менувани, па сме опстанале. 
Така ќе биде и сега. Сите 
заедно да продолжиме да 
си ги бараме нашите права, 
уште пожестоко и погласно. 
Државите во кои живеат на-
шите иселеници се моќни и 
до нив треба да се упатуваат 
апели, информации, да се 
подигне алармот за тоа што 
ни се случува. Да прекине-
вме одамна да преговараме 
со Грција, сигурна сум дека 
целиот развиен, демократски 
свет ќе застанеше на наша 
страна. Но, имавме елити 
кои се богатеа наместо да 
работат посветено и со ум на 
ова прашање. Штетата е на-
правена, но ајде сите заедно 
да почнеме да ја поправаме. 
Ќе опстанеме само ако сме 
обединети во оваа цел. А 
целта ни е најголема: Репу-
блика Македонија, како мајка 
на сите Македонци каде и да 
се.

Ви благодарам.

Интервју со проф. д-р Солза Грчева
Да го сочуваме името, нацијата и достоинството

Македонија
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Анкета на весникот ,,Македонија,,: 
Како ја коментирате новонастаната ситуација 

во Република Македонија?
Отец Душко Ѓорѓиевски: 
Ако Господ Бог не ни ја сочува Ма-
кедонија, овие предавници не само 
земјата туку и децата ќе си ги про-
дадат за некоја нивна корист.

Дејанчо Антониев: 
 Некој си игра со чувствата на Македонскиот народ со еден 

збор разбитување на се’ ма-
кедонско, јазик, идентитет,цр-
ква.
Македонија е окупирана како 
од внатре така и од надвор, 
исталирана со предавници 
како судството ,СЈО, Заев, 
Димитров, Шеќеринска и тие 
околу нив.
Ни треба единство меѓу маке-

донскиот народ за  да си ја зачуваме државата, црквата и 
идентитетот. 

Боре Бошкоски: 
Од кога дојде на власт СДСМ со поддршка на ЕУ, САД, Гр-
ција, Бугарија и Албанија кои  им дадоа голема поддршка на 

Заев и Димитров кои мораат 
да ги слушаат нивните наред-
би.Целта им е да се смени ве-
ковното име Македонија. Ако 
ни го сменат името не’ бришат 
засекогаш како да не посто-
ваме повеќе како Македонци. 
Тоа е договорот што го потпи-
ша владата на чело со Заев и 
Димитров и нивните членови 
кои се сите потплатени.  
Никој нема право со друга 
држава да договара промена 

на уставното име на Р.Македонија.  Големо понижување за 
државата ќе биде ако владата како свој предлог го поднесе 
преспанскиот договор, а од оваа влада може се’ да се оче-
кува.
Тогаш надеж ни’ останува кај преседателот Иванов и во 
уставниот суд чија должност е да го заштити уставот.
Каква што е денешната влада која што питпишува секакви 
договори со Гркот и Бугаринот на штета на македонскиот на-
род таква влада не постои во ниедна земја во светот. Било 
кога македонскиот народ ќе мора да ги осуди овие предавни-
ци за продажба на националните и државните интереси. Во 
овој момент ги поздравувам сите Македонци кои имаат срце 
македонско да бидеме единствени, сложни и да настојуваме 
што побрзо да ја срушиме оваа предавничка влада која не и 
мисли добро на мајка Македонија.  Голема благодарност до 
Соња Лозановска што ни дозволи на секој кој сака да си даде 
коментар за сегашнава ситуација во Р.Македонија. Да живее 
Македонија и македонскиот народ.

Лила Зајаковски 
Темелкова: 
Ситуацијата моментално што 
се случува во Македонија јас 
ја сваќам како "Губење време 
и енергија без потреба". Ниту 
едно име нас не ни одговара 
освен "Република Македо-
нија",.

Ринка Синаковска: 
Страшна застрашувачка ситуација, насилно се’ си прават 
што сакаат, ваква диктатура нигде нема.
Ако ни помогнат сите Грци што не се сложуваат со овај 
договор.

Тука многу млади жално што 
не знаат што се,  им внесоа 
идеа дека ќе влеземе во ЕУ и 
НАТО, го гледаат овој излез 
од кризата.  Да се надеваме 
да не дојде до референдум
Мене ме фаќа страв, ако се 
дојде до тоа ќе ги поткупат со 
многу малку пари и завршен 
чин.

Нико Дамо од Мала Преспа 
(САД):
 Денесшната ситуација во Ре-
поблика Македонија е тешка, 
одиме  во загуба на Македо-
нија со Северна Македонија. 
Мојот став е да не се смени 
ни буква од Република Маке-
донија.

Каролина Ристеска:
Република Македонија со потпишувањето на  двата договори 
според мене капитулира од една страна. Што значи тоа? Тоа 
значи дека целите, поради кои беа насилно инсталирани од 
страна на Западот овие т.н. политичари во самопрогласена-
та влада, ги остварија: обезличување и создавање на нешто 
ново од земјава, нешто што ќе нема допирни точки со Маке-
донија и Македонците. Од друга страна пак кажете ми вие, 

каде се ви-
дело да 
б р и ш е ш 
историски 
народ кој 
како пиреј 
никнува и 
повторно 
како фе-
никс се 

раѓа? Сега ние Македонците гледаме личносно со свои очи 
и слушаме секојдневно за новонастаната ситуација на наше-
то бришење како ентитет од нашата мила земја Македонија. 
Тие не однесоа на север!? Далеку од сржта на нашето бити-
сување. Едно ќе побарам од сите вас: најдете фрескопис во 
некоја црква на Балканот или во целиот свет каде ќе пишува 
грчко царство! Нема да најдете со гаранција. Целиот свет да 
го прошетате 360 степени јужно, северно, западно и источно 
вие грчко царство нема да најдете и крај. Тука е болката на 
нашиот јужен сосед. Македонија е божја земја запишана во 
Библијата. Денес тоа го научија и најтврдокорните против-
ници на нашето име Македонија, Македонец, македонски. 
Јасно им е дека без македонштината Грција е празна вреќа! 
Затоа беше овој грозоморен план далеку пред оваа ново-
настаната ситуација. Создаден да ја уништи нашата исто-
риска срж мислејќи дека така ќе направат комплетно наше 
уништување, а нивни историски успех. Успеаа! Најдоа луѓе 
по нивниот калап и мерка да ги исполнат нивните планови и 
желби, со други зборови да ја спасат „празната вреќа“ т.н. Гр-
ција. Има една многу важна мудрост во Библијата: како куќа 
чии што темели се на песок, па при првата поплава и бура, 
ќе се сруши така и куќа која е изградена врз бетон ќе остане 
цврста на сите бури и поплави. Сега ако ме прашувате дали 
Македонија е куќата со цврстите темели одговорот е цврст 
и решителен: ДА. Оваа новонастаната ситуација со ништо 
нема да ја разниша нашата историска вредност. Тоа го знаат 
само врвните Македонисти. Еднаш Јуџин Н. Борза напишал 
во неговата книга „Македон во сенката на Олимп“ - Македон-
ците од своето формирање како држава и народ биле и се 
посебен етникум." Колку и да пишуваат нова историја, кол-
ку и да уништуваат книги, колку и да ни ставаат епитети и 
имиња, ете и знамето ни го сменија, ние Македонците сме 
пиреј, пак ќе изникнеме. Ние на западот сме им трн во око да 
се разбереме еднаш засекогаш. На балканот името Македо-
нија е постаро од сите денешни новосоздадени држави и тоа 
е неизбришлив факт и вистина. Мои сакани Македонци биде-
те храбри и запомнете дека нашата земја раѓала и јунаци и 
предавници но, Библијата засекогаш останува нашиот жив и 
вечен доказ на овој свет дека сме Македонци од Македонија 
и кој  нема никој да успее да го уништи за век и веков. Да, мој 
народе жива е Македонија. Амин. 

Славе Димитров: 
За  голема жал овој фашис-
тички чин кој  недоветни по-
литичари , елитисти и црковни 
фарисеи се обидуваат со сила 
да го наметнат и со тоа да ги  
избришат нашите македон-
ски црвени линии на опстојот 
нема да им успее. Пробуваат 
од петни жили, но народецот 
наш не е вчерашен , гледа 
слуша и оценува. Никој жив 
неможе да направи толкава 

штета да нашиот народ Македонски не може да ја поправи 
...ден по ден раѓала и ќе раѓа оваа грутка земаја исправе-
ни и стамени ќерки и синови кои ќе ги подигнат згазените 
чувстава и достоинство од  калта , ќе ги истресат од пра-
шината  и гордо ќе ги наметнат на плеќи да ги носат од 
сегашноста во вечноста ... така билио низ вековите така е 
сега, така ќе биде и во иднината. Главата горе, "Македонија" 
тој е нашиот  крст и ние гордо, со љубов и вера ќе го носиме и 
износиме.Како што велат можат да прават што сакаат , колку 
сакаат, но не и до кога сакаат, народот ќе си го каже своето 
во тоа нема двојба.

Соња Павловска: 

Новонастанатата ситуација 
во нашата земја  Република 
Македонија односно догово-
рите кои беа донесени се со 
намера да се уништи и избри-
ше македонскиот идентитет. 
Не остави сите подзинати, до 
дното на душите погодени , но 
не и поразени. 
Повеќе од било кога народот 
се разбуди да си го одбрани и 
ќе го одбрани своето.

Славе Бунтески: 
Никако нема кој да го поведе 
народот, а народот делува 
незаинтересирано. Кога ќе ви-
диш пратеници се затвораат,  
а Мицковски е само пасивен 
набљудувач. Во дијаспората 
негледам никакви активности.

Мајк Лолески: 
Се чувствувавам  како да 
сме сите Македонци најмногу 
несреќни што сме живееле во 
време кога сме изгубиле најм-
ногу за нас, за тие што пред 
нас загинале за неа и за наша-
та иднина, што не ќе има те-
мел на што да се гордее. Гос-
под да ја брани Македонија.

Том Дамчевски: 
Моменталаната политичка ситуација во Република Македо-
нија сега и до крајот на годинава ке биде загрижувачка, се 
додека не се одржи референдумот. Позитивна е одлуката на 
ЕУ, дека нема почеток на преговори со Македонија и Алба-
нија до јуни месец идната година. Ова е тактика на ЕУ, Моге-
рини и Хан  да ја ублажат болката на СДСМ  и Зоран заев. ЕУ 

сега им постави уште 4 други услови, пред старт на прегово-
рите , плус резултатот од референдумот. Ако референдумот 
не биде успешен нема промена на ИМЕТО МАКЕДОНСКО. 
Грчкото Вето останува непроменето, нема Европска Унија, 
нема Нато Алианса. Ова е повеќе од сигуно.  Но опасно е 
што овие предавници веќе работат да го изиграат македон-
скиот народ и да направат успешен референдум. Оваа Вла-
да спремна е на секакви лаги. Многу е важно како ќе биде 
поставено прашањето за гласање. Ако гласи:  ,,Дали сте за 
промена на македонското име , со цел за членство во - ЕУ - и 
НАТО ,, македонскот народ ќе гласа со ДА  и работата ќе 
биде завршена во корист на СДСМ Никола Димитров и Никос 
Косијас , ќе се запечати , Северна Република Македонија. 
Друга опасност е избирачкиот список,, трета опасност, кон-
цезусот 50% + 1 од гласачкото тело, СДСМ тоа не го сака.,, 
Сака помал концензус. ,Албанското гласачко тело ќе гласа за 
промена на македонското име, четврто  сите лидери на по-
малите партии се вклучени во СДСМ, од Лубчо Георгиевски, 
Лубе Бошковски, Генералот Стојанче Ангелов, Тито Пет-
ковски, Амди Бајрам и уште многу други македонски предав-
ници,  а сите тие имат и свој следбеници.  5-то:  Спремни се и 
да го купат гласачкото тело со огромни суми на пари, од оние 
што сакаат Македонија да го прфати новото име СЕВЕРНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Спасот се гледа во сплотеноста 
на македонскиот народ, продолжување со протести и под-
дршка на македонскиот Претседател Георге Иванов,
МАКЕДОНИЈА КЕ ПОБЕДИ. 
МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА.
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Анкета на весникот ,,Македонија,,: 
Како ја коментирате новонастаната ситуација 

во Република Македонија?

Македонска заедница

Вера Велјанова: 
Немам зборови...Мајка ми 
беше една од децата бе-
галци, истерана од својот 
дом...Малцинството во 
Егејска Македонија се бори 
за да бидат признати...жа-
лосно ќе биде ако се досе-
га што сме изградиле да се 
уништи..

Џим Лозановски: 
Околу двојазичноста, официјален јазик во Македонија е 

само македонскиот, а кој сака 
нека зборува како сака но само 
македоскиот е официјален. Во 
врска со НАТО и Европската 
Унија, нема никаква потреба, 
поголема потреба, по мое е да 
се одржат избори за последно 
и само легитимирани државја-
ни да гласаат.

Ѓорѓи Сарагил: 
Лудница! Никаде во светот ова лудило го нема! Криминалци 

ја водат 
Македонија.
Поддршка 
за Преседа-
телот Ѓорѓи 
Иванов.

Драгица Димовска: 
Ситуацијата во Македонија е таква како што не била никогаш 
од осамостојувањето на Р. Македонија. Денес во Македонија 
македонскиот народ протестира за зачувување на својот 
идентитет против промена на името на нашата Македонија. 
Трагично и жално. Во 21 век некој да ти забранува да бидеш 
она што си. Потпишувањето на договорот со Грција за влез 

во НАТО и ЕУ е опасен и Ма-
кедонија и за сите Македонци 
на секаде во светот.
Ние што живееме надвор од 
Македонија како и сите етнич-
ки групи што живеат во овие 
демократски држави, имаат 
право да си го негуваат нив-
ното историско и културно на-
следство на нивната матична 

држава. Никој тоа и никаде во демократијата не го оспорува. 
А во Македонија од каде ни се корените да не можеме да 
кажеме дека сме Македонци, дека имаме македонско радио, 
македонски весник, македонска телевизија и сл. Колку што 
на Македонија и треба да влезе во ЕЗ и НАТО повеќе нив им 
треба Македонија. Еве во последно време и Македонија не 
доби датум за преговори со ЕУ. Иако се потпиша тој штетен 
договор за Македонија. Да се надеваме дека договорот нема 
да успее, претседателот Иванов одби да го потпише.
ВМРО-ДПМНЕ не го прифаќа и Македонија ќе се врати во 
нормална ситуација. Во некое друго време можеби ако сеу-
ште постои ЕУ и НАТО Македонија ќе влезе под уставното 
име Р. Македонија. Македонскиот народ,  ние сме родољубив 
народ и сакаме да имаме добри односи со сите соседи. Кој 
не’ почитува ќе го почитуваме.Душанка Шмагранов: 

Јас сум многу разочарана и  
емоционално навредена од 
ова што се случува со нашата 
татковина Македонија. По мое 
мислење никако не требаше 
да се донесе во договарање 
или организирање референ-
дум за решавање на име за 
Македонија. Голема благо-
дарност до нашиот преседа-

тел Др. Иванов, а би сакала да видам и нашата света ВМРО 
ДПМНЕ да застанат достоинствено и гордо со народот и да 
кажат едно големо НЕ. Не за преговарања и референдум. 
СДСМ и самобендисаните поглавари мора да се сменат..

Боне Темелков: 
Жал ми е да кажам дека Македонија од своето постоење не 
била во потешка ситуација од сегашнава. Се врши геноцид 

врз Македонија и врз Маке-
донскиот Народ од влада која 
не е легитимно избрана од 
мнозинството Македонски на-
род туку инсталирана насилно 
од надоворешни глобалистич-
ки сили кои самите себе се на-
рекуваат “демократии“ .Денес 
Македонија е во ситуација да 
изгуби се,името,јазикот,исто-
ријата,црквата а во догледно 
време и територии.Момен-
талната хунта е инсталирана 
на власт со една задача ,да 

ја разнебити Македонија и се што е Македонско ,единствен 
спас од сето ова лудило што ни се случува гледам кај Ма-
кедонскиот народот,еднодневните протести се добродој-
дени но не вродуваат плод ,нас ни треба револуција ,маса 
од народ 24 часа на улица ,блокирање на сите установи и 
соборување на оваа нелегетимна влада ,тоа е единствениот 
спас за Македонија ! Од нас зависи дали ќе ја зачуваме или 
изгубиме !

Ѓорѓе Иванов, претседател  
на Р. Македонија

Претседателот на Република 
Македонија, д-р Ѓорге Ива-
нов, донесе одлука да не го 
потпише Указот за прогласу-
вање на Законот за ратифи-

кација на Kонечната спогодба 
за решавање на разликите 
опишани во резолуциите 817 
(1993) и 845 (1993) на Советот 
за безбедност на Обединети-
те нации, за престанување на 
важноста на Привремената 
спогодба од 1995 година, и 
за воспоставување на стра-
тешко партнерство меѓу стра-
ните.
Во продолжение, интегрално 
го пренесуваме писмото од 
претседателот Иванов до Со-
бранието на Република Маке-
донија:
Почитувани,
Во извршувањето на функ-
цијата Претседател на Ре-
публика Македонија секогаш 
постапувам одговорно и 
своите права и должности ги 
вршам врз основа и во рам-
ките на Уставот, законите и 
интересите на Република Ма-
кедонија.
Затоа, врз основа на член 

75 од Уставот на Република 
Македонија, донесов одлука 
да не го потпишам Указот за 
прогласување на Законот за 
ратификација на Конечната 
спогодба за решавање на 
разликите опишани во ре-
золуциите 817 (1993) и 845 
(1993) на Советот за безбед-
ност на Обединетите нации, 
за престанување на важноста 
на Привремената спогодба 
од 1995 година, и за воспо-
ставување на стратешко 
партнерство меѓу страните, 
што Собранието на Републи-
ка Македонија го донесе на 
седницата одржана на 20 јуни 
2018 година.
Одлуката ја донесов поради 
следните причини:
1. Немам мандат да го потпи-
шам Указот за прогласување 
на законот за ратификација 
на оваа спогодба. Еден од 
столбовите на мојата полити-
ка во изборната програма од 
2014 година е дека „не при-
фаќам промена на Уставот 
со цел промена на уставното 
име. Не прифаќам идеи или 
предлози што би ги загрози-
ле македонскиот национален 
идентитет, посебноста на 
македонската нација, маке-
донскиот јазик и македон-
скиот модел на соживот." На 
претседателските избори 
534.910 граѓани гласаа за 
оваа моја изборна програма 
и ме избраа на функцијата 
Претседател на Република 

Македонија.
2. Спогодбата излегува на-
двор од опфатот на резолу-
циите 817 (1993) и 845 (1993) 
на Советот за безбедност на 
Обединетите нации, затоа 
што во нив се зборува за „раз-
лика околу името на држава-
та„, а не за „разлики" како што 
зборува оваа спогодба.
3. Спогодбата нема уставен 
основ и не е ратификувана 
во согласност со Уставот. 
Според член 118 од Уставот 
на Република Македонија 
меѓународните договори што 
се ратификувани во соглас-
ност со Уставот се дел од 
внатрешниот правен поредок.
4. Законот за ратификација 
на спогодбата не е во соглас-
ност со член 51, член 118 и 
член 119 од Уставот на Репу-
блика Македонија.
5. Спогодбата ја доведува 
Република Македонија во 
положба на потчинетост и 
зависност спрема друга др-
жава, односно Република 
Грција. Според член 308 од 
Кривичниот законик, „Граѓа-
нин кој ќе ја доведе Републи-
ка Македонија во положба на 
потчинетост или зависност 
спрема некоја друга држава, 
ќе се казни со затвор од нај-
малку пет години".
Озаконувањето на оваа спо-
годба создава правни после-
дици што се основа за кри-
вично дело.

д-р Ѓорге Иванов

Веле Тошевски: 

Народе мој, ве делат. Со нив-
ната политика, нивните праз-
ни ветувања, и нивните лични 
интереси, ве тераат еден со 
друг да се карате и тепате 
за да успеат на крајот - да ја 
направат Македонија анти-де-
мократска земја, неуставна и 
без права. Оваа недела беше 
една многу интересна недела. 
Каде што одев, слушав разни 
ставови, гледав луѓе што ни-
когаш немаат кренато глас, 
кои што сега си ги кажуваат 
мислењата. Немаше минута, 
и уште нема, каде што ќе го 
отворив фејсбукот и немаше 
да го видам зборот "Македо-
нија", исто и со телевизите 
дури тука во Канада. 
Едно забележав, сите се бо-
рете еден со друг. Едниот ќе ја 
гони владата а пак другиот ќе 
го гони првиот, оти ВМРО не 
биле поарни порано. Е тоа ви 
го прават и СДСМ и ВМРО за 
да добиајт власт. Доста беше. 

Покажете му и покажете си 
дека сме обединети и дека 
партиите не не’ интересират. 
Ова сега што се случува е за 
опстанок на нашата Македо-
нија, не е политика. Полити-
ката заврши дури од догово-
рот со Бугарија. Овај договор 
морате да го прочитате сами. 
Не слушајте други, послуш-
нете го вашот душевен глас. 
Ова не е само за името. Овој 
договор ни го брише правото 
на слободен говор, Македо-
нија исто така се откажува од 
македонското малцинство на-
двор од државата - значи нас, 
вашата фамилија. Исто така, 
мешање во нашата внатреш-
на политика е обезбедено. 
Ова не е демократски договор 
и ме плаши што е одобрено 
од Обединетите Наци и Евро-
пската Унија. 
До вас младите, мојата гене-
рација, знам што мислете - 
едвај чекате европски пасош 
за да заминете колку што мо-
жете подалеку од Македонија. 
Може не ми е место да го 
зборувам ова оти живеам во 
Канада, но морате да слушне-
те став на некој што не е ма-
нипулиран од македонската 
медиуми,владата и политика-
та. Европската Унија и НАТО 
нема да ви дадат повеќе пари 

во џебот ниту повеќе сигур-
ност. Во странство не е лесно. 
Животот е дојден ист секаде, 
од сабајле до вечер работиме 
несигурни работи. Прашајте 
било кој. Затоа иднината на 
Македонија вие ќе си ја гра-
дите а не НАТО или ЕУ. На 
Македонија и’ е потребна Ма-
кедонија. Има иднина, а не е 
со овај договор. Грција сака 
да не снема. Грција сака да 
не земе. Кажете му НЕ на до-
говорот. Кажете ДА за иднина 
на Република Македонија, 
Македонци, и македонски ја-
зик без одземање на човекови 
права. На вас оставаме. Да 
се сетиме на тоа што сум го 
напишал горе, гледам Маке-
донија секаде али сепак гле-
дам МАКЕДОНИЈА, не некој 
друг збор. Ме радува дека тој 
збор е насекаде и се слуша. 
Светот не’ знае кои сме и што 
сме. Тоа го имаме ние напра-
вено. Вашата работа сега е 
да и’ покажете на Македонија 
кои сме и што сме. Обратно 
ќе се случи од тоа што мисли 
владата, ќе се случи. Македо-
нија ќе остане Македонија оти 
имам верба во мојот народ и 
ако многумина ја изгубиле таа 
верба. Да си верувате еден со 
друг, да си ја земеме Македо-
нија назад. Одиме напред.

Кристијан Роштанковски:  Јас мислам најголемиот проблем со “договорот” е тоа што не е вистински компромис затоа што 
двете страни сакаат дваразлични резултати.
 За Грците, договорот служи за бришење на македонскиот идентитет и историја, принудувајќи 
нè да се откажеме од нашата позиција за Македонците во Егејска Македонија, принудувајќи 
не да ја преработиме нашата историја и да се откажеме од нашето име.
 За Македонците (зборувајќи за оние кои се согласуваат со овој договор) служи за целта на 
Македонија да обезбеди подобра иднина како Северна Македонија и оставајќи го зад себе 
нашето минато додека сите наши соседи околу нас ќе го задржат своето. Иако целосно не се 
согласувам дека историјата и идентитетот е нешто што може да се продаде за подобра идни-
на, и иако живеам во Канада, јас сочувствувам со оние кои живеат во мизерија и посакуваат 
подобар живот. И јас сакам просперитетна Македонија, европска Македонија, Македонија која 
е поздравена со отворени раце во сите меѓународни организации што таа ги сака, но јас веру-

вам дека за да го сториме тоа, мора да застанеме зад себе, отколку да прифатиме било каква судбина што ќе ни е предаде-
на од Грција и од ЕУ. Верувам дека еден ден во Македонија ќе има силни лидери кои ќе му покажат на светот дека ние сме 
Македонци, нашата земја е Македонија, и дека за тоа не може да се преговара. Без разлика дали ќе помине овој "договор", 
јас секогаш ќе бидам Македонец што потекнува од Македонија, и нема ниту влада ниту договор што може тоа да го смени.
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1) In what century does the 
Greek government reside? It 
is outrageous when they call 
the Macedonians Slav Mace-
donians. Why don’t they call 
other countries in this way? 
For example; Latin Spanish, 
Baltic Latvians, Celtic Irish, 
Azeri Albanians, Thracian Ar-
menians, Iranian Kurds, Altay 
Turks, Germanic English or 
Germanic Swedish.
Slavs, Latins, Baltics, Celtics, 
Areri, Thracians, Iranian,Ger-
manic, Altay are the branch-
es of languages and not the 
nationality. Nationality and 
branch of languages are two 

different things. But for the 
Greek government it is the 
same. I wonder sometimes 
where they reside and in what 
century. I think that their brains 
are probably still in B.C.
 
2) Tsipras said recently  the 
Macedonians from Skopje 
(Republic of Macedonia) have 
no relationship with Alexander 
the Great.  Mr. Tsipras what 
kind of relationship did you 
have with the kings of Greece?  
King Otto, King George I, King 
Constantine I, King Alexander 
I, King George II, King Paul I, 
King Constantine II, how was 
your relationship with them?
Not even one King was Greek. 
I wonder how you became a 
premier (Prime minister) with 

your obtuse comments. The 
Greek government says that 
minorities in Greece do not 
exist. It is a wonder how back-
wards the Greek government 
really is.
 
3) Скандалозно: Ципрас 
вели дека Заев признал 
дека имаме словенски 
и албански корени. Не 
знам што да му кажам на 
Заев со овие глупости. 
Според Заев, Англичаните 
имаат германски корени, 
Шпанските имаат латински 
корени, Латвијците имаат 
балтички корени, Ирците 
имаат келтски корени, 
Ерменците имаат тракиски 
корени, Турците имаат 
Алтајски корени, а Евреите 

имаат семитски корени.
 
4) Why do I waste my time and 
energy searching on Google? 
When I asked a question about 
Wallis Simpson’s background, 
nationality or ethnicity, the an-
swer was born in USA.  I’m not 
asking where she was born. 
You can be born anywhere. I 
like to know her parents back-
ground. If a person was born 
on the Moon are they Moon 
background, nationality or 
ethnicity? In Australia, North 
America, South America there 
is a great deal of discombobu-
lated thinking about ethnicity. 

Since the answer is always 
where they the person was 
born and in this case it was the 
USA.
I asked the Chinese govern-
ment how many nationalities 
are in China.
Here is the answer: The Chi-
nese government officially 
says there are 56 nationalities. 
So why in North America is 
there confusion when you ask, 
what is your nationality? The 
response is usually, Canadian, 
even though both parents are 
of Italian descent. When you 
say Canadian do they mean 
citizenship or nationality, as 

the entire world know Can-
adian, American, Australian, 
Cuban Mexican nationality 
does  not exist.

George Nicholov

Readers Corner

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

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

Единствениот политичар Ма-
кедонец директно од народот 
изгласан за претседател на 
државата Македонија денес 
е Георге Иванов. Според 
Уставот на Република Маке-
донија само со негов потпис 
може  некој (во случајот 
Зоран Заев) да го промени 
името на државата. Претсе-
дателот Иванов  првенстве-
но е  честит и достоинствен 
Македонец низ чии вени тече 
неконтаминирана македон-
ска крв. Кога имало потреба 
(Тиранската платформа, 
Договорот за промена на 
името...) застанал прв на 
браникот на македонските 
национални интереси. Чо-
век на кого секој може да му 
верува. Токму затоа во овие 
мрачни денови за нашата 
татковина да се молиме на 
Бога да ни го чува и зачува. 
Ако нешто, не дај Боже се 
случи со претседателот, УЧК  
командантот и сега претсе-
дател на Собранието на Ма-
кедонија Талат Џафери ќе ја 
превземе претседателската 
функција! Но Иванов ја нема 
сета потребна моќ како прет-
седател во својот цел ман-
дат да го попречува она што 

Владата наумила да го прави 
– промена на името и уста-
вот. По второто читање на 
договорот  во Собранието со 
минимални корекции одново 
ќе биде ставен на маса пред 
претседателот и по уставот 
тој ќе мора да го потпише.
   Го велам горното со чиста 
совест знаејќи со кого и кои 
тој има работа но исто така 
со кого има работа маке-
донскиот народ. Мангупот и 
шарлатан Зоран Заев не ги 
доби мнозинството гласови 
од Македонците по род и крв 
на последните парламентар-
ни избори. За да дојде на 
власт Зоран Заев ги трам-
паше македонските нацио-
нални интереси  со помош на   
надворешни манипуланти и 
еве денес што се случува во 
нашата земја. Денешниот ин-
сталиран премиер на Маке-
донија она што го рече вчера 
не важи денес, она што ќе го 
рече денес не важи утре. Кој 
знае колку пати јавно повто-
руваше дека во процесот за 
спорот  за името со Грција 
нема да го менува идентите-
тот и Уставот на Република 
Македонија. И токму тоа го 
направи со потпишувањето 
на договор со Грција без да 
се консултира со релевантни 
фактори од македонска стра-
на. Се менува уставот, името 
и идентитетот за сите нас. 

   На денот на потпишување-
то на договорот со Грција 
(17 јуни) во селото Нивици 
на брегот на Преспанското 
Езеро (денес под окупација 
на Грција)  беше потпишан 
капитулантски договор за 
Македонија. Зоран Заев тој 
договор го нарече историски 
со кои двете страни добиле 
– вин-вин. Каде овој црпнат 
човек во тој договор ја гледа 
добивката за Македонија? 
Наместо јас да елаборирам 
за договорот ќе пренесам  
овде што изјави грчкиот пре-
миер Алексас Ципрас за грч-
киот весник ,,Катемирини,, по 
потпишувањето на догово-
рот: “Ставајќи ја придавката 
Северна пред Македонија 
добиваме повеќе отколку 
досега кога придавката по-
ранешна се однесуваше на 
Југославија, а не на Маке-
донија. Ние, сепак досега ја 
нарекувавме Македонија. 
Овој договор ни дава повеќе 
од тоа, многумина не обвину-
ваат дека тргуваме со името, 
но јас гледам дека со овој 
договор ние ништо не дава-
ме. Имаме само да земеме“ 
– вели грчкиот премиер Ци-
прас.
   Ципрас јавно тврди дека во 
договорот не се признава на-
ционалноста, односно не при-
знаваат македонски народ и 
посебност, туку прецизно во 

договорот е утврдено дека 
се признава државјанство-
то, што, како што вели тој, е 
различно од националноста. 
На прашањето поврзано со 
името како Македонија ќе 
ја условуваат другите земји   
Ципрас рече дека досега 
меѓународната заедница ги 
викаше Македонци, а сега 
ќе мораат во обраќањето 
кога ќе речат Македонци да 
додадат, граѓани на Северна 
Македонија. И во овој случај 

добиваме, вели Ципрас. 
   Овде вредно е да се спо-
мене и посетата кај прет-
седателот од страна на 
двоецот Заев и Димитров 
(министер за надворешни 
работи) по потпишувањето 
на договорот. Отишле кај 
претседателот Иванов само 
да му соопштат дека потпи-
шале договор. Кога Иванов 
го побарал договорот или 
копија од него му рекле дека 
немаат. Иванов револтиран 

ја напуштил средбата. Меди-
умите блиски до Заев и бан-
дата пренесоа дека средбата 
траела само неколку минути 
и дека претседателот Ива-
нов ги избркал. Што вие дра-
ги читатели во таков случај 
би направиле? За време на 
целиот преговарачки процес 
Заев и Димитров заборавија 
за консултации со Иванов, а 
сега отидоа да му кажат дека 
ја извршија наредбата од тие 
кои го инсталираа на власт 

и дека претседателот нема 
потреба да биде запознат со 
содржината на договорот.
   Потпишаниот договор со 
Грција јасно е дека е капи-
тулантски, дека е наголемо 
повредено достоинството на 
македонскиот народ и дека 
Македонија ја демнеат не-
предвидливи сопки и понижу-
вања на патот кон “светлата“ 
иднина во НАТО и Европска-
та унија која Заев ја обеќава 
со месеци и години. Колкав 

е “хонорарот“ на Заев за за-
работеното без разлика дали 
тој ќе дојде од македонската, 
грчката или западната каса 
засега не се знае. Претседа-
телот Киро Глигоров во свое 
време одби да го продаде 
името на нашата земја за 
еден милион долари. Немам 
никакви докази во раце, но 
кога се работи за било каков 
“бизнис“ со јужниот сосед 
на Македонија се’ е можно, 
уште повќе кога западните 
газди даваат неограничена 
подршка.
   Од друга страна, потпи-
шаниот договор со Грција 
експресно (20  јуни) беше 
ратификуван во Собранието 
на Република Македонија. 
Се запечати со 69 гласа за и 
ниту еден против! Без јавна 
дебата. Без консултации со 
правни експерти и се разби-
ра без опозицијата. Од друга 
страна, прашање е кога или 
дали воопшто договорот ќе 
помине во грчкиот парла-
мент.  Зошто толку брзање? 
Од што се плаши актуелната 
власт. Заборавија дека набр-
зина Република Македонија 
го смени знамето? Набрзина 
го смени Уставот, а за воз-
врат доби едно големо НИ-
ШТО!
   Од горе изнесените факти 
со право и убедување треба 
да очекуваме претседателот 
на Република Македонија 
Ѓорге Иванов да опстои на 
својот став и да ги искорис-
ти сите свои легални меха-
низми и со помош на опози-
циските политички партии да 
го спречат да стане реалност 
овој предавнички чин на ак-
туелната власт.

Клучот за името е во рацете 
на претседателот Иванов

Танас Јовановски

Неизмерна благодрност кон генерациите 
МАКЕДОНЦИ  кои со големо достоинство,  жртва 
и упорност издржаа и успеаја за нас, сите тука 

денес, дојденци на овие меридијани да се чувстуваме горди Македонци, 
чисти како солза, неуценети исправени стоиме, исправени со полно срце и 
јасна мисла кои сме , што сме и од каде сме!

Тоа богатство на никој никогаш не се дава, раздава и продава! 
Голем поклон кон сите Вас кои не сте 

повеќе меѓу нас тука, но оставивте со Вашиот 
интегритет стоичност и строгост сите ние да сме 
тоа што сме, признати, почитувани и успешни! 

Голема благодарност и кон сите повозрасни 
кои ни го покажаа патот на вистината и сеуште 
ни го осветлуваат патот кон вечноста!

Славе Димитров
Минден Хилс 22 Јуни 2018

Readers Corner
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МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА НА СМРТНА ПОСТЕЛА
      Драги наши, верувам по-
лни сте со бескрајна болка 

за она што и се случува на 
вашата татковина. Таа, ви-
стина, сега е на смртна по-
стела, но и јас и вие цврсто 
да веруваме дека Господ ќе 
ја извлече од оваа бездна во 
која ја фрлија „меѓународни-
те“ и домашните сатрапи на 
злото, оние кои толку долго 
време ја подготвуваа нејзи-
ната смрт. Со своите мно-
губројни геноцидни договори 
(Версај, Париз, Лондон, Сан 
Стефано, Берлин, Букурешт) 
Европа, нејзините неколку 
крупни моќници, веќе повеќе 
од столетие и половина ра-
боти на тоа.
 Но да видиме зо-
што е тоа така. Бардот на 
современата македонска 
поезија Блаже Конески уште 
пред да почнаа оваа луда, 
погубна игра со преимену-
вањето, гениј и пророк, рече: 
„Големо ни е името, ќе се 
обидат да ни го земат“. И 
така се случи. Поетот знаеше 
дека едно такво свето име со 
голема историска и библиска 
слава нема да му биде доз-
волено да го носи едно, како 
што велеше тој, „столчено 
племе“ со безброј историски 
рани. Племе, народ чие име 
има неколкумилениумски 
непрекинлив културно-ци-
вилизациски континуитет со 
кој во историјата на Европа 
може да се пофали можеби 
само уште еврејскиот народ 
со кого сме собраќа во стра-
дањата. Македонската гене-
за е длабока. Македонија под 
името Китим, според еден 
од потомците на најмалиот 
Ноев син Јафет, со царски 
божествен печат е запишана 
во првата воопшто таблица 
на народите на библискиот 
Мојсеј. Од неа дознаваме 
дека ние сме Јафети. 
 Едно од најмоќни-

те, веројатно и најмоќно све-
доштво за континуитетот на 

македонското име, идентите-
тот и историското и културо-
лошко постоење го наоѓаме 
во сведоштвото на Библија-
та, која не е, како што мислат 
некои книга на религиозни 
приказни и митови, туку е 
најмоќниот антрополошки и 
културолошки документ од 
Западната јудео-христијан-
ска цивилизација. Таму Ма-
кедонија се појавува уште 
во првата книга на Стариот 
завет под наслов Битие или 
Исход, и оттаму нејзиното 
име како некој вид Via Ignatia 
како златна нишка без прекин 
се спровира се до последни-
те страници на Новиот завет, 
во кој е уште поприсутна. Тоа 
се должи пред се на мисијата 
на апостол Павле, кој според 
Божјото провидение и спо-
ред Божја заповед доаѓа во 
придружба на Сила, Тимотеј 
и Лука во Македонија. Тука 
во куќата на Лидија Македон-
ката, продавачка на свила, 
ја основа во градот Филипи 
првата христијанска црква во 
Македонија и на Стариот кон-
тинент. И, имено, од тука од 
Македонија, како од Господ 
избрана света земја за света 
мисија, тргнува христијан-
ството во Европа, мисија за 
спасение на паганските наро-
ди. Затоа и им вели апостол 
Павле во своите посланија 
на Македонците во Солун и 
Филипи дека тие се „синови 
на светлината“, светила што 
светат во расипан свет и 
дека се „народ од почетокот 
избран за спасение“. Но, не 
за свое лично, туку за спа-
сение на другите преку при-
мање преку нив на Словото 
Христово, на радосната вест 
што проповеда општа љубов 
и братство меѓу луѓето и на-
родите. Да. Но парадоксот, 
ако ја погледаме денешната 

македонска ситуација во која 
со преименувањето буквално 
се врши идентитетски гено-
цид врз македонскиот народ, 
е во тоа што македонскиот 
народ со христијанизацијата 
што почна од него им доне-
се спасение на другите, но 
себеси не умееше да се спа-
си. Тој е сега турнат, со оваа 
квислиншка влада, длабоко 
во бездната на идентитетска 
смрт со помош на западни-
те спонзори, од која којзнае 
дали и кога, по столетие или 
милениуми, повторно ќе се 
соземе и пак ќе застане во 
своето исконско Име за да 
пие од животодавната вода 
на својата генеза.
 Но културно-циви-
лизациската мисија на ма-
кедонците не завршува со 
апостол Павле. Во новата 
епоха, девет столетија по 
Христа се јавуваат Светите 
браќа Кирил и Методиј. Тие 
на старомакедонски јазик 
(не старобугарски како што 
велат лакомите фалсифика-
тори – Бугарите) ја преведоа 
Библијата. И тоа е првата ко-
дификација на македонскиот 
јазик од кој подоцна, како 
што пишува и Енциклопедија 
британика од 1931, се раз-
вија сите останати словен-
ски јазици. А ако го тврдат 
тоа Британците, зошто Ма-
кедонците да бегаат од таа 
вистина. На старомакедон-
скиот јазик се проповедаше 
богослужбено во црквите на 
сите словенски народи, кои 
тогаш имаа статус на уни-
верзитети. Долго време, по-
веќе столетија, на тој јазик се 
проповедаше Божјото Слово 
и во Романија. Подвигот на 
Кирил и Методиј е во некоја 
рака универзална димензија, 
драгоцен, незаменлив кул-
турно-цивилизациски влог 
во Стариот континент, па не 
туку така Ватикан нив, папа-
та Јован Павле, со посебна 
енциклика ги прогласи за 
европски заштитници. А што 
значи тоа, дека Европа има 
и македонски заштитнички 
кров, иако таа не сака да го 
признае тоа и сега од Брисел 
активно учествува во планот 
за идентитетска ликвидација 
на Македонија и Македонци-
те.
 По смртта на Ки-
рил и Методиј не престанува 
плодната македонска кул-

туролошка мисија. Тука се 
нивните генијални ученици 
Климент и Наум, кој во Охрид 
го основаат првиот европски 
универзитет, познат и како 
Охридска книжевна школа 
чиј духовен дијаметар се 
протега дури до Москва на 
север. Итн. Па тука се и бого-
милите во десетиот век, исто 
така културно-цивилизациски 
феномен, реформатори на 
корумпираната и подржаве-
на црква, борци за првоапо-
столска етика и социјална 
правда. Не е случајно што 
нашиот поет Коста Рацин ги 
засака со целото срце нив. И, 
македонските богомили, са-
кал Западот да признае или 
не, беа првата христијанска 
духовна, етичка и социјална 
реформација, цели четири 
столетија пред онаа на Лутер 
во Германија.
 Тоа. Потоа по овие 
големи културолошки свет-
лини настапува еден темен 
историски период на траги-
зам за Македонците, кој трае 
се до денес. Денес можеби 
и најдраматично. Веројатно. 
Но ред е нешто да кажеме 
и за историјата на Античка 
Македонија и на Античките 
Македонци, кои сега запад-
ните европски сатрапи и 
фалсификатори ги трупаат, 
како што би рекол англискиот 
писател Д. Х. Лоренс во „грч-
ката вреќа“. Според него по 
инерција, бидејќи Европа ја 
има бетонирано својата фал-
сификаторска шема, сметајќи 
ја Грција априори за своја ге-
неза. Јудео-христијанскиот 
печат нејзе како ништо да не 
и значи. Фактички според се 
она што го прави таа и е ан-
тихристијанска. За тоа најдо-
бар доказ се двете крвави 
светски војни кои таа сама-
та си ги нарача и подготви, 
испраќајќи без око да и треп-
не милиони луѓе во смрт.
 Но да се вратиме 
на македонската античка 
културно-цивилизациска ми-
сија и слава, на лозата на ан-
тичката македонска кралска 
династија во која најславни 
се имињата на Филип и на 
неговиот син Александар 
Македонски. Филип го удира 
јакиот темел, ја зацврстува 
македонската држава, а не-
говиот ингениозен син ги про-
ширува нејзините граници од 
родната Пела се до Индија и 

Египет. Но тоа проширување 
не е само воено, туку и кул-
туролошко и цивилизациско, 
реформаторско. Александар 
Македонски е стратег на уни-
верзалната држава, но не на 
онаа што ја заговараат денес 
западните капиталисти за 
свое материјално богатење 
и уништување на цели на-
роди заради тоа, држава на 
банките и корпорациите на 
банките, туку држава во која 
ќе има социјална правда и 
општа демократија, во која 
се признаени за еднакви сите 
јазици, религии и традиции 
на секој поединечен народ. 
Космополитизам на дело, 
не на зборови. Античките 
Македонци во таа космопо-
литска хуманистичка пер-
спектива први во историјата 
на човештвото го укинуваат 
ропството, кое во омилената 
европска Грција цветало како 
коров. За тоа говори во своја-
та книга „Мудроста на Запа-
дот“ и големиот хуманист и 
филозоф Бертран Расел, по-
двлекувајќи дека Античките 
Македонци први го прокла-
мирале „природното право 
и правото на човекот“. Она 
кое сега ним најбрутално им 
се ускратува од западните 
либералдемократи со дефи-
ниран нацифашистички ми-
рис, кој ние Македонците го 
чувствуваме и страдаме.
 М а к е д о н с к и о т 
космополитизам на Алексан-
дар е претекс како филозо-
фија на општото братство и 
љубов, два милениуми пред 
Француската револуција, на 
христијанството. Но по се 
изгледа дека светот денес 
воден и управуван од некои 
темни западни структури, 
чираци на ѓаволот не го сака 
македонскиот космополит-
ски модел на општа братска 
љубов меѓу народите, за која 
по генетска културолошка 
генетска линија се залагаше 
и Гоце Делчев. Тој го сака 
суровиот модел на владеење 
на Рим и на Римската Импе-
рија од која произлегува и 
филозофијата на макијаве-
лизмот: „Целта ги оправдува 
средствата“.
 Е, тој западен 
макијавелизам на целта и 
средствата е драматично 
присутен во Македонија. 
Целта е со преименување на 
де уништи нејзиниот иден-

титет, да се сотре нејзиниот 
културно-цивилизациски пла-
мен и истиот да се стави во 
мртовечка урна. Тој пеколен 
план се тера сега на чело со 
нашата квислиншка влада со 
фашизоиден мирис. Нека не 
се лути за тој израз. Бидејќи, 
зарем не е фашизам да се 
стави цел еден народ во 
идентитетска гасна комора. 
И тоа својот. Нешто што не 
му текнало дури ни на Адолф 
Хитлер, кој повте Евреите да 
ги ништи физички, но не и 
идентитетски. Да, арно ама 
сега неговите наследници од 
типот на бриселските полит-
бирократи (според нашето 
македонско искуство со нив) 
се покажаа поинвентивни од 
германскиот фирер. Тие го 
замислија во својот мрачен 
ум и го испланираа иден-
титетсскиот феноцид: ме-
нување на името со што се 
укинува целокупната истори-
ска меморија на еден народ. 
Треба да си енормно глуп и 
ментално ретардиран, како 
што се тоа не само типови-
те на сегашната македонска 
владејачка гарнитура, но и 
нивните медиумски поддр-
жувачи. Тоа, И сегашната 
квислиншка влада на жална 
Македонија на чело со Зоран 
Заев и неговата предавнич-
ка влада стои под тешката 
Хитлерова сенка на третиот 
Рајх.
 Да, драги сонарод-
ници. Но битката не е заврше-
на. таа штотуку почнува. Кон 
неа се придружуваат и Јане 
Сандански, и Гоце Делчев, 
и Дедо Иљо Малешевски, и 
Димитар Поп-Георгиев Бе-
ровски, и сите македонски 
херои, кои ќе им речат Не на 
овие квислиншки политичари 
во нашата квислиншка власт. 
Тие не се живи. Тие се веќе 
смрт и во смртта. Ако сака 
Господ нека им прости. Од 
македонскиот народ нема за 
нив проштение. Нека бидат 
проклети засекогаш. И, нека 
знаат дека Македонија и 
Македонците за разлика од 
нив, што се предавници, ќе 
постојат. НАТО не, но Господ 
сигурно ќе се погрижи за тоа.

  Ефтим 
Клетников

Македонија
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Yard Sale at St. Clement of Ohrid Macedonian 
Orthodox Cathedral - Toronto

MYNET - Macedonian Youth Network at St. 
Clement with the St. Clement Ladies Auxiliary 

hosted a huge yard sale. 
Proceeds go towards the Ladies Auxilliary of 

St. Clement and Youth Auxilliary - MYNET. 

MYNET - Macedonian Youth Network - HAWAIIAN PARTY @
 Macedonian Orthodox Church St Ilija Mississauga

MYNET Hawaiian Night 
On Saturday, June 30th, the St. Ilija, Mississauga branch of the Macedonian Youth Network held 
their first event, a Hawaiian themed summer party. MYNET would like to thank everyone who 
came out on that hot day to celebrate the beginning of summer with us wearing your tropical best. 
We would also like to give a huge thanks to the executive board and ladies auxiliary of St. Ilija for 
their continued support of MYNET which will ensure a successful future for this group. Thank you 
to the St. Ilija church, the ladies’ auxiliary, and the rest of our sponsors and donors for donating 
the decorations, hall, food, drinks, sweets and helping us make the first event of the Mississauga 
branch a success. Thank you to Bobby Temelkov for capturing all the best moments of the night 
and uploading them to Facebook for all to see and Viktorijan Cakes for the incredible volcano 
cake which was won by the winner of our Limbo Contest, the super flexible Antonio Agovski. We 
all had a fantastic time hosting this event and can’t wait to see you all again at another MYNET 
event!
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DOORS OPEN 2018 for CMP by VE June 18, 2018
DOORS OPEN  -  May 26 and 
27, 2018 
Doors Open Toronto is an an-
nual event when approximately 
130 buildings of architectural, 
historic, cultural, and social sig-
nifi cance to the City of Toronto 
open their doors to the public 
for this free citywide event.  
This year, Canadian Macedon-
ian Place (CMP) opened their 
doors for the fi rst time to the 
citizens of Toronto and the sur-
rounding community.  
CMP is an independent living 
residence for seniors of all 
backgrounds with an aim to en-
courage the vibrant Macedon-
ian culture in Toronto. It is also 
a gathering place which en-

courages events that celebrate 
the Macedonian ethos, history 
and arts which includes Can-
adian Macedonian Historical 
Society (CMHS).  The CMHS 
has a Library with over 2000 
books pertaining to Mace-

donia, its history and literature, 
as well an ongoing program 
which interviews our seniors 
and various other prominent 
Macedonians about their im-
migration and life in Canada.  
As if that was not enough they 
also established the fi rst and 
only Macedonian Museum in 
Canada.
The Museum contains cos-
tumes from various parts of 
Macedonia, either the Repub-
lic, Aegean, or Pirin (areas of 
Macedonia).   The Museum 
also collects various memora-
bilia and objects of Macedon-
ian historical value.  CMHS 
and their dedicated volunteers 
with the assistance of CMP, es-

tablished this unique museum 
in this building. DOORS OPEN 
was a perfect opportunity to 
make it accessible to the pub-
lic.
When CMHS approached 
DOORS OPEN to inquire 

about entry and acceptance, 
they were delighted to wel-
come CMP and the Historical 
Society as one of the locations 
that were open for these two 
days in May.  And because the 
theme for this year was Film, 
the Macedonian Film Festival 
was included in the presenta-
tions. 
The CMP showed off their 
building, the murals near the 
entrance by Alex Gigeroff and 
the paintings on the walls by 
prominent Macedonian artists.  
CMHS displayed videos of 
Macedonian historical events 
in Canada which included the 
history of Macedonian individ-
uals that sought out Canada 
as their haven at various times  
beginning in the 18th to the 
21st Century, along with a dis-
play board of signifi cant histor-
ical events.  
The Macedonian Film Festival 
was able to screen the unique 
and very historical archival fi lm 
that Milton and Janaki Manaki 
made from their fi rst moving im-
age  to 1926 .  Cinematheque 
Macedonia was able to digitize 
and restore the valuable fi lm 
made in the Balkans about 
the history of the area.   The 
Manaki brothers were referred 
to as the “Balkan Painters with 
light”.  Macedonia in this per-
iod,  and especially Bitola, was 
a European metropolis, home 
to numerous diplomatic institu-
tions and ideas from through-
out the continent.  

There was a great deal of in-
terest in this fi lm for this event, 
as it included the use of the 
moving picture camera 300 
Bioscope the brothers acquired 
in 1905 (or 1907).  Their fi rst 
subject was their grandmother 
Despina, and then went on to 
fi lm children at lessons outside 
and women washing at the 
riverside, parades, weddings, 
visiting sultans, Greek Ortho-
dox dignitaries, funerals, etc. 
This fi lm covered life in Mace-
donia under the Ottomans.  Al-
though it was a series of clips, 
etc. one could come in, stay for 
awhile and leave.  Because the 
fi lm was historic,  many stayed 

to view it in its entirety, 
The Macedonian Film Festival 
also screened some short 
fi lms, two by Canadian Mace-
donian fi lmmakers.  These  
were available in the Lounge 
downstairs. CMP made a sig-
nifi cant contribution towards 
the expenses incurred for 
this event, while Doors Open, 
CMHS and MFF provided the 
volunteers.   Refreshments, 
cookies and zelnik (Macedon-
ian pie) were available for the 
visitors, compliments of CMP 
and CMHS. 
The collaboration between 
three organizations  in order to 
present this event for the To-

ronto community is  signifi cant.  
Teamwork is vital between 
Macedonian organizations in 
the Diaspora for all of us to 
succeed.  Our parents, grand-
parents and ancestors came to 
Canada from a small divided 
country.  They had to cooper-
ate to survive.  Working togeth-
er, in one Oro, we achieve our 
common goals. 
We hope that we can do this 
again  and bring our history, 
culture and arts to all of  To-
ronto. 

Ginny Andreoff Evans
Macedonian Film Festival

“if a lie is told often enough people will believe it”
Macedonian Crisis

 

By Virginia Stoymenoff 
Macedonia is in crisis, espe-
cially we Macedonians in the 
Diaspora whose parents emi-
grated to various countries 
before the 2nd World War, 
who were born in what is now 
the “Macedonian Province in 
Greece”. Greece has been 
able to fool the World and as 
we know from Goebbels that 

“if a lie is told often enough 
people will believe it”.  I feel it 
is our duty to inform at least our 
Canadian people with the real 
truth. I have written a letter to 
the editor of the Toronto Star, 
which has not been printed, 
but if enough people write their 
own letters and inundate their 
newspapers, they will take no-
tice and print something and 

maybe give us some favour-
able coverage.  Please write 
your own letters.

Well, it is true that if a lie is 
told often enough people will 
believe it!  Greeks are mas-
ters at it.   While it is true that 
Phillip and Alexander the Great 
were born in what is now the 
“Northern Province of Greece”, 
that area was always part of 
the geographical area of the 
real Macedonia, and NEVER 
part of Greece.  Greece has 
been able to lie with constant 
propaganda to the UN, EU 
and NATO countries as well as 
the rest of the world and make 
them believe it.  The Greek hu-
bris is astounding!
            Most of the Balkan areas 
were occupied by the Ottoman 
Empire for more than 500 years 
and only became autonomous 
during the wars with the Otto-
man’s and after the Balkan 
wars of 1912-13.  When it be-
came Macedonia’s turn to be 
free of the Ottomans, Greece, 
Serbia and Bulgaria decided 
they would like to divide Mace-
donia among themselves, 
resulting in the Balkan Wars 
of 1912-13 and the infamous 
Treaty of Bucharest of 1913 
that ceded 51% of the southern 

part of Macedonia  to Greece, 
the eastern part to Bulgaria 
and the northern part to Serbia.  
That part of Serbia became the 
Republic of Macedonia in the 
Federation of Yugoslavia.
            Most people don’t know 
or are unaware that in the part 
that was given to Greece, the 
Greek government tried to 
erase EVERYTHING Mace-
donian.  Not only did they 
change every single name of 
cities, towns, villages, rivers, 
lakes, etc. but made every-
one change their Macedon-
ian name to a Greek name.  
Macedonian was forbidden to 
be spoken, outside and in their 
homes, and everyone had to 
learn Greek.  There were great 
penalties to anyone caught 
speaking Macedonian - chil-
dren to seniors.  Then they 
evicted Macedonians from their 
lands and brought “Christians” 
from Asia Minor to settle in the 
Macedonian villages.  There is 
so much written evidence of 
this by non-Macedonian writers 
that it is mind-boggling that the 
world believes the Greek lies. 
It is well known that history is 
written by the victors.
            This resulted in Mace-
donians emigrating to the rest 
of the world.  There are many 

more Macedonians living in the 
Diaspora than in Macedonia.  
And one of the Greek argu-
ments about the language is so 
absurd that it defi es logic, that 
Tito invented the language and 
created the Republic of Mace-
donia in Yugoslavia.
            There are still more than 
a million real Macedonians 
in the “Northern Macedonian 
Province in Greece” that have 
not had a shred of basic human 
rights.  After 3 or 4 generations 
many of them have forgotten 
the Macedonian language and 
only speak it with their grand-
parents, since Macedonian 
schools were outlawed.  They 
are not allowed to sing their 
many songs about their beauti-
ful Macedonia, teach their chil-
dren the beautiful Macedonian 
language (which is a credit 
course in the University of To-
ronto), or worship in a Mace-
donian church.
            This name change 
deal is an abomination. What 

every media is reporting is just 
the name change.  Again a lie. 
This deal also wants to change 
the constitution to outrageous 
demands of over 100 changes, 
and all in Greece’s favour.  Not 
only do they want to own the 
name Macedonia but they want 
us to commit cultural suicide/
genocide ourselves!  
            We are a peaceful 
people. We know we will not 
ever get back that area that 
was ceded to Greece, (which 
is in the present day constitu-
tion)  just as Mexico will never 
get back areas lost to war in 
the USA, the Palestinians, and 
the many other indigenous 
people who lost their lands 
through wars. The indigenous 
Macedonians in the North-
ern Macedonian Province in 
Greece just want their basic 
human rights enjoyed in most 
countries. There is no threat of 
irredentism!

Virginia Stoymenoff
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Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

Во МПЦ "Св.Климент Охрид-
ски",Торонто, Канада се за-
стапени повеќе здруженија, 
клубови и секции, едно од 
нив е и пензионерскиот клуб 
"Гоце Делчев".Ова здруже-
ние активно работи повеќе 
од три децении.Поголем број 
од членовите се поранешни 
активисти,водачи на органи-
зации,градители на црковни 
општини, друштва, драмски 
секции, спoртисти, музичари, 
глумци,бизнис ориентира-
ни,интелектуалци, доктори, 
учители, професори,пора-
нешни претседатели на цр-
ковни општини, организации 
и сл. со еден збор речено 
овде ќе сретнете лично-
сти од сите профили." Тоа и 
е целта на друштвото, да ги 
зближиме сите на едно ме-
сто, да не се чувствуват оса-
мени а со тоа ние ќе учиме по 
нешто од нивните искуства", 
ќе  рече   претседате-
лот на пензионерското дру-
штво "Гоце Делчев" госпо-
динот Петар Гулевски кој е 
на оваа функција осум го-
дини. Катедралната црква 
"Св.Климент Охридски" во 
Торонто,таа не служи само 
како духовен центар на Ма-
кедонците во оваа најголема 
метропола во Канада,туку и 
како културен цен-
тар каде се случуваат многу 
активности од разен карак-
тер. Покрај традиционални-
те празнувања, концерти со 
познати уметници, драмски 
претстави, конгреси, промо-
тивни настани,трибини и што 
не.Оваа црковна општина 
во своето педесет и некол-
кугодишно опстојување била 
домаќин на многу збидувања 
кои останале да се паме-
тат за долго време.Црквата 
располага со три сали со 
капацитет  од 100 до 500 
гости.Една од тие сали му е 
отстапена на пензионерското 
друштво  каде
ги извршува своите актив-
ности.Пензионерското дру-
штво "Гоце Делчев", редовно 

одржувало игранки, банке-
ти, промоции,промовирање 
на литературни изданија и 
други дела од нашата лите 
ратурна книжевност, како и 
други забавни вечеринки, 
воедно и разни екскурзии во 
многу градови како и посети  
во други цркивни општини 
и пензионерски клубови.Тој 
тренд продолжува и денес. 
Најзабележителни се руче-
ците кои се одржуваат секој 
четврток. А за приготвувње 
на вкусната храна задолжен 
е познатиот   готвач Мач-
ковски Леко од Брајчино. 
Неговата мајсторија за на-
шите специјалитети повику-
ва на повторно навраќање.
Интерес за нашето јадење 
покажуват и други нацио-
налности, нивното присуство 
е веке забележано.Така ќе 
рече и претседателот на клу-
бот Петар Гулевски:"Брајчи-
нецот  чичко  Леко,понекогаш 
знае да не’ изненади со некој 
стар македонски специјали-
тет  од македонската кујна,а 
тоа не’ прави да бидеме по-
редовни во присуството и 
побројни." Инаку нашинците 
по навика,секој ден навраќат 
тука на кафе муабет,некои 
играт шах,некои карти,трети 
слушат музика, или гледат 
сателитска емисија од Ма-
кедонија.Овде можете да 
сретнете не само постари 
туку и помлади, кои доаѓат 
да разменат мислења, да 
поразговарат за политиката, 
за состојбата во Македонија 
и други теми на дискусија. А 
има  и за што да се разгова-
ра.Комуната ја сочинуваат 
Македонци од сите делови 
на Македонија и секој си има 
посебна сторија да раскаже,а 
сите се врзани со една иста 
судбина,со една трагедија,-
македонска,на сите што ни 
ги пара срцата. Ако разго-
вараме со  оние Македонци 
од голготата на граѓанската 
војна "децата бегалци", за   
егзодусот на илјадници деца 
протерани  од мајчинските 
прегратки, не Ќе останете 
без насолзени очи. И така,на 
ова место може многу да се 
научи. Другите дискусии слу-
шајќи ги вие ги знаете и без 
да ги образложам, тоа е кај 
сите нас присутно,загриже-
носта за татковината според 
поголем број од Македонци-
те не се движи по правец на 
кој ние посакуваме. 

Сигурно дека нашиот ве-
ковен сон,прадедовски сон 
бил,Македонија да биде др-
жава,сама,самостојна,стаби-
лна,демократска, држава на 
македонскиот народ и народ-
ностите.
За македонците што живе-
ат надвор од татковината 
нее прифатливо никакво 
прекројување на татковата 
држава, посебно насилно   
наметнување на друг ја-
зик,менување на историјата
ревизија на учебниците,а за 
менување на името да не 
зборуваме.Нашинците тука 
ке речат: за таа македонска 
историја се бореле и нашите 
родители,нашите дедовци, 
и нашите прадедовци,значи 
нашата земја е вековна,пра-
дедовинска,таква ја насле-
дивме и таква да ја оставиме 
на идните поколенија, тој е 
аманет оставен од ѕидари-
те на македонската нација 
и државност,,- ќе порачаат 
нашите од друштвото "Гоце 
Делчев". И ретко ќе може 
да се најде Македонец во 
дијаспора-
та кој ќе прифати менување 
на концептот на нашата  др-
жава, која е одбранета и 
зачувана, како што ке речат 
нашите тука,од нашите тат-
ковци од кои некои ги поло-
жија животите за македон-
скиот опстој.Така потврди 
и Алек Петличков роден во 
селото Буф.
Има и такви со поинакви 
со поинакви мислења, дека 
има потреби од реформи 
и поинакви структури и се-
како,тоа е сфатливо дека 
времето носи нови трендо-
ви,нови промени,сето тоа е 
прифатливо ако се одвива во 
позитивна насока.Сите овие 
нови појави да не го засегнат 
идентитетот на државата и 
да се зачува унитарноста на 
Македонија.
Денес во таа македонска 
политичка еуфорија се за-
бележуват појави и обиди 
непозната за народната ма-
са,непознати дури и за науч-
ната фела,само од сето ова 
денешно случување,што
значи повеќе на една заблу-
да сервирана од надвореш-
ни странски структури,само 
едно може да се   извлече, 
што ќе значи како поучен 
потсетник: а ваквите и други 
слични појави го потврдуват 

фактот, дека македонската 
нација не се создала одед-
наш,туку минувала низ еден 
вековен циклус.Тие трнливи 
патишта по кои Македонија 
и македонскиот народ мину-
вале и ги натопувале со крв 
за да биде она што е денес, 
но историјата како да се 
повторува,истото и денес се 
случува, во 21 от век ги има-
ме денационализаторски-
те влијанија на странските 
пропаганди,без некој да се 
обиде да го спречи,а маке-
донскиот народ во ова ново 
време е принуден сам да се 
бо-
ри за да ја зачува својата 
национална индивидуалност 
против она што некој сака 
само со еден потпис да го 
уништи тоа што за нас е ма-
кедонска светост. Да се вра-
тиме на пензионерското дру
штво "Гоце Делчев" при МПЦ  
"Св.Климент Охридски",То-
ронто.Намерата на овој при-
лог е да презентираме нешто 
позитивно и порелаксирано 
за нашите читатели,иако не 
е можно да се из-
бегне од политичкиот пара-
докс таа ни се слyчува и во 
земјата  каде што живееме.
Сепак пензионерските дено-
ви не се само едно одминато 
време, туку време на долга,-
мирна и спокојна
старост,што оставила долги 
и трајни спомени за кои ќе 
разговараат и ќе  се потсе-
туваат, а такви ги има многу.
Тоа го прават пензионерите 
секој ден во својата просто-
рија, како за добар гест
и нивните големи придоне-
си,управата на црквата "Св.
Климент Охридски"
им овозможи просторија каде 
безгрижно ќе ги минуват де-
новите,"за тоа им должиме 
благодарност", ќе рече неј-
зиниот  претседател Петар 
Гулевски.Тој додава:"Овде 
ни се обезбеде-
ни поволни услови за работа.
Задоволство е да се работи 
за овој клуб, со оние што ми 
помагаат остваривме високи 
резултати.Ние сме дел од 

ова црковно семејство,сите 
остварени матерјални сред-
ства одат во помош на црква-
та,а тоа ни дава инспирација 
и да работиме со позасилен 
елан и духовно да се сплоту-
ваме".
Ако случајно или намерно 
наминете во клубската сала 
сигурно ќе забележете по-
знати личности како: Тели 
Мариовче од Беломорска 
Македонија,од село Армено-
ро.Тој бил еден од првенци-
те за изградба на црквата и 
нејзин претседател по трет 
мандат,еден меѓу најактив-
ните во македонската ко-
муна,бил претседател и на 
Организацијата Обединети 
Македонци  Торонто.Тука ќе 
го сретнете и Џан Гивенс од 
редовите на децата бегалци 
роден во село Ошчима, Ле-
ринско.Тој е еден од првите 
кој се вклучува во членство-
то на црквата,помага во неј-
зиното изградување,со него-
вите
добротворни делувања и ак-
тивности за што членството 
го избира за претседател 
со два мандати 1980/81 и 
другиот 1981/82 год. Сигур-
но дека нема да се изнена-
дите ако тука го сретнете 
и Никола Стојановски,овој 
Скочивирчанец беше еден 
од најуспешните претседа-
тели на црковната општи-
на,тој бил претседател и на 
Организацијата Обединети 
Македонци.Почесто кој нав-
раќа во пензионерскиот клуб 
на "Гоце Делчев" секако е и 
оваа мошне позната лично-
ст,еден од најакти вните и 
најзаслужените македонци 
во Канада,неговите достиг-
нувања се дострел на ма-
кедонските успеси низкул-
турните чекорења.Неговата 
витрина нема повеке место 
за да ги прими многубројни-
те признанија,награди,пла-
кети,пехари,благодарници и 
што не друго.Сигорно дека го 
препознавте човекот што ја 
подарил душата за Македо-
нија,станува збор за Буфча-
нецот Алек Петличков.  Уште 

со самото доселување во То-
ронто,Канада,во да лечната 
1957 год. Алек ќе се вклучи 
во македонската заедница и 
наскоро ќе ја формира   фол-
клорната  група "Македонка" 
и таа ке му стане животна 
опредекба. Цел живот ке се 
посвети на фолклорот,со 
тоа ке постане амбасадор и 
афирматор на македонскиот 
фолклор и македонската 
култура и уметнист.Тој со 
фолклорниот ансамбл "Ма-
кедонка" ќе го прошета све-
тот и ке се закити со меѓуна-
родни признанија,за покасно 
во 1987 год. да биде избран 
за претседател на МПЦ "Св 
Климент Охридску", во То-
ронто.Тој беше Алек Петлич-
ков "Големиот Алек" секогаш 
спремен за разговор. Ако са-
кате вашиот ден да ви биде 
поубав,по пријатен и весел,  
тогаш треба да бидете во 
друштво со Ташко
Кубановски,глумецот како 
што го нарекуват нашите.
Тој исто така почесто нав-
раќа тука и ке може да ве 
насмее со неговите вицови 
кои извират како река. Ташко 
Кубановски ги исполнувас-
траниците на весникот "Ма-
кедонија"месечно издание 
што се публикува во Торон-
то,него секој месец го среќа-
ваме во забавната рубри-
ка со своите афоризми и 
вицови за душа.Читателите 
со нетрпение го очекувАат 
следното издание оти денот 
им се разубавува,а тоа им 
причинува вистинско задо-
волство да ги прелистуваат 
страниците,очекувајки нешто 
ново. Кога имаме еден ваков 
клуб каде сите работи се слу-
чуват,нашите пензионери од-
минатите години ги минуват 
во една пријатна атмосфера, 
деновите им стануваат по-
весели,ноќите помирни и со 
сите тие задоволства живо-
тот се продолжува.

ПЕНЗИОНЕРСКОТО ДРУШТВО "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" ТОРОНТО

Горнан Јовановски

Македонска Заедница
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MACEDONIAN DIASPORA STUDENTS 
SPENDING 3-WEEKS IN THE HOMELAND

Two Americans, one Aus-
tralian, and two Canadians 
– five students of proud Mace-
donian heritage – are spending 
three incredible weeks in our 
homeland, Macedonia, through 
the fourth annual Birthright 
Macedonia program. During 
their first weekend, they visited 
the Kale Fortress, the grave 
of Macedonian independence 
revolutionary Goce Delchev, 
the Old Bazaar, and Canyon 
Matka.

Kristina Blazevska, Alexan-
der Bouneff, Emilija Dimitriev-
ski, Vanessa Owen, and Evan 
Simoff started their experience 
on June 29, 2018 and will be 
in Macedonia till July 20, 2018.

The five students are resid-
ing with host families, and 
will spend weekends touring 
Macedonia, including places 
like Lake Ohrid and Galichnik 
where they will attend the 
famous Macedonian wedding 
festival. Mondays to Fridays 
are devoted to internships; 
this year’s students have been 
placed in the office of the Presi-
dent of the Republic of Mace-
donia, Dr. Gjorge Ivanov; the 
Skopje General Hospital “Sep-
tember 8th;” Taskforce BPO; 
and the renowned Zan Mitrev 
Clinic.

For the fourth year in a row, 
UMD, and its local partner, the 
Macedonian Center for Inter-

national Cooperation (MCIC), 
hosted an opening ceremony 
on June 29, 2018 for the stu-
dents at the Stonebridge Hotel 
in downtown Skopje, followed 
by a lunch with beautiful views 
of the Square.

“Eight years ago, when 
my first granddaughter taught 
me to speak, I tried to get her 
to call me by the Macedonian 
word for “grandfather” (dedo). 
At one point, I realized that 
this four-letter word is the only 
connection between my grand-
daughter and my Macedonian 
descent. I also realized that this 
relationship will disappear the 
moment when I will no longer 
be alive because my grandchil-
dren will have no more reason 
to use it. I had to do something 
about that problem,” said UMD 
Advisory Council member 
Peter Dallas, who founded the 
Birthright Macedonia program.

“It is impossible to re-
main indifferent when hearing 
Peter’s story of motivation 
and the way he kept this pro-
ject alive, even after the fourth 
time. In 2015, we accepted to 
participate to help achieve our 
goals, because we see how 
much it means for people to get 
acquainted with their country of 
origin,” said MCIC Executive 
Director Aleksandar Krzalov-
ski.

The participants expressed 

satisfaction as well having 
high expectations for this life-
changing experience. “My 
grandfather (a UMD member) 
told me about this program for 
the past two years and when 
I finally looked at it, I realized 
that this is something I want 
to do,” said Alexander Bouneff 
from Portland, Oregon.

Other speakers at the 
opening ceremony included 
outsourcing executive Alek-
sandra Murgoska, who moved 
back to Macedonia after 
completing her studies in the 
United States, and made the 
original introduction between 
Dallas and MCIC; James 
Cvetkovski from Australia, 
who participated in last year’s 
Birthright Macedonia, and is on 
his second visit to Macedonia 
since; and Trajce Nikolov from 
Canada, a member of UMD’s 
young leaders program – Gen-
eration M. All of them touched 
on how important it is to give 
back to their homeland and 
help the country prosper, not-
ing the great hospitality they 
have felt in Macedonia.

The fifth annual Birthright 
Macedonia program is slated 
for June 28-July 19, 2019. 
Reach out to birthright@umdi-
aspora.org for more informa-
tion.

70 YEARS LATER, GREECE CONTINUES 
TO WHITEWASH ITS TRAGIC PAST

“How wonderful it is that no one has to wait, but can start right now to gradually change the world! 
How wonderful it is that everyone, great and small, can immediately help bring about justice by 
giving of themselves.” — Anne Frank

As we commemorate World Refugee Day, UMD is ever more committed in revealing and dissemin-
ating the truth about Greece’s whitewashing of its past and present handling of Macedonians that 
have or are living within its borders.

If the proposed and seriously flawed Macedonia name change agreement of June 17, 2018, her-
alded by so many in the Western democratic community, is fully ratified, Greece’s obligation to 
acknowledge and compensate for a century of systematic ethnic cleansing, cultural genocide, and 
discrimination against its sizeable Macedonian minority in Greece, will be forever deemed null and 
void. This will forever whitewash Greece’s often bloody and hateful past against native Macedon-
ians.

70 years ago, during the Greek Civil War, Greek army forcibly exiled 44,000 Macedonian children 
refugees who were between the ages of two and fourteen. These children were targeted because 
of their ethnic and cultural identity – Macedonian. Nearly all of them never again were able to return 
to their native villages and homes for they were destroyed, and their families were either killed or 
permanently displaced.

Australia, Bulgaria, Canada, the Czech Republic, Germany, Hungary, Macedonia, Poland, Serbia 
(Vojvodina), Slovakia, Romania, Russia, United States, and Uzbekistan welcomed these refugees 
and cared for them – for this, we could not be more grateful.

The 5th World Reunion of the Macedonian Children Refugees will be held in Macedonia this sum-
mer. Many of them are no longer with us today, but their memory will remain eternal.

On July 22, 2018, UMD will spearhead a global campaign and hold a candle vigil outside of every 
Greek Embassy and Consulate in the world in memory of all Macedonian refugees and the Mace-
donian lives lost not only during the Greek Civil War but also throughout the past century of Greece’s 
systematic ethnic cleansing and cultural genocide against Macedonians.

Greece must be held accountable for the perfidious ethnic cleansing that they have perpetuated 
for over a century and allow all native Macedonians to repatriate their rights and losses caused by 
those actions. Currently, the Greek Amnesty Law of 1982 only permits refugees that are “Greeks 
by genus” entry back into Greece. As for the countless illegally confiscated properties and losses, a 
Greek law enacted in 1985 only allows compensation to those that were “Greeks by genus”. There-
fore, Macedonians, as they do not exist, are systemically and purposefully excluded.

On this World Refugee Day, we ask that Macedonians be remembered for their long struggle for 
their inherent human rights, such as the freedom of association and ethnicity, no matter where they 
may reside in the world.

Македонска Заедница
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

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

Bill Hristovski

VAC Developments Ltd careers
Current openings

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com
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Markham Village Music Festival
As always our traditional Macedonian baked goods, top 

quality Bbq and a live performance from our Dance group 
Biljana and ensemble Zdravec.

Very proud of our kids and our hard working church 
members.

Thank you,      Sv Dimitrija 

Св. Димитрија Маркам
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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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ДОЛНА ПРЕСПА И СЕЛОТО НИВИЦИ (ПСАРАДЕС)
 Пишува: СЛАВЕ  КАТИН

Според историските документи, по завршувањето на Бал-
канските војни (1912-13) Преспанската Котлина им припад-
нала на Србија (Стара Југославија) и Грција (Елада). Делот 
од Македонија познат како Мала Преспа беше даден на Ал-
банија по потпишувањето на Версајскиот мировен договор 
во 1919 година. Селото Нивици (Псарадес), пак, се наоѓа на 
најјужниот брег на Големото Преспанско Езеро. Тоа е мало, 
чисто македонско село опколени речиси од сите страни со 
вода

Ако Македонија е најубавата 
земја на Балканот, тогаш Прес-
па, особено Долна Преспа е 
срцевината на таа македонска 
убавина. И не случајно, зашто 
на овие македонски простори 
некогаш било седиштето на 
Самуиловата држава, а и на 
свети Климента. Првиот бил 
владетел на светот, а вториот 
бил великан на православие-
то. 
Не се памети од кога населе-
нието Котлината ја има „поде-
лено“ на Горна Преспа, Долна 
Преспа и Мала Преспа. Меѓу-
тоа, запишано е дека Горна 
Преспа го зазема северниот 
дел, Долна Преспа јужниот, 
а Мала Преспа југозападниот 
дел на Преспа. Горна и Дол-
на Преспа ги одделува ридот 
Веќе кај Претор, а Мала Прес-
па и Горна Преспа копнено се 
одделени со Пречна Планина. 
Делот на Долна Преспа, пак, 
со Малото Преспанско Езеро 
од Мала Преспа ги одделува 
планината Сува Гора.
Според историските докумен-
ти, по завршувањето на Бал-
канските војни Преспанската 
Котлина им припаднала на 
Србија (Стара Југославија) и 
Грција (Елада). По една де-
ценија Грција ù ја отстапила 
Мала Преспа на Албанија, со 
што тромеѓето на овие три 
држави останало во водите на 
Големото Преспанско Езеро, 
во непосредна близина на ост-
ровот Голем Град.
Во Преспанската Котлина по-
стојат 74 населени места од 
кои 36 се протегаат во Горна 
Преспа во Општина Ресен. 
Во Долна Преспа, во делот на 
Република Македонија има 8 
села и тоа: Сливница, Арва-
ти, Крани, Штрбово, Љубојно, 
Брајчино, Наколец и Долно 
Дупени. Во Долна Преспа во 
Грција (Елада) има 18 села и 
тоа: Герман, Раби (Р‘би), Ме-
дово, Штрково, Опаа, Рудари, 
Папли (П‘пли), Оровник, Буко-
вик, Лк (Л‘к), Дре- ново, Трно-
во, Граждено, Орово, Дроби-
тишта, Винени, Нивици и Аил 
(Ахил), како и 3 села во де- лот 
на Албанија: Заградец, Ракит-
ско и Суец. Во Мала Преспа 
(во Албанија), пак, има 9 на-
селени места и тоа: Пустец 
како опшински центар, потоа, 
Туминец, Горна Горица, Долна 
Горица, Глобочани, Шулин, Пу-
стец, Леска, Зрновско и Церје.
Преспа, како и многу други 
предели од Западна Маке-
донија најмногу е позната по 
печалбарството. Од памтивек 
од овој крај се одело на печал-
ба. Печалбарството, војните и 
поделбите на Долна Преспа 
оставиле многу траги кои збо-
руваат за тагата на разделба-
та, за неостварените желби, 
за неизносените невестински 
руби и за детството без топла 
родителска љубов. Тоа е место 
оплакано со солзи, место на 
средби и на разделби, место 
кое оставило длабоки болки во 

душите кај раселените ширум 
светот. Често се вели дека да 
бидеш во Долна Преспа значи 
да се навратиш и да тагуваш 
за минатото, да ја видиш де-
нешната слика на разделена 
Македонија и да размислуваш 
за иднината на овој дел од ма-
кедонската земја.
Меѓутоа, цела Долна Преспа, 
сите населени места долж 
Преспанското Езеро се праз-
нично расположени во текот 
на летните месеци. Овој жи-
вописен дел на Преспа широ-
ко ги отвора своите порти за 
туристите, добронамерниците 
за печалбарите од целиот 
свет, да го посетат крајот на 
најслатките јаболка и на веш-
тите рибари. Овој прекрасен 
крај ги мами печалбарите да се 
вратат во своето родно место, 
на своето старо огниште... За-
тоа, голем број од тие „талкачи 
по светот” доаѓаат да се видат 
со своите најблиски, особено 
да го празнуваат Илинден на 2 
август секоја година.
Долна Преспа во Грција (Ела-
да-Беломорска Македонија), 
има своја иосторија, минато, 
сегашност и иднина. Општо 
е познато дека македонскиот 
народ во тој дел од македон-
ската земја, според своите ка-
рактеристики и обичаи, јазично 
и етнички и е туѓ на Грција. Од 
тие причини грчката буржоа-
зија од првиот момент од 1913 
година ја проширила својата 
власт над Егејска Македонија, 
изградила политика на физич-
ко истребување на македон-
скиот народ и менување на ет-
ничкиот состав во своја корист. 
Грчката буржоазија, во намера 
да го избрише секој белег што 
потсетува на македонскиот ка-
рактер на Беломорска Македо-
нија, во ноември 1926 година 
донела Закон за замена на ма-
кедонските топоними со грчки 
имиња на селата и градовите, 
називите на планините, по-
лињата, реките итн.
Повеќедеценискиот процес на 
етничко чистење, елинизација, 
бришење на македонската 
историја и нејзиното толку-
вање според елинските голе-
модржавни потреби е процес 
на бришење на македонскиот 
национален идентитет и по-
стоење. Особено егзодусот на 
Македонците од Долна Преспа 
како последица од Граѓанската  
војна и од елинските (грчките) 
репресивни режими, спаѓа во 
редот на најтрагичните ет-
нички чистења направени врз 
еден народ во најновата евро-
пска историја.
Заради остварување на елин-
ските мегаломански идеи, Ма-
кедонците од Долна Преспа, а 
и од цела Беломорска Маке-
донија, од 1913 година се из-
ложени на физичка и духовна 
репресија, која низ различни 
форми, но со непроменети 
цели, трае до ден-денес. Се 
обезличува и деноминира ма-
кедонскиот народ и неговиот 

национален идентитет низ 
перманентна елинизација. 
Затоа, не се дозволи враќање 
на илјадниците протерани исе-
леници, со цел да се прикаже 
македонската историја како 
елинска.
За жал, во Долна Преспа, а и 
во цела Беломорска Македо-
нија денес владее национал-
но и политичко ропство. Таму 
елинските (грчките) национа-
листи и шовинисти прават го-
леми усилби да го обезличат 
македонскиот национален дух 
и да го уништат и длабоко да 
го закопаат богатото историско 
и културно минато на македон-
скиот народ, за што пишувале 
голем број интелектуалци и 
паталци.
Посебно место им припаѓа на 
истакнатите борци од Долна 
Преспа кои ги дадоа своите жи-
воти за народот од Егејска Ма-
кедонија. Меѓу нив се светлите 
ликови на учителот Лазо Ан-
геловски од Граждeно, Сотир 
Миовски од Орово, Германија 
Пајкова и Никола Четелевски 
од Герман и многу други знајни 
и незнајни херои. Меѓутоа, по-
себно место му припаѓа на Бо-
гоја Фотев од Герман, кој беше 
револуционер, страдалник и 
претседател на Президиумот 
на АСНОМ.
           Исто така, има и лич-
ности кои имаат придонес во 
историскиот, националниот, 
духовниот и културниот развој 
на Долна Преспа, во Егејска 
Македонија. Се знае дека 
најголем број од населението 
е распрскано по светот, но тоа, 
со некои исклучоци, си остана 
со силни национални чувства 
и голема почит и љубов кон 
прадедовската поделена земја 
- Македонија. 
Меѓу другите значајни лич-
ности од Долна Преспа во 
Егејска Македонија треба да 
се споменат: Томе Миовски 
од селото Орово, кој живее во 
Перт, Австралија. Тој е еден од 
хроничарите за македонското 
иселеништво во Австралија и 
е автор на повеќе дела; Митре 
Кајчевски - Мичо од Герман, 
исто така автор на повеќе дела 
за Долна Преспа; Цветко Са-
рагилов е роден во во Герман, 
а е познат поет во Канада и 
САД. Тој е автор на неколку 
стихозбирки; Коста Мундушев 
е од Раби, а е автор на книга 
која се однесува на поделбата 
на Преспа во Втората светска 
војна; Стојан (Стан) Малијан, 
пак, потекнува од Герман. По 
Втората светска војна зами-
нал за Канада, а потоа за САД, 
каде го стекнал своето високо 
образование. Автор е на не-
колку дела на англиски јазик; 
Јанче Андоновски е роден во 
Скопје. Потекнува од егејскиот 
дел на Македонија, по татко од 
селото  П‘пли и мајка од село-
то Косинец, Костурско. Автор 
е на повеќе дела за Македон-
ците од егејскиот дел на Маке-
донија. Овој плоден автор има 
напишано и неколку сценарија 
за играни серии и сценарио за 
филм; Герман Алабашовски 
живее во Торонто и е член на 
друштвото „Браќа Милади-
новци“ во МПЦ Св. Климент 
Охридски во Торонто. Објавил 
повеќе песни во изданијата на 
Друштвото.
За Долна Преспа во Егејска 
Македонија се напишани го-

лем број историски и други 
дело. Но, овој пат ние ќе се за-
држиме на селото Нивици, чие 
име е преиначено во Псара-
дес. Тоа се наоѓа на најјужниот 
брег на Големото Преспанско 
Езеро. Нивици е мало, чисто 
македонско село опколено ре-
чиси од сите страни со вода. 

Тоа одсекогаш било македон-
ска населба, која до денес не 
претрпела никакви измени. Во 
него има стотина куќи изграде-
ни претежно од камен, во кои 
според пописот во 1940 година 
имало 770 македонски жители, 
а во 1961 година имали 430 
жители.
Како причина на миграционите 
движенја денес во селото жи-
веат неколку стотини жители, 
кои егзистираат од риболов и 
туризам. Селото Нивици, од 
каде е прабабата на авторот 
на овие редови, Славе Катин, 
е едно од најрибарските села 
во Преспа, каде се ловат најго-
лем број различни риби, од кои 
се сушат познатите нивички 
белвици.
Од селото има голем број 
иселеници во прекуокеански-
те земји, Австралија, Канада 
и Сад, како и во други земји. 
Во текот на Граѓанската војна 
селото настрадало и тогаш 
дел од населението побарало 
засолниште во тогашна Југо-
славија и други земји. 
Треба да се нагласи дека е 
жалосно што решавањето на 
имотното право на Македонци-
те од Преспа под Грција е мно-
гу тешко, а уште потешко кога 
тоа право треба да се побара 
во д0ржава, во која сė уште 
се на сила низа дискримина-
торски закони со коишто им е 
одземен имотот на Македон-
ците  со  потекло  од  Егејска   
Македонија. 
Но, конечната навреда врз ма-
кедонскиот народ е зададена 
кога Грција, во 80-тите години 
на минатиот век, го воведе За-
конот за репатријација, кој до-
зволува само „Грци по раѓање“ 
да се вратат во своите места 
на потекло, односно во места-
та каде биле родени. Затоа, 
Македонците неможат да ги 
остварат тие права. Бидејќи, 
надежта никогаш не умира, таа 
умира последна, протераното 
македонско население од цела 
Грција не се откажува од свои-
те барања за враќање на имо-
тите, добивање државјаство, 
признавање на македонското 
малцинство, македонскоста 
црква...
Делот од Македонија познат 
како Мала Преспа, пак, беше 
даден на Албанија по потпи-
шувањето на Версајскиот 
мировен договор во 1919 го-
дина. Со овој договор заврши 
поделбата на Македонија меѓу 
Србија, Грција, Бугарија и Ал-
банија и започна ерата на де-
национализација и присилна 
асимилација на македонскиот 
народ. Денес, Македонците 

во Албанија имаат поголема 
слобода и човекови права од 
Македонците во Грција и Бу-
гарија, меѓутоа, сепак, тие не 
се доволни. Во Мала Преспа, 
Гора и Голо Брдо сè уште по-
стојат бројни прекршувања на 
човековите права.
Кога се зборува за прашањето 
на статусот и положбата на 
етничките Албанци во Македо-
нија и оние на етничките Маке-
донци во Албанија, Македонија 

никогаш не инсистира на реци-
процитет, туку ги смета права-
та на албанското малцинство 
како еден од клучните фактори 
на нејзината демократија. Но, 
сите мора да разберат дека 
Тирана не може неограничено 
да го бара невозможното од 
Македонија, додека правата на 
етничките Македонци во Алба-
нија остануваат под најеле-
ментарно ниво. 
Во Мала Преспа за одбележу-
вање се личностите кои значат 
пресвртница во националниот, 
општествениот и културниот 
живот, како и на полето на 
публицистиката. Меѓу нив се 
следните: Стерјо Спасе, кој е 
еден од најпознатите роман-
сиери во Албанија. Тој е од 
македонско потекло и е роден 
во селото Глобочени, Општина 
Пустец. Се школувал во Корча 
и Елбасан, потоа студирал 
педагогија во Флоренца во 
Италија, а магистрирал во по-
ранешниот Советски Сојуз. По 
Втората светска војна, Стерјо 
Спасе работел како книжевен 
критичар, а пишувал за бројни 
албански списанија. Тој е ав-
тор на најголем број позначај-
ни романи на албански јазик, а 
има и преводи на македонски 
јазик. Исто така познатиот учи-
тел во Мала Преспа, Никола 
Беровски оставил трајни беле-
зи во образованието на Маке-
донците во Албани. 
Меѓу другите истакнати лично-
сти во областа на литература-
та, јазикот, публицистиката и 
новинарството ќе ги спомене-
ме следните личности: Гуре 
Дума е роден во селото Гло-
бочени, а работел како учител 
во селата Туминец, Глобочени 
и Горна Горица. Тој е автор 
на дело за Мала Преспа;  Д-р 
Валентина (Илија) Нестор е 
родена во Пустец. Дипломира-
ла на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје, на 
групата за македонски јазик и 
јужнословенска книжевност. 
Од 1996 година работи како 
лектор по македонски јазик на 
Факултетот за странски јази-
ци, во Одделот за словенски 
и балкански јазици во Тирана. 
Во 2006 година се стекнала 
со звањето - доктор на науки. 
Валентина Нес- тор се зани-
мава со лингвистика, лексико-
логија и со литературатурно 
творештво; Илинден Спасе 
е син на познатиот албански 
писател од македонско поте-
кло Стерјо Спасе. Тој е роден 
во Глобочени, каде го завр-
шил основното образование, 
а дипломирал на филологија 
на универзитетот во Тирана. 

Автор е на две збирки раскази; 
Стилијан Апостоли е роден во 
село Горна Горица. Тој е про-
фесор во Одделот за стопан-
ство и земјоделски политики 
при Земјоделскиот факултет 
во Тирана. Има објавено уни-
верзитетски учебници, брошу-
ри, научни студии, реферати, 
информации и друго; Сотир 
Ристо е поeт од Мала Преспа. 
Тој е роден во селото Леска, 
каде го завршил основното 
образование, а Филолошки 
факултет завршил во Скопје. 
Пишува на македонски и ал-
бански јазик; Кристина Јанкула 
е родена во село Горица. За-
вршила вишо образование за 
учители на Универзитетот во 
Елбасан. Работи како учител-
ка во основното училиште во 
Долна Горица; Спасе Мазен-
ков е роден во селото Леска. 
Гимназија и средно економско 
училиште завршил во Корча и 
Либражд. Од излегувањето на 
весникот „Преспа“ тој бешее 
главен и одговорен уредник. 
Постојано објавувал песни, 
раскази, различни текстови, 
а е автор на збирка песни; 
Спасе Танаси е роден во село 
Зрновско. Завршил факултет 
за земјоделска економија на 
Универзитетот во Камза (Тира-
на). Автор е на научни и лите-
ратурни дела, а има објавено 
и стихозбирка; Дола Шкмби е 
родена  во Долна Горица. Звр-
шила Медицински Факултет во 
Скопје. Таа е автор на стихоз-
бирка.
На крајот ќе го спомене Прес-
панското Езеро – еден од би-
серите на Македонија, кое е 
едно од најчистите езера во 
светот. Големото Преспанско 
Езеро лежи на надморска ви-
сочина на  околу осумстотини 
метри и зафаќа површина од 
околу 270км2. Неговата брего-
ва линија е разгранета во раз-
лични форми и со максимална 
должина од 28, а широчина од 
17 км, како и со најголема дла-
бочина од околу педесетина 
метри кај селото Нивици.
Оваој убав природен резеват 
им припаѓа на Р. Македонија 
( 65 %) на Р. Албанија  (18 %) 
и на Р. Грција (17 %) Во Езе-
рото постојат два острова Го-
лем Град на територијата на 
Р. Македонија и Мал Град на 
албанска територија. Малото 
Преспанско Езеро (околу 40 км 
2 ) и со најголема длабочина 
од 14м. Во него постојат два 
острова Ахих и Видринец и 
двата во грчка терторија. Доте-
кува од потокот Завир во Мала 
Преспа. 
Птицата пеликан како една 
од најкрупните птици кои ег-
зистираат на вода, главно во 
потоплите краишта, во Преспа 
го има единствено на двете 
Преспански Езера ( големото и 
малото ). Тој престојува секоја 
година шест месечен престој 
( 15 Април- 15 Октомври ) во 
јата од сто птици. Другиот го-
дишен период го минува во 
јужните предели на земјината 
топка. Прометното долету-
вање на овие бели птици со 
големи клунови не е многу 
забележлива, но за време на 
есенската преселба тие се со-
бираат во јата и по еднодневно 
кружење над Преспанската 
котлина се упатуваат кон свои-
те зимувалишта. Овие птици ја 
збогатуваат сликата за убава-
та Преспа.

Македонија
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Прво претставување на Македонија на 
мултикултурниот фестивал во Лондон, Онтарио

Иницијативниот одбор за изградба на нова македонска православна црква Св. Архангел Ми-
хаил во Лондон, Онтарио за првпат годинава учествуваше на мултикултурниот фестивал 
на градот кој по традиција се одржува во втората половина на месец јуни. Организаторите 
на македонската изложбена поставка прикажаа македонски древни традиционални фотогра-
фии, знамиња, носии, публицистика и друго, сето тоа поткрепено со звуците на македонската 
народна песна.
Изразуваме блаодарност до г-ин Томе Арсовски и г-ин Томе Стефановски за испратените 
фотографии.
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The New Board of
 Macedonian Folklore Ensamble Ilinden, Mississauga, Ontario

1. Ljupco Markovski, President 
2. Kasnioski Igor, Vice President, Senior Group Coordinator
3. Goran Saveski , Secretary, Public Relations 
4. Biljana Milev, Treasurer
5. Zarko Nestorovski, Bingo Coordinator (do Septemvri)
6. Marjan Jakov, (Board Member), Coordinator for the Traditional Outfits of the Group
7. Darko Boshkoski, (Board Member), Music Coordinator
8. Nenad Poposki, (Board Member), Junior Group Coordinator
9. Mary Terpo, (Board Member)
10.           Vesna Amicone, Deputy Coordinator for the Traditional Outfits of the Group

Macedonian Folklore ensaMble ilinden, 
Mississauga, ontario

Уште една успешна учебна година за неделното 
училиште од македонската православна црква Св. Илија

Неделното училиште при МПЦ Св. Илија од Мисисага е место каде што младите и идни 
генерации се запознаваат со македонскиот јазик, македонската литература, традициија и 
нашата православна вера. Покрај наставата, училиштето е активно и во многубројните све-
чености и прослави организирани од самата црква. Сите успешно изведени настапи се она 
што претставува оценка за работата при неделното училиште. Преку изведбите на овие на-
стапи учениците се здобиваат со култура, самодоверба и животно искуство кое го оформува 
нивното мислење и  ја развива љубовта кон нивните претци и потекло. Неделното училиште 
е поддржано не само од црквата, туку и од родителите и поединци кои веруваат во потребата 
од самото. Бројот на ученици секогаш е во пораст и многубројни нови родители се заинте-
ресирани за истото.   
Неодмана беше означен крајот на уште една успешна учебна година, како по традиција со 
организирање на годишниот пикник и доделување на признаници  за  новостекнатите знае-
ња. Среќен распуст!
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Macedonian Wines and Spirits Licence No. 54522

RED WINES: 
TERRA MAKEDONIKA, VRANEC RESERVE, 

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

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

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

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

Buy and Sell 
with 

Con� dence.

D: 416-988-2696    
MaryHome.ca

mary@maryhome.ca 

(905) 270-2000
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Во античките елински-грчки 
полиси имаше реакција против 
идејата за индивидуална скло-
ност. Се појавија многу мисли-
тели, кои, и покрај негативното 
чувство кон тогашната држава, 
не ја негираа идејата за држава, 
туку сакаа да ги лекуваат ду-
шевните болести на полиси-
те со предлагање реформи. 
Најрешителна и најрадикална 
е извонредната творба, што 
Платон, најславниот Атињанин 
од тоа време, ја изгради во сво-
ето дело „Република" во кое го 
зацрта идеалот на државата и 
правдата. 

Подоцна, тој беше приморан 
да согледа дека таа конструк-
ција беше единствена што одго-
вара на боговите, а на крајот од 
животот тој ја претстави новата 
идеална слика, земајќи го по-
веќе предвид вистинскиот свет, 
ја стави во „Законите" најнапред 
точно правната кохезија што ја 
отфрли во „Република".

Иако почетоците и заклучоци-
те на теориите се разликуваа во 
голема мера, многумина се сло-
жија со идејата дека монархија-
та е идеална форма на власт. 
Ова пробудување на монархи-
стичката идеја е едно од влија-
нијата кои го трасираа патот на 
Филип и Александар во античка 
Елада-Грција. 

Тоа може да произлезе и од 
индивидуализмот на петтиот 
век. Во практиката тоа беше 
унапредено не само со смалу-
вањето на полисот, туку и со 
појавата на здрави закони на пе-
риферијата на грчкиот свет, кои 
ги штитеа или ги прошируваа 
грчките интереси, како Дионис I 
од Сиракуза, кој ги заштити за-
падните антички Елини-Грци од 
Картагена, или Јасон од Фера, 
моќниот господар на Тесалија, 
на кого многу се сметаше, па 
дури и Еугора од Кипар. 

Првиот од теоретичарите 
што дојде до монархистичкото 
решение беше гореспомнатиот 
циник Антистен. Тоа беше по-
следица на неговите погледи 
што ги најде во циничкиот модел 
на еден совршено умен човек, 
чии идеали водат во овој свет 
на здружено човештво. Стилот 
на времето беше да се погледа 
во минатото за да се најде осно-
вата за потребите на иднината, 
па така Антистен го претстави 
Херакле како митски шаблон, кој 
со своите постојани услуги беше 
добродетел на човештвото. 

Од историјата на светот Ан-
тистен го избра великиот Кирус, 
основачот на Ахеменидската 
империја и го прикажа како да 
го познаваа и персиските леген-
ди, како идеален монарх кој се 
грижеше за своите потчинети, 
како татко за своите деца, или 
како овчар за своето стадо. 
Исто така, Ксенофон во своја-
та „Киропедија" го претставува 
Кирус како иден грчки освојувач 
на Азија, како идеал на светски 
владетел. Така ја презентира-
ше монархијата како правилна 
форма на владеење, бидејќи 
таа сама - спротивно на мрач-
ното механичко изедначување 
на демократите - знаеше како 
да ги пресмета индивидуалните 
постигнувања.

                             

Платон во 
својата „Поли-
тика" го изне-
се идеалот на 
апсолутната 
монархија на 
мудриот чо-
век, кој може-
ше тешко да 
се реализира, 
и на крајот во 
своето дело 
„Закони" тој 
му даде пре-

димство на ограничувањето на 
монархијата со закони и на кон-
ституционалното управување. 
Колку силен интерес чувству-
ваше кон монархијата како ви-
стинско постоење покажуваат 
неговите повторни посети на 
Сиракуза и неговите ревносни 
но и заразни напори да ја обла-
городи нејзината власт. 

Во успешните години 
Исократ, големиот политички 
памфлетист, се здружи со оние 
што во монархијата видоа лек 
за мизеријата. Во неговите пи-
шани преписи до киприотскиот 
принц Никокле (во седумдесет-
тите години од четвртиот век) 
тој зборуваше сосема јасно за 
предностите на монархијата, 
но тврдеше дека самите анти-
чки Елини-Грци не би можеле 
да поднесат крал. Токму оваа 
монархиска идеја го доведе до 
неговиот крај.

И во овие политички мрачни 
денови на четвртиот век грчката 
цивилизација ги продолжи голе-
мите традиции на петтиот век и 
беше во целосен процут. Како 
во интелектуалните, така и во 
уметничките сфери постигнаа 
извонредни резултати кои оста-
наа вечни. Непротивставувајќи 
се на својата политичка пропаст 
на крајот од Пелопонеската вој-
на, особено Атина се‘ уште ја 
одржуваше водечката централ-
на положба, што ја стекна во 
петтиот век во Јонија. 

Доколку атичката цивили-
зација прими панелинистички 
карактер, Атичката империја од 
петтиот век, и покрај краткиот 
век на траење, не малку придо-
несе во таа насока. Од Атина, 
главата на империјата од сто-
тина вазални градови, широка 
река на атичка цивилизација се 
пролеа во Елада на островите 
и во крајбрежните делови на 
Егејското Mope: атичките закони 
и атичките институции, атичкиот 
говор и носии надалеку се про-
ширија, особено во Јонија. 

Но, ова влијание не беше 
ограничено само на Империјата. 
Штом Атина, со пристаништето 
Пиреј стана економски центар 
не само на сојузниците туку и на 
целиот елински свет, таа исто 
така, како центар на цивилиза-
цијата, како со магнет ги привле-
че истакнатите интелектуалци и 
уметници од сите делови. Со-
фистите го најдоа својот центар 
во Атина, работеа на атичкиот 
говор и дури помогнаа да се 
создаде уметнички атички про-
зен стил, покрај тоа што тешко 
имаше софист кој беше роден 
во Атина.

Сите овие влијанија навлегоа 
многу длабоко за да можат да 
бидат отстранети со пропаѓање-
то на Империјата.   Исократ,  
господарот  на  новиот  оратор-
ски стил, можеше да се фали во 
своето дело „Панегирик" (380) 
дека неговиот роден град го ос-
тавил зад себе другиот свет во 
мислењето и говорот - во фи-
лозофијата и реториката - што 
неговите учени луѓе станаа учи-
тели на другите, дека градот е 
причина терминот антички Елин-
Грк да не значи повеќе расно по-
текло, туку начин на мислење, а 

оние што се нарекуваа антички 
Елини-Грци беа тие што ја зедоа 
атичката култура од оние што 
имаа обично потекло. 

Тоа значи дека Искорат го 
виде вистинскиот антички Елин-
Грк само кај грчките воспитани-
ци на атички начин и според тоа 
го стесни концептот за античкиот 
Елин-Грк. Но, тоа не значи, како 
што обично се претпоставува, 
дека варварите со атичко обра-
зование ги сметаше за антички 
Елини-Грци. Оваа подоцнежна 
идеја, што ја менува расната 
разлика на античкиот Елин-Грк 
и варварот, спротивно на циви-
лизациите, беше сосема туѓа за 
него поради неговата омраза 
кон Персија, наследниот не-
пријател, за која тој многу остро 
се изрази во самата расправа. 
Секако, тоа е манифестирано во 
елинистичкото време по форми-
рањето на светската империја 
на Александар.

Сепак уште кога Исократ го 
напиша тоа, веќе имаше многу 
варвари кои повеќе или помал-
ку беа под влијание на грчката 
цивилизација. Во наредните 
неколку десетлетија таа навле-
зе подалеку и во негрчките пре-
дели, а во некои делови дури и 
целосно. Доколку овој феномен 
имаше свои причини во ширина-
та и потребата од експанзија на 
грчката цивилизација, тоа има 
најголемо значење за разби-
рањето на делото на Алексан-
дар. Тој ги вложи сите сили не 
претпоставувајќи ги можностите 
на стварноста. Но, феноменот 
имаше и други причини. Едната 
беше безнадежниот услов на 
мајката земја која протера мно-
гу силни елементи да ја бараат 
својата среќа во други земји. 
Веќе ние зборувавме за маси-
те кои отидоа преку море и кои 
служеа како наемници во Мала 
Азија или во Египет за или про-
тив Големиот крал. 

Тажни од загубата на мајката 
земја, овие многу илјадници на-
емници, кои живееја во други др-
жави, во период од многу деце-
нии, беа приморани, свесно или 
несвесно, да придонесуваат за 
ширењето на грчките обичаи и 
живот во туѓите земји. Од друга 
страна, пак, овие антички Ели-
ни-Грци од најразлични области 
на мајката земја, живееја заедно 
во војнички единици и не беа 
подготвени да го прифатат тоа 
ниво на локалните особености, 
што беше надминато според 
Александар. He беа само наем-
ниците и трговците, кои отидоа 
во други држави заради своите 
потреби, туку беа прогонети и 
уметниците кои не можеа да нај-
дат работа во своите сиромаш-
ни места.

На Пелопонез, каде цветаше 
училиштето на Сикион, на поче-
токот од овој период слушавме 
за изградбата на славниот храм 
на Атина Алеа во Тегеа, изгра-
ден од Скопа, славен според 
својата големина и убавина, 
слушавме за прекрасните нови 
згради на Херон од Епидаурус. 
Но, Атина тогаш беше толку си-
ромашна, што само потребните 
згради се градеа и затоа често 
атичките уметници ги среќаваме 
во други земји.

Сакаме да ги потсетиме чита-
телите на весникот „Македонија“ 
од Торонто дека продолженија-
та „Александар Македонски“ 
се дел од истоимениот роман 
на Урлих Вилкен. Според него 
напливот на бегање од античка 

Елада-Грција предизвика и дру-
ги соодветни барања, бидејќи 
намесниците и династиите од 
Мала Азија сакаа да ги китат 
своите градови со грчка умет-
ност и да ги привлечат грчките 
поети, музиката и ораторите во 
своите дворци. Причината за 
овој феномен, кој всушност се 
сметаше како „претходник на 
елинизмот", е во фактот што со 
векови античката елинска-грч-
ка цивилизација, постепено од 
Ијонија, многу длабоко навлегу-
ваше во Лидија, Карија и Лиција, 
подгревајќи ја амбицијата на 
нивните самосвесни династии. 

Најсилен од сите нив беше 
Мавзол од Карија. Тој го проши-
ри својот простор на владеење, 
со рапидно зголемување на 
населението, каде од грчките 
уметници беа изградени убави 
палати и храмови. Како вљубе-
ник во античката елинска-грчка 
уметност, тој го издигна својот 
двор во дворец на музите, пови-
кувајќи грчки уметници и поети. 
Кога умре во 352 година, него-
вата вдовица Артемида одржа 
натпревар на грчки поети и ре-
ториканти на неговиот закоп и 
започна да го гради гигантскиот 
гроб, кој веројатно самиот го 
имал испланирано. 

Гробот се сметаше меѓу се-
думте светски чуда и беше на-
речен мавзолеј, термин кој се 
уште се употребува за големи 
гробови, a се употребуваше и во 
античко време. Ова извонредно 
здание беше дело на првите 
уметници од античкиот елин-
ски-грчки свет. Архитекти беа 
Питеј и Сатур, а скулпторски го 
декорираа Скоп и Леохар, Ти-
мотеј и Бријакс. Друг пример на 
грчката уметност од тој период 
на Исток од убав мермерен сар-
кофаг, е направен од атичките 
уметници за кралевите на Сидон 
во четвртиот век. 

Но, веројатно највозбудли-
виот пример за навлегувањето 
на грчката култура во овие земји 
се содржи во она што го напра-
ви помалку значајниот персиски 
вазал Хермија од Атарнеј (во 
Тројад), кој живееше во услови 
на блиска врска со платонистите 
Ераст и Кориск и како благодар-
ност кон нив е именуван градот 
Асос. По смртта на Платон, 
Аристотел се смести таму каде 
што престојуваше три значај-
ни години од својот живот што 
ги посвети на истражување и 
учење, во тесна врска со Хер-
мија.

Додека ги набљудуваме по-
четоците на мирното и тивко 
навлегување на грчката култура 
на Исток, како и во Италија и во 
Картагена на Запад, идејата за 
национална војна на обедине-
тите антички Елини-Грци против 
Персија се разви во исто време 
и беше многу пропагирана. Оваа 
панелинистичка идеја, како што 
ние ја нарекуваме суштестве-
ната црта на тоа движење, е од 
фундаментално значење за да 
се сфатат Филип и Александар. 
Бидејќи тоа беа тие кои, во инте-
рес на својата политика, најпо-
сле го прифатија тој концепт и 
во свој стил почнаа да го извр-
шуваат. Старата мисла на спро-
тивност помеѓу Елин и варварин 
поттикна нов начин на живеење. 

Во големата Персиска војна 
дојде до израз тоа силно са-
мосвесно национално чувство 
што во голема мера придонесе 
за огромното зголемување на 
нацијата во петтиот век. Оваа 

спротивност беше намалена и ја 
почувствуваа оние што се бореа 
да ја одвратат војната на анти-
чките Елини-Грци, а тоа дојде 
до израз по 412 година, кога 
Персија повторно почна да се 
меша во внатрешните работи на 
античка Елада-Грција. Тој пат на 
античките Елини-Грци не беше 
погрешен. Во меѓувреме софи-
стите, почнувајќи од законот на 
природата, прокламираа еднак-
вост кај сите луѓе, a co тоа и на 
Елините и варварите. 

Тоа го бараше времето и ги 
натера луѓето да ја прифатат 
панелинистичката идеја. Прв 
кој јавно ја прокламираше оваа 
идеја беше елоквентниот Гор-
гија, кој кога античките Елини-Гр-
ци беа собрани на Олимписките 
игри - за жал, не знаеме точно во 
која година - ги наговори да се 
сложат („Хомоноиа") да војуваат 
против Персија и ги повика да ги 
изберат не грчките градови туку 
територијата на варварите како 
награда за оние што се бореа. 

Таа војна за освојување на 
Персија бараше брзо обедину-
вање на античките Елини-Грци. 
Панелинистичката програма 
на Горгија беше брзо пренесе-
на од реторичарите по него, a 
e оправдана затоа што тоа го 
зголеми интересот ќај народот. 
Тоа најпрво беше издигнато до 
историско значење од Исократ, 
ученик на Горгија, чие огромно 
значење како политички писател 
не беше до скоро признато, и 
покрај тоа што неговата оратор-
ска способност никогаш не беше 
доведена во прашање. 

Во 380 година, шест години 
по Кралскиот мир, тој го создаде 
своето дело „Панегирик", ремек 
дело на епидеиктичката орато-
рија, што ја потврди неговата 
слава како прв политички писа-
тел на тоа време. По форма тоа 
беше говор пред Олимпискиот 
празничен собир, по моделот 
на Горгија, а реално тоа беше 
памфлет кој циркулираше и се 
читаше низ цела Грција.

Од панелинистичката програ-
ма за помирување на античките 
Елини-Грци со цел да се обеди-
ни националната борба против 
Персија, Исократ одговори на 
прашањето што не беше поста-
вено од неговите претходници: 
кој требаше да ја поведе оваа 
војна. Исократ ги посочи Атина 
и Спарта. 

Меѓутоа, поради големите 
услуги што Атина и‘ ги даде на 
античка Елада-Грција, тој по-
бара најпосле да се каже дека 
Атина има поголемо право на 
самостојно раководење. Се 
разбира, Атина мора прво да 
воспостави поголема контрола 
на морињата, a co тоа гледиште 
тој многу итро ја даде идејата за 
нова Атичка поморска лига. 

Тој ја оправдуваше нацио-
налната борба, која, како и 
Горгија, ја сметаше за војна на 
освојување, не само заради 
материјалните резултати на по-
бедата - богатството од терито-
риите во Азија би било пренесе-
но во античка Елада-Грција. Co 
тоа би се надминала бедата во 
античка Елада-Грција, коренот 
на сите крвави караници. 

Од гледиштето, пак, на нацио-
налната чест, срамниот Кралски 
мир би бил поништен, a анти-
чките Елини-Грци во Мала Азија 
би биле ослободени. Крајниот 
благодет од војната, меѓутоа, 
би било тоа што со поделбата 

на опасноста и добивките на ан-
тичките Елини-Грци за себе би 
добиле сигурен и постојан мир.

Пропагандата на Исократ 
беше извонредно успешна, исто 
колку и заинтересираноста на 
Атина како нова поморска сила. 
Три години подоцна, и секако по-
ради влијанието што тој го има-
ше врз јавното мислење, беше 
формирана втората Атичка вое-
нопоморска лига. Од друга стра-
на, пак, идејата за смирување на 
Атина и Спарта и поделбата на 
управувањето на копното и на 
морето, што тој со одушевување 
го докажа, беше сметано како 
утопија.                       

Сепак беше понесфатливо 
дека Спарта ќе се откаже од 
примарноста во раководењето. 
Во наредните години, откако ан-
тагонизмите на водечките држа-
ви се зголемија, Исократ наско-
ро призна дека Елада не ќе има 
внатрешен мир, па затоа таа ги 
исполнува условите за општа 
национална војна. Партикула-
ризмот претставен со идејата 
за слободен и независен полис 
беше многу длабоко всаден кај 
античките Елини-Грци. 

Така Исократ, како и многу 
други, како што видовме, се свр-
те кон монархиско решение и 
сред елинскиот свет се сметаше 
за силен човек кој не беше вр-
зан со законите и конституцијата 
на полисот, туку имаше сила и 
склоност кон панелинистичка-
та идеја. Тој им ја претстави 
својата програма поединечно 
на неколку владетели, на Јасон 
од Фера, моќниот обединувач на 
Тесалија, на кого му беше даде-
на доверба во војната со Пер-
сија, а потоа на Дионис I, најго-
лемиот владетел на Запад. Но, 
првиот од споменативе наскоро 
беше убиен (370), а вториот, за 
кого ваквите планови беа многу 
туѓи, умре во 367 година.

Исократ, меѓутоа, можеше 
да чека. Наспроти неговите ра-
зочарувања, наспроти неговите 
одрекувања од Атичката помор-
ска сила во свечениот говор „На 
мирот" од 355 година, до што 
беше доведен по пропаста на 
Социјалната војна, тој жилаво 
се поврза со панелинистичката 
идеја. Во меѓувреме, тој жи-
вееше да ја види силната екс-
панзија на Македонија на чело 
со кралот Филип и почувствува 
дека таму на север се раѓа една 
нова сила. 

Во 346 година, меѓутоа, кога 
по многу години војна Атина го 
склучи Мирот на Фило-крат со 
Филип врз основа на статус кво, 
старецот -тогаш имаше деведе-
сет години - со големо задово-
лство од обновата на мирот, го 
зеде перото и во своето дело 
„Филип" напиша отворено писмо 
до кралот, ставајќи ја пред него 
својата панелинистичка про-
грама со покана да ги помири 
античките Елини-Грци и да ги 
води против Персија, традицио-
налниот непријател. Кој беше 
тој Филип во кого Исократ се на-
деваше дека ќе му се исполнат 
желбите?

Продолжува
Пишува: СЛАВЕ КАТИН
www.slavekatin.com

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (5)
Македонија

РАЗЛИКИТЕ И ЕДНАКВОСТА МЕЃУ АНТИЧКИТЕ ЕЛИНИ - ГРЦИ И 
ВАРВАРИТЕ – АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ
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Religious tour to Jordan and Israel
Nov 15 – Nov 25 2018

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

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

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

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

DAY 4.  Sunday  (B.L.D.)  Nov 18/2018   
MINISTRY ON THE SEA OF GALILEE    
†        Breakfast at the hotel
†       Boat ride on the Sea of Galilee to 
Church at Capemaum
†        Synagogue, a place where Jesus 
preached
†        Church of multiplication, to see Byzan-
tine Mosaics at Mount Beatitudes
†        Lunch at St.Peter’s fish restaurant

†        Leasure time in Galilee
†       Dinner Lunch in Sea of Galilee 
†        Night stay in hotel

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

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

DAY 7.  Wednesday  (B.D.) Nov 21 /2018 
BETHANY-JERICHO to include MT. 
TEMPTATION-DEAD SEA- JORDAN RIV-
ER
†        Breakfast at hotel & Check out
†        Bethany Beyond the Jordan
†        Allenby Border Crossing       
†        Jericho, cable car ride to Mount of 
Temptation to visit a Monastery
          (Monastery, Mon-Fri 9am-1pm, 3-4pm)
†        Bethany - Visit the tomb of Martha and 
Lazarus (8.00 - 17.00)
†        Drive to Bethlehem, check in dinner 
and overnight

DAY 8. Thursday   (B.D.) Nov 22/2018 
BETHLEHEM- ST.SABAS-SHEPARD 
FIELD
†        Breakfast at hotel
†        Church of Nativity, birth place of Jesus
†        Walk through the Sheppard field
†        Free time for lunch
†        Walk through old city of Bethlehem
†        Dinner in restaurant in Bethlehem City
†        Night stay in Jerusalem

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

DAY 10. Saturday (B. D.) Nov 24/2018 
PATRIARCHY –HOLY SEPUCHRE-WAIL-
ING WALL-TEMPLE MOUNT-ST.ANN’S 
CHURCH
†        Buffet breakfast
†        Devine Liturgy at Patriarchate of Jeru-

salem
†        Visit to old city, Ecce Homo
†        Christ Lord prison site
†        Walk on the Via Dolorosa- the Path 
of Suffering
†        Church of Holy Sepulcher, location of 
Golgotha and the Holy Tomb of Christ
†        Temple Mount, pools of Bethesda and 
the Wailing Wall
†        Leisure time and shopping in the old 
city
†        Ein Kareem, visiting the birthplace of 
Joan the Baptist in St.John Ba Harim
†        Mary’s Spring
†        Special dinner in a local restaurant
†        Overnight stay in Jerusalem   

Day 11. Sunday  (B.) Nov 25/2018 TRANS-
FER TO TEL AVIV FOR DEPARUTRE TO 
TORONTO AIRPORT
 (Departure at 11:55 AM)
 

Foot Notes:
(B,L,D) Breakfast, Lunch ,Dinner,
Orthodox tour guide is required for the dur-
ation of the tour 
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MHRMI Condemns the West's Portrayal of Potential 
Macedonia Name Change as a "Victory"

Not only is Western coverage 
factually incorrect, it is blatantly 
racist as the potential change 
to a country's name and its 
people's ethnic identity, origin, 
language and history - all in the 
name of appeasing its oppres-
sors - cannot be "celebrated". 
It violates every human rights 
convention that the West 
claims to uphold.
Following the anti-Macedon-
ian, US-installed "Prime Min-
ister" Zoran Zaev's symbolic 

agreement today with Mace-
donia's most notorious oppres-
sor, Greece, Western nations 
and media were quick to cele-
brate these violations of Mace-
donia's most basic of human 
rights. Factually:
1. A Prime Minister cannot uni-
laterally change Macedonia's 
name.
2. Any suggestion of a name 
change violates the Mace-
donian Constitution and the 
offending "leader" faces im-

prisonment.
3. Any major change that is not 
in violation of the Constitution 
faces a Parliamentary vote and 
referendum
4. The Macedonian President 
has veto power and already 
announced that he will use it.
If the West insists on covering 
this anti-human rights story, 
then it must do so responsibly.
Further, MHRMI President Bill 
Nicholov, in his discussions 
and meetings with several 

newsroom editors said,
"We demand that media out-
lets stop relying on one source 
- Reuters - to blindly publish 
news stories without doing any 
research or using common 
sense. To name a few: CBC, 
CTV and CP24. We are await-
ing your response, immediate 
retraction, and apology. We 
demand that you stop reporting 
on the Macedonia name issue 
as a 'diplomatic dispute' and we 

expect and demand defence of 
our basic human rights. If not, 
we will take further action. This 
also applies to all other media 
outlets."
Macedonian Human Rights 
Movement International asks 
this question - what if any other 
country were in this situation? 
The West would condemn any 
attempts to violate its basic 
right to self-determination. Why 
the double-standard for Mace-

donia and Macedonians? Is it 
laziness, ignorance or complic-
ity? If Indigenous groups were 
not permitted to use their age-
old names, there would be im-
mediate, and justified, outrage. 
MHRMI has, and will, proudly 
participate in their defence.
Macedonia and Macedonians 
demand the same level of sup-
port.

My People, They are Dividing You
June 19, 2018

(by Vele Tosevski, MHRMI 
Director of Community 
Outreach, AMSUT President)

My people, they are dividing 
you. With their policies, their 
empty promises and their per-
sonal interests, they make you 
quarrel and fight each other 
so that they can succeed in 
the end – to make Macedonia 
an anti-democratic country, 
unconstitutional and without 
rights. This week was a very 
interesting week. Wherever 
I went, I listened to differ-
ent views, I watched people 
that never before raised their 
voices, who now expressed 
their thoughts. There was not 
a minute, and there is not one 
yet, when I opened the face 
book without seeing the word 
“Macedonia”, as well as the 
television even here in Can-
ada. I noted one thing, you 
all fight one another. One will 
be opposing the government, 
while the other will persecute 
the first one because the VM-
RO’s were not better before. 
That is what SDSM and VMRO 
do to you to gain power.

It was enough. Show him and 
show each other that we are 

united and that the parties do 
not interest us. This what is 
happening now is for the sur-
vival of our Macedonia, it is 
not politics. The politics ended 
even with the agreement with 
Bulgaria. You must read this 
agreement yourself. Do not 
listen to others, listen to your 
soulful voice. This is not just 
about the name. This agree-
ment invalidates our right to 
free speech. Macedonia also 
gives up the Macedonian min-
ority outside the country – it 
means us, your family. At the 
same time, interference in our 
internal policy is ensured. This 
is not a democratic agreement 
and I am scared that it has 
been approved by the United 
Nations and the European 
Union.

To you young people, my gen-
eration, I know what you think 
– you can hardly wait for a 
European passport to go as far 
as you can from Macedonia. 
It is not my place to say this 
because I live in Canada, but 
you have to listen to the view 
of someone who is not ma-
nipulated by the Macedonian 
media, government and pol-
itics. The European Union and 
NATO will not give you more 
money in your pocket or more 
security. Overseas is not easy. 
Life has become the same 
everywhere, from morning till 
evening we are doing unsafe 
things. Ask anyone. There-
fore, you will build the future of 
Macedonia, not NATO or the 

EU. Macedonia needs Mace-
donia. There is a future, and 
not with this agreement.

Greece wants us to vanish. 
Greece wants to occupy us. 
Say NO to the agreement. 
Say YES to the future of the 
Republic of Macedonia, Mace-
donians, and the Macedonian 
language without the depriva-
tion of human rights. We leave 
it to you. Let's remember what 
I wrote above, I see Mace-
donia everywhere but I see 
MACEDONIA, not some other 
word. I am glad that this word 
is everywhere and is heard. 
The world does not know who 
we are and what we are. That's 
what we have done. Your job is 
now to show Macedonia who 
we are and what we are. The 
reverse will happen of what 
the government is thinking 
will happen. Macedonia will 
remain Macedonia because I 
have faith in my people, even 
though many have lost much 
of that faith. Trust one another, 
let's take Macedonia back. We 
go on forward. That's what we 
have done. Your job is now to 
show Macedonia who we are 
and what we are. The reverse 
will happen by thinking the gov-
ernment will happen. Mace-
donia will remain Macedonia 
because I have faith in my 
people, and if they have lost 
much of that faith. To trust one 
another, let's take Macedonia 
back. We go on the road.

Western Puppet Politicians
June 18, 2018

(by Bill Pavlovski)

Today, a group of fake, Western puppet 
politicians, who have already become the most 
despicable villains in Macedonian history, met 
on the shores of Small Lake Prespa, in a remote 
corner of the part of Macedonia that Greece 
annexed in 1913, hiding like cowards, far away 
from the outraged citizens.
With support of their EU and other Western 

masters, they signed an agreement with which 
they will ethnically cleanse the Macedonian 
people within their own country - and throughout 
the world, all under the guise of a ‘having more 
prosperous life’ by ‘potentially’, at some point 
down the road, joining the failing European 
Union.

The Macedonian people took to the streets 
tonight and showed these miscreants what 
they thought of their cataclysmic ‘agreement’, 
one in which the Macedonian people and 
nation stand to lose their identity, and freedom, 
with every single point. They stood up to their 
corrupt ‘government’ under no political banners 
other than the only banner that counts, the 
Macedonian flag. Young, old, man, woman and 

child, they marched in defiance, waved their 
true Macedonian flags, and demanded that this 
traitorous puppet government immediately be 
removed from power, and for the political games 
being played with their country and identity to 
end.

And while Zoran Zaev was out laughing and 
dining with his ‘friends’ (ie: masters) with his 
pockets full of EU money, he placed an order…

for this thugs in riot gear to 
move in on the Macedonian 
protestors and silence them 
- with batons, riot tanks and 
flash bombs, beating and 
arresting the men, women, 
CHILDREN and journalists in 
the streets.

There is no freedom in Zaev’s 
Macedonia. There is no right to 
protest in Zaev’s Macedonia. 
There are no rights for 
journalists to tell the truth in 
Zaev’s Macedonia - even the 
Western media is complicit in 

lying for them now. And regardless of what his 
campaign slogan promised, there is no life in 
Zaev’s Macedonia, because in his mind, Zaev 
has already put an end to Macedonia. This is 
what life is going to be like in ‘North Macedonia’, 
and it will only get worse. Unless we rise up and 
stop them.

Zaev must go. We must take back Macedonia 
for the Macedonians.

We do not need politicians and promises, 
we need Macedonians and action. We need 
a Macedonian president to do everything in 
his power to protect us, and we need every 
Macedonian out on the streets until we get the 
job done.
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Известува Драгица Димовска - Претседател на пензионерскиот клуб Woodbridge 
Macedonian Seniors Club
Во неделата на 10 јуни пензионерскиот клуб од гратчето Вудбриџ (Woodbridge Macedonian 
Seniors Club) гo одржа својот традиционален пикник кој беше посетен од сите пензионери 
од клубот и пензионери од сите делови на Македонија. На пикникот присуствуваше и ново-
избраниот парламентарец Мichal Tibollo со неговата сопруга Силвана .Господин Tibollo беше 
член и на групата за признавање на Република Македонија од страна на Канада под устав-
ното име и секогаш ни’ стои на располагање доколу имаме потреба од него.. 
Инаку клубот е отворен секој ден од 9 часот наутро до 12 часот на пладне.
Навечер, клубот е отворен секој понеделник, среда и петок од 18 до 23 навечер, додека во 
летните месеци јули и август е отворен само во среда навечер од 18 до 23 часот. Покрај пи-
кникот традиоционални активности се: прослава на канадскиот и македонскиот Божик, про-
слава на македонскиот Велигден и други настани. Во клубот членуваат пензионерите што 
живеаат во Vaughan како и неколку проценти на пензионери кои што не живееат во градот 
Vaughan.. Нашите македонски пензионери и нашите Македонци слободно можат да дојдат и 
да не’ посетат, со цел  да се зајакне врската помеѓу сите нашинци  кои што живеат во оваа 
убава демократска земја Канада.

Woodbridge Macedonian 
Seniors Club

СО  ЛИТЕРАТУРЕН  ПРИЛОГ ЗА РУБРИКАТА „ПОЕЗИЈА СО ПОВОД“ ЌЕ  ГО ПРОСЛАВИМЕ  ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА 
ПОЕТОТ НИКОЛА ЈАНКОВ ВАПЦАРОВ ПО ПОВОД 76 -  ГОДИШНИНАТА ОД НЕГОВАТА СМРТ  ( 7 дек.1909 – 23 јули 1942 ) 

ПРЕДИЛИНДЕНСКИ ПОЕТСКИ БРАНУВАЊА  СО СИЛАТА И ВИСТИНАТА НА ПОЕТСКИОТ ЗБОР НА ПОЕТОТ И 
РЕВОЛУЦИОНЕР,  НИКОЛА  ВАПЦАРОВ

Ретки се пое-
тите меѓу 
двете светски 
војни  кои со-
нивните песни 
успеале така 
убаво да ја 
опишат  уба-
вината  на 
својата татко-
вина а воедно 

да го прикажат тешкиот живот на народот,и 
кога  со оружје в рака демне непријателот 
над нивната родна куќа, како што е поетот 
Никола Вапцаров, кој копнеел за слобода и 
носел во себе љубов за сиот свет. Тие чув-
ства  ги открива во неговата песна:                                                                                                                            

РОДИНА  
                                                                                                                                         

Имам земја родна и ја грее                                                                                                                                             
дење широт небесен,                                                                                                                                         

Вечер светат ѕвездени полилеи                                                                                                                               
и ги гаси в зори светол ден.

Туку ноќе дома кога одам                                                                                                                                             
над стреите под скришниот мрак                                                                                                                                         

усетувам  - до куќата родна                                                                                                                                            
со паробел в рака демне враг. 

Ме учеше мајко, душо слатка                                                                                                                                           
да го љубам  сиот божји свет.                                                                                                                                  

Би го љубел, мајко, би го сакал,                                                                                                                                    
но ми треба слобода и леб. 

                                                                                                                               НИ-
КОЛА ЈОНКОВ ВАПЦАРОВ,  голем македон-
ски  поет и патриот што ја сакаше и со перо 
в рака со силата на поетски  збор ја бранеше  
родината,  роден е на 7 дек. 1909 г. во Бан-
ско, Пиринска Македонија. Потекнува  од на-
предно револуционерно  семејство, така да 

уште  млад  ги следел прогресивните идеи на 
учените  луѓе и револуционери. Бидејќи не ја 
сакал војната, почнал да се занимава со ре-
волуционерна дејност борејќи се против фа-
шизмот и затоа бил познат како поет против 
сите војни. И покрај неговата тешка физичка 
работа и малтретирања од полицијата, тој 
бил посветен на  читањето и пишувањето, за 
кое имал талент, така  да прераснал во голем 
револуционерен поет. Бил организатор на 
Македонскиот литературен кружок во Софија 
во 1938 г. каде членувале  македонски лите-
ратурни творци.Вклучен бил и воантифашис-
тичкиот отпор и токму  во своите стихови  пее 
за татковината  побудувајќи  ја  свеста  и бор-
бениот дух на работничката класа   Во Втора-
та светска војна учествувал во некои дивер-
зантски акции, при што бил фатен, осуден на 
смрт и  стрелан од бугарските фашисти во 
Софија на 23 јули, 1942 г.  Токму  овој ме-
сец  се одбележуваат 76 години од неговата 
трагична смрт.  Зад себе оставил  две поет-
ски збирки и голема љубов кон татковината. 
Ликот и делото на Вапцаров претставуваат 
значаен вовед во македонската  историја со 
смела појава на неговото поетско творештво 
и реален одраз  за животот на македонскиот 
народ , со Илинденските  настани и херојски-
те подвизи  на војводите  кои животот го дале 
за слободата на Македонија.Меѓу најпозна-
тите  песни со особена поетска вредност и 
вистина, со патриотски  чувства, како на поет 
и револуционер кој ја очекувал слободата по 
цена на изгубениот живот на Илинденските 
војводи   е  песната  со симболичен наслов 
„ИЛИНДЕНСКА“ која  се  наоѓа во редот на 
најубавите  песни, чии стихови допираатдо 
тажната историја на Македонија; затоа, дла-
боко е врежана во колективната меморија на 
македонскиот народ, со ликот и  делото на  
НИКОЛА   ВАПЦАРОВ – поет на вистината:                                                                                                             

                    
ИЛИНДЕНСКА                                                                                                                                        

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

стотинска вина сторија !                                                                                                                                                
Но, штом ќе дојде ден                                                                                                                                              
за се ќе и раскажеме                                                                                                                                        
на мајката историја.

Започнаа со раце гнасни                                                                                                                                           
на народот во душата да му џбараат                                                                                                                    

но гневот беше толку нараснат                                                                                                                                      
та не се сфати волчката им нарав.                                                                                                                                  

И муцките на ѕверови со овчки кожи,                                                                                                                               
престапничко лицемерење.                                                                                                                                      

Но, идат дни, тогаш и ќе може                                                                                                                                       
со грст кал по сурат да ги пернеме.

Се почна бунтот.                                                                                                                                          
И не беше обичај                                                                                                                                           
да изостанеме,                                                                                                                                      

Не се предадовме !                                                                                                                                                
Туку со крвта                                                                                                                                            

на народот обичен во Илинден                                                                                                                                          
наша содржина кладовме !

Што ли ќе речете за таа новост ?                                                                                                                               
Ќе барате ли тука руски рубли ?                                                                                                                                

В Крушево уште феудалот гнетеше                                                                                                                                
и колкав скок ?                                                                                                                                                

 Изградија република!                                                                                                                                       
А беа исто млади колку нас,                                                                                                                                    
Се такви, какви што сме ние.                                                                                                                                        
Се бореа, умираа без  глас,                                                                                                                                            

 како што утре  ќе умреме и ние.                                                                                                                                             
Мнозина нема,но не липам јас, чу ли?                                                                                                                      
Ќе дојдат други среде дим и жареж.                                                                                                                           
Глеј в овој тука! – Тој е Питу Гули,                                                                                                                                           

а ти? Ти, секако си Карев...                                                                                                                                         

И ако треба пароли - вред                                                                                                                                          
До месечина ќе кренеме плакати.                                                                                                                               

Слобода сакаме,                                                                                                                                          
 и без, без  протекторати...                                                                                                                                  

           
 Поетското значајно дело ги расветлува и 
вреднува  животните творешки патеки на 
гордиот македонски син, кои се неразделна 
трнлива врвица од својот македонски на-
род. Тоа ќе остане како бележит прилог  за 
македонската поезија, со трајно значење за 
нашата книжевна историја. Кога веќе со овој 
литературно – поетски прилог се потсетивме 
на војводите и  илинденските настани од ми-
натото; секако дека едно илинденско дожи-
вување за нас, Македонци во Торонто ќе  ни 
бидат средбата и учеството на илинденските 
прослави  по повод  2 август, Илинде -  Денот 
на Илинденското  востание,  пропратени со 
Илинденскиот пикник, кого организацијата „ 
Обединети Македонци “ секоја година тради-
ционално го одржува  со свечена програма, 
оро и песна во топлите августовски денови.

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД
Пишува и уредува  

БЛАГИЦА  ДАФОВСКА
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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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Ансамблот ,,Македонка,, од црквата Св. Климент 
Охридски на +46 степени на најдостоинствен и 

величествен начин ја претстави на макеоднската 
култура и народни традиции на прославата на 

националниот ден на Канада на 1-ви јули. 

Одличен настап на ансамблот,,Македонка,,           
на 21-от македонски фестивал во Рочестер

Уште една раскошна пртстава на Ансамблот ,,Македонка,, на традиционалниот црковен 
фестивал во Рочестер, чиј домаќин беше МПЦ Св. Димитрија Солунски. Настапот на 
младите момчиња и девојки беше пречекан со бурни овации од страна на  присутните гости 
на фестивалот. 
Оваа година со посебен жар домаќините од црквата св. Димитрија која ја ракови г-ѓа Нада 
Димтрио во Рочестер се погрижија за прекрасна организација на фестивалот, работеше и 
младо и старо, а како и на секој фестивал и годинава не изостана доброто расположение 
за време на трите фестивалски дена. Македонска храна, музика, смеа, ведар дух на 
македонскиот непокор. Гостите од Торонто ги предводеше претседателот на црковниот 
одбор на Св. Климент Охридски Чедо Миленковски, како и легендата на македонскиот 
фолклор во Канада Алек Петличков. 

416-421-7451
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 416-476- 4133
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Со извици „Македонија, Македонија“ одбележани 70 години 
од прогонот на Македонците од Егејскиот дел на Македонија

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА - МАКЕДОН
БАРАМЕ ГРЦИЈА ДА ГИ ПОНИШТИ  ДИСКРИМИНАТОРСКИТЕ ЗАКОНИ, ЗАРАДИ ОСТВАРУВАЊЕ НА НАШИТЕ ПРАВА И СЛОБОДИ!

29 јуни 2018 година, Скопје, 
Македонија - Светската 
средба на насилно прогоне-
тите Македонци од Егејскиот 
дел на Македонија за вре-
ме на Граѓанската војна во 
Грција 1946-1949 година, 
којашто се одржува на 30 
јуни и 1 јули 2018 година во 
Скопје, по петти пат, во орга-
низација на Сојузот на здру-
женијата на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија 
МАКЕДОН, а под покрови-
телство на Светскиот Ма-
кедонски Конгрес ќе упати 
Декларација којашто ја обја-
вуваме во целост.
Врз основа на членовите 7, 
8 и 9 од Договорот во Севр 
од 10 август 1920 година со 
којшто Грција се обврзала на 
малцинствата да им гаранти-
ра целосна рамноправност 
со другите грчки граѓани во 
однос на заштитата на жи-
вотот и имотите, слободата 
и граѓанските и политички 
права, меѓу кои и употребата 
на мајчиниот јазик, приватно 
и официјално во судството и 
во јавните гласила, членот 
13 став 2 од Универзалната 
декларација за човековите 
права според кој “Секој има 
право да ја напушти земјата и 
да се врати во неа“, усвоена 
од Генералното Собрание на 
ООН на 10 декември 1948 го-
дина, членот 14 од Европска-
та конвенција за заштита на 
човековите права и основни 
слободи, усвоена од Советот 
на Европа на 4 ноември 1950 
година, со која се забранува 
дискриминацијата против 
секого по било која основа, 
Конвенцијата за правата на 
детето усвоена на Генерал-
ното Собрание на ООН на 
20 ноември 1989 година и 
членот 1 од Меѓународната 

конвенција за елиминација 
на сите форми на расна дис-
криминација, усвоена од Ге-
нералното Собрание на ООН 
на 21 декември 1965 година, 
а соочени со трагедијата на 
повеќе од 80.000 бегалци, од 
кои 28.000 деца од воените 
дејствија за време на Втора-
та Светска Војна 1939-1946 и 
Граѓанската војна во Грција 
1946-1949 година,
Насилно прогонетите Ма-
кедонци од Егејскиот дел 
на Македонија за време на 
Граѓанската војна во Грција 
1946-1949 година, на Свет-
ската средба одржана по 
петти пат на 30 јуни и 1 јули 
2018 година, во Скопје, Репу-
блика Македонија ја утврдија 
следната

ДЕКЛАРАЦИЈА
(1) Жалиме што и после 
70 години од прогонот во 
1948 година за време на 
Граѓанската војна во Грција 
1946-1949 година, статусот 
на насилно прогонетите Ма-
кедонци од Егејскиот дел 
на Македонија за време на 
Граѓанската војна во Грција 
1946-1949 година, расеани 
на сите меридијани на земји-
ната топка, до денес остана 
нерешен.
Бараме продолжение на 
расправата во Генералното 
Собрание на Обединетите 
Нации од 1948 година со 
усвојување на Резолуција 
за граѓанските, имотните и 
наследните права и правото 
на државјанство на насилно 
прогонетите Македонци од 
Егејскиот дел на Македонија 
за време на Граѓанската вој-
на во Грција 1946-1949 годи-
на, тогаш повеќето деца.
(2) Бараме Грција да ги по-

ништи дискриминаторските 
закони: Законот број 1285 од 
1982 година за признавање 
на националниот отпор на 
грчкиот народ против окупа-
торските војски (1941-1944); 
Законот 332 од 1926 година 
за промена на топонимите 
и личните имиња; Законот 
2366 од 1938 година со кој 
се забранува Македонскиот 
јазик; Законот 2536 од 1953 
година за колонизација на 
северните погранични места 
со Грци; законите 3958 од 
1959 година, 1108 од 1972 го-
дина и 660 од 1977 година со 
кои се ограничуваат можно-
стите на протераните Маке-
донци да се вратат во Грција 
и на истите да им се вратат 
имотите; Законот 1540 од 
1985 година за регулирање 
на имотите на политичките 
повратници во Грција; Зако-
нот број 1543 од 1985 година 
и Законот број 1863 од 1989 
година за елиминирање на 
последиците од Граѓанската 
војна (1944-1949), со цел, 
освен за “Грците по род“, 
репатријација и право на 
државјанство и деконфиска-
ција и денационализација, 
односно обесштетување на 
нивните имоти и за насилно 
прогонетите Македонци од 
Егејскиот дел на Македонија 
за време на Граѓанската вој-
на во Грција 1946-1949 годи-
на.
(3) Апелираме Британска-
та кралица и премиерот на 
Обединетото Кралство јавно 
да се извинат за поразот и 
жртвите на демократските 
сили, грчките антифашисти и 
Македонците во Граѓанската 
војна во Грција, заради бри-
танската помош во победата 
на монархофашистите, и за 
фрлањето на првите напалм 
бомби врз Македонците на 
Грамос и Вичо на 28 август 
1949 година, како израз на 
победата на демократските 
вредности на нова Европа и 
на поразот на фашизмот во 
Втората Светска Војна!
(4) Им благодариме на др-
жавите кои примија и згри-
жија насилно прогонети деца 
Македонци од Егејскиот дел 
на Македонија за време на 
Граѓанската војна во Грција 
1946-1949 година: Унгарија, 
Чешка, Словачка, Романија, 

Полска, Руската Федерација, 
Узбекистан, Бугарија, Хрват-
ска, Србија, Словенија и Ал-
банија.
(5) Бараме репатријација и 
на насилно прогонетите Ма-
кедонци од Егејскиот дел на 
Македонија и деконфиска-
ција и денационализација, 
односно обесштетување на 
нивните имоти од Првата 
и Втората Балканска војна 
1912-1913 година, Нејската 
конвенција за заемно пре-
селување на населението 
склучена меѓу Бугарија и Гр-
ција на 27 ноември 1919 го-
дина, Лозанската конвенција 
за заемно пресeлување на 
населението склучена меѓу 
Турција и Грција на 30 јануа-
ри 1923 година, Првата Свет-
ска Војна 1914-1918 година и 
Втората Светска Војна 1939-
1946 година.
(6) Бараме Грција да ја рати-
фикува Рамковната конвен-
ција за заштита на национал-
ните малцинства, усвоена 
од Советот на Европа на 22 
септември 1997 година.
(7) Договорот Димитров-Ци-
прас од 17 јуни 2018 годи-
на за промена на името и 
идентитетот, го сметаме за 
ништовен и велепредавство 

на нацијата и државата, и ба-
раме Претседателот на Ре-
публиката да не го потпише 
указот за прогласување на 
Законот за негова ратифика-
ција и при повторно гласање 
во Собранието.
(8) Ги поттикнуваме претсе-
дателите на Македонија и 
Грција на склучување Декла-
рација за македонско-грчко 
помирување и Договор за 
траен мир и добрососедство 
меѓу Македонија и Грција, врз 
основниот принцип на меѓу-
народното право на еднаква 
сувереност што подразби-
ра: взаемно почитување и 
разбирање, соработка по 
сите прашања од заеднички 
интерес, со немешање во 
внатрешните работи и на ре-
ципроцитетна основа.
(9) Се’ додека за Софија 
- Македонија е дел од Буга-

рија, Македонците се Буга-
ри, а Македонскиот јазик е 
дијалект на бугарскиот јазик, 
Договорот Заев-Борисов 
од 1 август 2017 година го 
сметаме за ништовен и ве-
лепредавство на нацијата и 
државата!
(10) Отфрламе референдум, 
промена на Уставот и рати-
фикација на меѓународен 
договор заради промена на 
името на државата и иденти-
тетот на нацијата!
(11) Бараме Претседателот 
на Републиката да објави 
безусловен крај на разгово-
рите за разликата за име-
то на државата и за тоа со 
нота веднаш да го извести 
Генералниот Секретар, а до 
Генералното Собрание да 
достави Резолуција за про-
должување на членството 
во Обединетите Нации под 
единственото државно име 
Македонија, со можност за 
употреба на уставната до-
давка “Република“ како јасна 
разлика од истоимената се-
верна провинција во Грција 
и југо-западна провинција 
во Бугарија, без латинич-
на транскрипција на Маке-
донскиот јазик (Republika 
Makedonija), туку на англиски 

јазик Republic of Macedonia, 
со меѓународниот код МК 
односно МКД и нотифи-
кација на Македонскиот 
народ и јазик на англиски 
јазик Macedonian people и 
Macedonian language, неза-
висно од историските хипо-
теки на Балканските војни 

1912-1913 година - окупа-
цијата врз Македонија и ге-
ноцидот врз Македонскиот 
народ што се’ уште траат!
ЕУ и НАТО не се достојни за 
промена на името на држава-
та и идентитетот на нацијата!
(12) Бараме Владата да го 
формира Координативното 
тело за егејското прашање 
при Министерството за на-
дворешни работи, во соглас-
ност со Резолуцијата за бе-
галците од воените дејствија 
во Република Грција за 
време на Граѓанската вој-
на и Втората Светска Војна 
донесена од Собранието на 
Република Македонија на 27 
август 2008 година (“Служ-
бен весник на Република Ма-
кедонија“ број 106/2008).
(13) Како жртви на етничко 
чистење и војни упатува-
ме пораки за “Мир и љубов 
меѓу народите и државите 
во светот“ и “Никогаш повеќе 
војна“!
(14) Оваа Декларација ќе се 
достави до: претседателите, 
парламентите и владите на 
Македонија, Бугарија и Гр-
ција, Европската Унија, Со-
ветот на Европа, ООН, Кана-
да, Австралија и постојаните 
земји членки на Советот за 

безбедност - САД, Руската 
Федерација, Народна Репу-
блика Кина, Република Фран-
ција и Обединетото Кралство 
Велика Британија и Северна 
Ирска.
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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

It’s time to register for the 2018 Macedonian Open Golf Tournament to be held Tuesday July 10 at Station Creek 
Golf Club in Gormley, Ontario. Space is limited to 288 golfers and reservations are taken on a first come first serve 
basis – so don’t wait.  Reservation GUARANTEED only with advance payment by cheque or credit card.  You 
can register online at www.macedonianopen.com, or call Zlatka at 416-755-9231. The deadline for registration is 
Friday June 29, 2018.

New for 2018…introducing a Scramble format in addition to our traditional Open format!

During registration on line or with Zlatka, you can now chose between 2 playing format options.  One is our 
traditional “Open” format where you play your own ball and compete against other open format players for the Macedonian Open 
winners trophies.  The second option is a “Scramble” format where your pick the best shot of your foursome and all players play 
their next shot from that player’s ball position.  The Scramble format foursomes will compete against other scramble foursomes for 
the new Scramble winner trophy.

The Scramble format is being introduced to encourage more participation in the fun and camaraderie of the Macedonian Open, 
while maintaining the 76 year tradition and history of the Open format.  If you are a casual player, a less serious player, a beginner, 
or simply interested in a having a great time with your friends without worrying about your score, the Scramble format is the right 
choice for you.  Pick your option!

As you already know, this is the golf event of the season. For only $230 ($95 for juniors 17 & under) you receive an all inclusive package that 
includes golf, practice range, morning refreshments, a BBQ lunch, dinner, and special commemorative gift.  Plus, you will receive a tax receipt 
for $100.00 for each adult registration.
As always, we welcome any donations you or your business can make to our auction items or through a hole sponsorship.  Please contact 
Zlatka at 416-755-9231 or by email at zcokov@canadianmacedonianplace.com to make arrangements.  All contributions will be 
acknowledged in our event program.
It’s always great to see new faces at our tournament, especially Juniors.  Contact your family, friends and business colleagues and set up a 
foursome today.  You won’t be disappointed!
We look forward to seeing you at Station Creek Golf Club on JULY 10th!
On behalf of the Macedonian Open Golf Committee
Stan Thomas, Chairman

Susan Argiros     Sasho Bitove     Steve Brown     Zlatka Cokov     George Markou     Alex Mishos     Bob Petroff               Chris Popalis     
George Sterjovski     Mike Stoyan     Marilyn Trentos     Tom Ylkos
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На 17 јули 1986 година по-
чина Ристо Шишков — маке-
донски актер, еден од најго-
лемите на сите времиња. 
Ристо Шишков е роден во 
1940 г, во селото Мрсна, 

Серско, Егејска Македонија, 
во ситуирано трговско се-
мејство. Татко му Васил и 
најстариот вујко лежеле 4 го-
дини затвор на Крит. Во 1942 
година Ристо ја доживува 
трагичната судбина на деца-
та-бегалци. Преку Бугарија 
во 1945 година неговото се-
мејство доаѓа во Струмица, 
каде тој се школува.
  Од 1 октомври 1964 година 
станува член на Драмата на 
Македонскиот народен теа-
тар. Играл во 54 театарски 
претстави, снимил 11 филма 
(во дванаесеттиот, „Води“, 
неговата ролја е пресниме-
на), пет телевизиски драми 
и три телевизиски серии, по-
веќе радиодрами. Добитник 

на една театарска награда 
на МТФ „Војдан Чернодрин-
ски“ во Прилеп (1977 година) 
за улогата во претставата 
„Крчма под зеленото дрво“.
Во 1979 е обвинет во навре-
да на српски и хрватски ар-
тисти, исто како и на Тито, и 
на 15 јануари 1980 заминува 
во затвор. По боледување 
умира на 17 јули 1986 година 
во Скопје.

На  18 јули 1967 година во 
Охрид, на третиот црков-
но-народен собор, Архие-
пископскиот синод донесе 
одлука за прогласување ав-
токефалност на Македонска-
та православна црква како 
наследничка на обновената 
Охридска архиепископија. 
Одлуката ја соопштиновиот 
Архиепископ Охридски и Ма-
кедонски г. г. Доситеј.
На 24 јули 1923 година Гр-
ција, Турција и сојузничките 
сили од Првата светска војна 
ја потпишаа Лозанската де-
кларација, врз основа на која 
е извршена принудна разме-
на на население: христија-
ните од Турција во Грција, 
а муслиманите од Грција во 
Турција. Ова во голема мера 
го изменило националниот 
состав на Егејска Македо-
нија.
На 24 јули 1957 година почи-
на Методија Андонов Ченто, 

македонски револуционер и 
државник, прв претседател 
на Иницијативниот одбор за 
свикување на Првото засе-
дание на АСНОМ и борец 
за правата и слободата на 
македонскиот народ. Роден е 
во Прилеп, на 17 август 1902 
година.
На 26 јули 1996 година Ре-
публика Македонија и Евро-
пската Унија потпишаа рам-
ковна спогодба за соработка 
на Република Македонија во 
Европската Унија. Истиот 
ден во Република Македо-
нија пристигнува и првиот 
американски амбасадор - 
Кристофер Хил.
На 26 јули 1963 Катастро-
фален земјотрес го разурна 
главниот град на Републи-
ка Македонија-Скопје. Во 
земјотресот загинаа 1.070 
луѓе, 2.900 беа повредени, а 
беше уништен или оштетен 
4⁄5 од стамбениот фонд. Ве-
ста за земјотресот што го за-
фати Скопје брзо се рашири 

низ целиот свет, кој покажа 
голема солидарност.

На 29 јули 1014 година во 
битката на планината Бела-
сица кај Струмица, војската 
на македонскиот цар Самоил 
била тешко поразена од вој-
ската на византискиот цар 
Василиј II.
Од 29 јули до 3ти август 
во Битола, секоја година се 
одржува традиционалниот 
фестивал на народни песни 
и игри ,,Илинденски Денови’’. 
Овој фестивал е посветен на 
Илинденското востание од 
1903 година, а за време на 
деновите на фестивалот Би-

тола е македонски ценатр на 
фолклорната култура. Секоја 
година странски фолклорни 
групи настапуваат пред би-
толската бројна публика и 
бројните туристи во посета 
на родниот крај. 
На 31 јули 1908 година по 
победата на Младотурската 
револуција, Јане Сандански 
упатува „Манифест до сите 
народности во Османската 
империја“.

Македонска Заедница

Низ Годините

OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Breakfast by Marija: Light-Healthy 
Breakfast Sandwich

Ingredients:
Any kind of bread can be used 
- wrap, bagel, toast, bun.
I used toast.

In a small bowl - mix 
1 tbsp. fresh red onions - 
chopped 

1/4 tsp. fresh green bell 
peppers - chopped
1/2 clove garlic - chopped
1 tsp. parsley - chopped
Hot chili peppers - to taste.
2 tbsp. olive oil
Mix together and place on top 
the toast, add feta cheese on 

top - to taste.
Place off to the side.

Then make on fried egg (or 
scrambled).
Place on the other slice of 
toast and enjoy this nice 
healthy-inspired breakfast.

Summer Dinner by Marija: 
Stuffed Peppers

Serves 4 people.

Ingredients:
500g ground beef
50g rice (parboiled, or Uncle 
Bens rice preferred)
150g vegetable oil
2 medium onions - peel and 
fi nely chopped
3 soup spoons of tomato 
sauce/spaghetti sauce (any 
kind of tomato sauce would 
work here)
8 small bell peppers (red, 
green, yellow, whatever colour 
you prefer)
1 tsp. red paprika 
1/2 tsp. oregano 
4 cloves of garlic - peel and 
fi nely chopped
1 tsp. chopped parsley

1 cup tomato juice 
1 cup water
black pepper & salt to taste

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

the rest of the spices 
here.
- also pour in the 1/2 
cup of water. Mix all 
together.
Mix enough so the 
ground beef chunks 
are all gone and its a 
smooth mix.
- Increase the heat 
on the stove-top. 
Now frying the 
mixture until all the 
water is absorbed.
- then take off heat 
and place over to 
side.

- now take a soup 
spoon and fi ll the 
drying peppers off to 
side with the ground 
beef mix in the 
opening at the top.
- you pack the mix 
tightly within the 
pepper and place 
long ways down in 
the pan.
* fi nd a pan that will 
fi t the height and 

width of the stuffed peppers.

- Next fi ll the peppers pan half 
with water and the rest with 
tomato juice, up until 1 inch 
below the top of the peppers.

- Place in oven at 350°F for 
one hour cooking without a lid, 
top left open.
- When they look a little 
roasted on top, you cover with 
foil paper or the pan cover, 
and leave in oven for another 
hour.
- Cooking time: roughly 1.5-2 
hours.

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

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

Малата Ева има потреба од наша финансиска помош.

Бидете хумани и донирајте кој колку што може. Да и помогнеме на Ева да има 
безгрижно детство !
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 ► Заев го нарекуваа просечен човек. Но, тоа 
е неоправдано ласкање. Тој е политичар со 
монументално мала вредност.

 ► Заев е просто животно, затоа што се однесува 
како животно.

 ► Заев има толку многу погрешни идеи во кои 
само многу интелигентен човек би поверувал.

 ► Јас мислам дека Заев што оди на психијатар треба да му се прегледа 
главата.

 ► Заев е поголем будала од обичен глупак.
 ► (Заев) веќе рамнодушно го примам прашањето кое-постојано ми го 

поставуваат ,, Дали си Македонец?.  Јас го давам соодветниот одговор: ,,Да 
јас сум - Струмичанец,,.

 ► На Заев училиштето му го попречи образованието.
 ► Сигурни сме дека сме губитници од кога почнавме да се караме и 

расправаме сами со себе. Тоа е граѓанска војна и секој таков судир победата 
значи пораз.

 ► ...Упс...направив две големи грешки, не ја кладов буквата ,,ѓ,, пред 
името заев плус ѓ-убре.

 ► Заев го убедува народот дека постои- ,,дрвено железо,, и дека водата 
е сува.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

НАПРАВИ САМ
Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн , декорација 
,украс, нова облека, разни 
акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката 
на сите предмети е рачна 

и понекогаш  на машина за 
шиење . Материјалите кои 
ги користам  во изработката 
на предметите и облеката 
се веќе искористени или по-
стоечки во некој друг дезен 

и вид ,кој се разбира не ни 
треба повеќе.Рециклирање-
то е број еден за заштита на 
нашата убава планета земја.
Затоа да бидеме инвентивни 
и да направиме нешто убаво 
и корисно !
Да почнеме:
Денес ќе ви помогнам како 
да направите летен фустан 
без ракави од нов материјал:
1. Материјал по ваша 
желба;
2. Машина за шиење;
3. Конец во лила боја;
4. Ножици за кроење;
5. Метро за мерење;
6. Ножици за кроење.

 
Мојата драга пријателка 
Дона минатата недела ме 
изненади со нов летен ма-
теријал. Дезенот е со нежни 
лила и розови цветови. Таа 
сакаше летен фустан со 
едноставен крој без рака-
ви. Како модел и побарав 
фустан со сличен дизајн што 
сака да го шијам. Со помош 
на тој фустан извадив кројка. 
Новиот материјал го здиплив 
на четири-дупли парчиња и 
со суво сапунче ги исцртав 
линиите од стариот модел 
врз новиот материјал. Го 
исеков со ножиците. Потоа 

го исфирцав на машина 
за шиење скоро приближ-
но колку димензиите на 
телото на Дона. Направивме 
проба на која направивме 
корекции. Финално кро-
ење, поправка и следната 
фаза беше шиење. Ставив 
две брусни напред.  Како 
дополнителен дизајн и 
направив на Дона од истиот 
материјал: долго коланче 
за на половината и широка 
правоаголна марама за на 
глава како украс.
Фотографијата што и ја на-
правив на Дона е приказ на 
фустанот. Дали ви се допаѓа 
проценете вие самите. 
                                                                 

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

                                                   
Рубриката НАПРАВИ САМ  

ви ја подготви Каролина 
Ристеска.

КАКО ЗНАЕШ ДЕКА ПОТЕК-
НУВАШ ОД МАКЕДОНИЈА?
– На сопствената венчавка 
познаваш една третина од 
гостите.
– Секоја свадба почнува со 
песната “Доста време ерген 
одев”.
– Имаш барем еден роднина 
со кого си скаран.
– Во домот имаш календар 
со светци.
– Мислиш дека се е некаква 
завера.
– Мајка ти уште од мал те учи 
дека провевот убива.
– Во домот ракијата служи за 
лекување на сите болести, за 
прослави, за сите пригоди и 
како лосион за масажа.
– Баба ти никогаш не го при-
фаќа фактот дека не си гла-
ден.
– Кога ќе запознаеш странец 
прво го учиш да пцуе.
– Кај баба ти мора да изедеш 
супа, сарми, печење, салати, 
гибаница,печена пиперка со 
лук, пача и ванилици и ни-
како не смееш да оставиш 
нешто во чинијата.
– Кога си бил мал ти велеле 
дека ќе ти порасне опашка 
ако пиеш кафе.
– Кога ќе видиш бебе, мора 
прво да го поплукаш три 
пати.
– Кога си бил мал те плаше-
ле со вештерка.
– Ако дремнеш попладне, 
мора да ја покриеш полови-
ната.
– Мајка ти не ти дава да 
пиеш студена вода кога си 
испотен.
– Удираш по маса и кршиш 
чаши кога си пијан.
– Ако реченицата „Немој да 
се смееш, подоцна ќе пла-
чеш“ ти изгледа логично.
– Една недела по Божик или 
Велигден имаш сарми за ру-
чек.
– Живееш во земја во која ќо-
текот излегол од рајот.
– За време на ручек, се јаде 
цел леб.
– Ракија се пие пред појадок, 
за циркулација.
– Родителите го менуваат ка-
налот ако има бакнување на 
телевизија.

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

Подароци
Трпе, абе порано за секој 
празник ми носеше подаро-
ци, откако се зедовме, ништо!
– Трпано, а си слушнала ли 
ти некој рибар да продолжи 
да и дава на рибата црви от-
како ќе ја фати?

Како се однесува Македо-
нец на плажа:

1. Стани во 4 сабајле и оптег-
ни ги крпите за да зафатиш 
6 лежалки задолжително 
во прв ред - 2 на сонце, 2 
на сенка и 2 за секој случај. 
После врати се во креветот и 
спиј до 12 на пладне.
2. На просечен Македонец 
му требаат 8 квадрати на 
плажа - 5 за пешкирот и 3 за 

апостолките.
3. Ќе си понесеш лаптоп, ај-
под, ајфон, камера и задол-
жителен апарат. Треба ли да 
ставиш слика на Фејсбук за 
сите да знаат кај си. Нормал-
но дека треба.
4. Ако немаш чадор за сонце, 
намести се така што чадорот 
на комшиите да те покрива 
тебе после ручек. Не си ти 
крив што не испланирале. И 
нормално, ако планираат да 
го поместуваат, да – треба 
да почнеш да ц'цкаш и да 
префрлаш индиректно.
5. За деца до 12 години нема 
потреба да се инвестира во 
купаќи. Деца се.
6. Децата најдобро се пови-
куваат да излезат од вода од 
200-250 метри, со јака деци-
белажа.
7. Ако не излезат, најдобро 
е тука на лице место да ги 
истепаш. Да се види кој е ви-
стински родител.
8. Задолжително купете 
од крофните што ги шитка 
крофнарот и ги допекува 
на сонцето цел ден. Освен 
крофна без лубеница на пла-
жа не се може, а корите да 
се остават покрај кантата. И 
праските исто. Да не се ма-
чат осите да влегуваат во 
кантата.
9. Цигарите најубаво се гас-
нат закопани во песокта. Со 
кармин на пикавецот, да се 
знае која е госпоѓа на плажа.
10. Свекрвата најубаво се 
оговара на плажа и тоа со 
новата пријателка од Србија 
која лежи 5 лежалки подалку 
од твојата.
11. Ако не ти е сменета по-
стелнината сабајлето, на 
рецепција се правиш пуздер! 
Зашто дома секој ден ја ме-
нуваш.
12. Пивнуваш пиво, одиш 
на пливање и после земаш 
ново, ладно. Затоа е ол-ин-
клузив!
13. Кога ручаш, децата 
треба да трчаат наоколу по 
другите маси и хистерич-
но да се дерат. После да 
заспијат поубаво.
14. Ако ти заѕвони мобилен, 
викај погласно, зашто те 
бараат дури од Македонија, 
па не се слуша. Задолжи-
телно раскажи кај сте, што 
правите, колку ви е убаво.
15. Купаќите најубаво се 
сушат оптегнати на чадорот 
за сонце горе.
16. Шведската маса е за да 
земеш од сè и најдобро во 
иста чинија - кој вика дека не 
идат риба и баклава?
17. Не си бил на море ако не 
купиш оригинална Луј Витон 
ташна на плажа.
18. Кога цел хотел ќе си 
легне, излегуваш на балкон 
и играш јамб или табла со 
пластични коцки до 4 сабај-
ле. Пред да легнеш, одиш и 
ги местиш лежалкитеза утре.

Модерна љубов
– Тато, вљубена сум во едно 
момче кое живее далеку. Јас 
сум тука, а тој во Австралија!
– Како се случи тоа?
– Па вака: Се сретнавме на 
еден сајт за запознавање, 
потоа ми стана пријател 

на Facebook, имавме 
неколку долги разговорот 
со WhatsApp, се фативме 
на Skype и сега веќе два 
месеци сме заедно преку 
Viber… тато… ми треба 
твое одобрение и од твој 
благослов!
– Секако! Омажи се со едно 
„ДА“ на Twitter… купете 
децата од Amazon, платете 
со Paypal. И ако еден ден не 
можеш да го трпиш повеќе, 
продај го на eBay!

Подарок
Си биле тројца рибари и 
ловеле риба на Дојранско 
Езеро. Едниот фаќа златен 
крап. Крапот му проговорува 
со човечки глас.
– Пушти ме во водата и ќе ти 
дадам еден подарок.
– Каков подарок? – прашува 
заинтересирано рибарот.
– Избери си сам: Голема 
љубов, голема мудрост или 
милион денари.
– Сакам мудрост! – без 
многу размислување вели 
рибарот.
– Готово! – рекол златниот 
крап и скокнал во езерото.
Другите двајца рибари некое 
време го гледале својот 
пријател и конечно еден од 
нив рекол:
– Ајде кажи нешто мудро бе?
– Требаше да ги земам 
парите.

Мост
Нашинец фаќал риби во 
едно езеро во Америка. 
Фатил златна рипка:
– Пушти ме и ќе ти исполнам 
една желба! – го замолила 
рипката
Нашинецот се помислил и 
рекол:
– Направи мост од тука до 
Македонија, кога ќе тргнам 
нигде да не запирам.
Рипката:
– Тоа е 99% невозможно!
Нашинецот:
– Тогаш направи Македонија 
да биде побогата од Канада.
Рипката:
– Со колку ленти сакаш да 
биде мостот?

Стратегија за гледање СП 
во фудбал 

Со жена ми сме во постојани 
кавги откако почна Свет-
ското Првенство. Седиме 
и гледаме натпревар и во 
еден момент јас и велам:
– Душо, да сменам на Сител, 
ти почнува турската серија?
– Ти ли ќе ми кажеш бе што 
да гледам?!
И така продолжуваме да го 
гледаме натпреварот…
Подарок за роденденот на 

жената 
Две Македонки седат надвор 
и разговараат. Едната ја 
прашува другата:
– Што ти подари мажот ти за 
роденден?
Жената одговара:
– Го гледаш ли оној паркира-
ниот црвен џип таму?
– О, да… Да!
– Е па иста боја тенџере!
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1.855.371.3500
www.wellmedica.ca
info@welmedica.ca

Др. Стивен Услинов

Фамилијарен лекар

Phone:

Web site:

E-mail:

 ► Зборуваме Македонски
 ► Сите возрасти се 
добродојдени

 ► Пристапна аптекаПримаме 
Нови 

пациенти

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

Mali Oglasi
Dental Assistant

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

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

Мали Огласи

Забен Асистент

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

Контакт:416-466-7777

* Real Estate Negotiating Expert
* Seller Respresentative Specialist
* Experienced Buyer Reresentative
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Почина академикот Антоније Шкокљев-Дончо-
светскиот научник од селото Д’мбени, Костурско 

Академикот проф. д-р Антоније 
Шкокљев - Дончо е еден од доблес-
ните Македонци кој својот живот го 
посветил на науката, на здравјето 
на луѓето, на напредокот на новите 
генерации во областа на медицин-
ските науки, на палеолингвистиката 
и на древните корени на народите 
на Балканот, со особена нагласка 
на македонскиот народ и Македо-
нија. Во текот на својата плодна ра-
бота и живот, професорот Шкокљев 
објавил над 260 трудови од меди-
цината и стомато¬логијата, како и 
10 книги во Србија, 3 во Македонија 
и по една во Германија и во Грција, 
а е и автор на три научни филмови 

Проф. д-р. Шкокљев 
беше роден во позна-
тото македонско ре-
волуционерно село 
Д’мбени, Костурско, во 
егејскиот дел на Маке-
донија, денешна Грција, 
на 24. 09. 1923 година. 
Селото во кое се роде-
ни плејада предвоени 
македонски борци и ин-
телек¬туалци, меѓу кои, 
Лазар Поп Трајков, Лазо 
Москов, Лазо Трповски, 
Ташко Караџа и други 
кои се бореле за афир-
ма¬ција на македонски-
те идеали. Во Д’мбени 
се родил и најголемиот 
донатор од македон-
ската дијаспора, Атанас 
Близнаков, кој живееше 

во Гери, Индијана, во САД и кој за 
иднината на македонската млади-
на, за студентите, ја формира најго-
лемата фондација во Република 
Македонија, Фондацијата „Близна-
ков“ на Универзитетот „Св Кирил и 
Методиј“ во Скопје.
Патриотското село Д’мбени нико-
гаш не го загубило македонскиот 
дух и белег, иако постојано потпаѓа-
ло под туѓинско ропство. Неговото 
населе¬ние со векови го пренесу-
вало борбениот дух, приврзаноста 
и љубовта кон родната земја и 
дедовските огништа, кои со силна 
моќ безгранично ги привлекувало 
тие намачени Македонци кои свиле 

гнездо насекаде по светот. Благо-
даре¬ние на нивните борбени тра-
диции и дух, населе¬нието од овој 
крај на Егејска Македонија им оста-
на докрај верно на борбените рево-
луционерни и патриотски позиции.
Академик д-р Антоније 
Шкокљев-Дончо од своите родите-
ли од родното село Д’мбени, кое 
грчките фанатици го запалиле во 
1943 година, оттаму го понел маке-
донскиот човекољубив патриотски 
дух, за да го развива и шири во 
целиот негов живот, да го шири на-
секаде во светот, особено во Бел-
град, престолнината на Балканот. 
Таму, во новата средина дојде до 
израз неговата надареност, талент, 
образо¬вание, големата љубов 
и посветеност кон медицинските 
науки, кон историскиот развој на 
народите на Балканот и нивниот 
придонес на светската цивилиза-
ција, посебно придонесот кон древ-
ните врски на Србија како дел од 
Панонија и Македонија како дел од 
Беломорието и за вистината за Ан-
тичка Македонија.
Aкадемик проф. д-р. Антоније 
Шкокљев-Дончо беше експерт на 
светската здравствена организа-
ција, беше член на Македонската 
академија на науките и уметности-
те, член на Академијата за меди-
цински науки на Српското лекарско 
друштво во Белград, член на Аме-
риканскиот меѓународен колеџ за 
акупунтура и електротерапија во 
Њу Јорк.

 
Антоније Шкокљев присилно ја на-
пуштил својата родна земја – Ма-
кедонија, а спомените, мислата,  
љубовта, тагата и патриотскиот 
дух кон татковината и својот ма-
кедон¬ски народ не го напуштиле. 
Проникнувањето на овие хори¬зон-
тали во животот на aкадемик проф. 
д-р. Антоније Шкокљев-Дончо, ја 
откриваат сликата за библиската 
природа на земјата на неговото 
потекло, сместена на балканските 
простори. 
Затоа, покрај неколкуте стотини 
стручни и научни истражувачки тру-
дови, десетте стручни и други книги, 
уште како млад научник, започнува 
да се занимава со палео¬лингви-
стички истражувања за Балканот. 
Со голема љубов и познавање на 
повеќе светски јазици навлегува 
длабоко во историското минато на 
Балканот, особено на Македонија, 
со цел да даде свој придонес за 
вистината на Македонија и маке-
донскиот 
народ во 
античкиот 
период.
Животот и 
делото на 
академик 
Шкокљев 
беа тесно 
поврзани 
со науч-
ната и со 
п у б л и ¬ -
цистичка 

мисла на македонскиот и на ср-
пскиот народ. Тој ја потврди желба-
та на секој Македонец, без разлика 
од кој дел на Македонија припаѓа 
да го промовира својот национа-
лен идентитет и земјата на своите 
претци. Неговите научни, едукатив-
ни, историски, културни и други ак-
тивности, оставаат длабоки траги и 
значаен придонес во неговите две 
татковини, Р. Македонија и Р. Ср-
бија, со што се потврди за светска 
личност во науката.
Академик проф. д-р Антоније 
Шкокљев-Дончо како голема свет-
ска личност живееше долг но скро-
мен живот, а на 94 -годишна воз-
раст почина на 01 мај 2018 година 
во Белград, каде се наоѓа неговиот 
вечен дом. Меѓутоа, неговото име 
и дело ќе останат незаборавни  во 
етничка Македонија  и во Србија.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Македонска заедница

Борци За Македонија
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