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Interview with George Plukov, the boy from the MHRMI’s poster
Who Gave You the Right to Negotiate My Name?

The organizations, committees and churches of the Macedonian community of Toronto 
are uniting together to stand up in support of our friends and families in the Republic of 

Macedonia and around the world.

We will be holding a peaceful - but patriotic rally at Queen's Park in downtown Toronto 
to tell the world that we will not negotiate OUR name, OUR history and OUR Macedonian 

identity. OUR NAME IS MACEDONIA.

“Велат не нема” песна што ќе 
го расплаче секој Македонец!

Најмасовен Младински настан по 
повод денот на вљубените MYNET
Викторија Тошевска и Даниел Бојковски беа прогласени за најубави

Влатко Миладиноски е победник на овогодинешното издание на фестивалот  “Гоце фест” 
со освоена прва награда од публиката, наградата ,,Војо Стојаноски,,.

 Прво наградената песна од публиката “Велат не нема” доби уште две награди:
Сценски настап и Специјална награда од здружението на децата бегалци од егејскиот дел 

на Македонија.



 

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, печатар
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков

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

Славе Катин 

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Cafe 
Etobicoke

900 Rathburn Road W, 
Mississauga, ON L5C 4L3

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

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

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

https://macedonianewspaper.com/
Посетете ја новата веб страница на весникот

Извадок од монодрамата на Јордан Плевнеш „Така зборува Исидор Солунски“

Тешко ми е Татковино… тешко многу ми е…
Ми се скамени летот во ‘рбетот, оти ти ми беше и крило и 
небо. Секоја ноќ те сонувам, на Белата Кула во Солун, за-

гледана во Белото море, како ги чекаш своите големи синови 
Филип и Александар, да те избават од овој голем срам, во кој 
те втурнаа предавниците. Секоја ноќ те сонувам и си велам: 

Ееејгиди Македонијо, некогашна мори славна Империјо, распо-
слана на половина Планета, ОД ПЕЛА ПА СЕ ДО ПЕРСИЈА, 
ДО ИНДИЈА… Денеска падната на колена, да ги молиш оние 
КОИ ГИ ОПИСМЕНИ, им ја отвори устата и ги научи да речат 
најпрвин Alfa и Omega… па Аз, Буки, Веди, па А и Б… Нив да 
ги молиш што ги научи дека рибата се јаде, дека дрвото се 

калеми и дека човекот се раѓа за да се љуби…
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Македонците бараат:

1. Безусловен крај на разговорите за името Ма-
кедонија со Владата во Атина и продолжување 
на членството во Обединетите Нации и во сите 
меѓународни организации под државното име 
Македонија;
2. Повлекување на Законот за употреба на 
јазиците;
3. Повлекување на Договорот Заев-Борисов;
4. Итно ослободување на притворените и осу-
дените за настаните во Собранието на Репу-
блика Македонија од 27 април 2017 година. 

Барањата ќе бидат доставе-
ни до Претседателот, Собра-
нието, Владата на Република 
Македонија, и до сите стран-
ски амбасади во Македонија.
Над 10.000 граѓани излегоа 
на протестот за одбрана на 
уставното име на Македо-
нија.
И покрај лошите временски 
услови и притисоците со кои 
се соочиле оние кои сакале 
да присуствуваат на семаке-
донскиот протест во Скопје, 
огромен број граѓани се 
најдоа на улиците низ градот 
со цел одбрана на името на 
државата и идентитетот на 
нацијата.
Македонија никому не ја да-
ваме, Македонија никому не 
ја продаваме. Името на на-
шата држава е Македонија. 
Така било и така ќе остане, 
порачаа учесниците на про-
тестот од 27 февруари го-
динава  пред Собранието во 
Скопје.
Неколку илјади демонстран-
ти со знамиња на историска 
Македонија и државното зна-
ме на снегот тргнаа од ЕУ 
Инфо Центарот и завршија 
пред Собранието. Пееја па-
триотски и народни песни, 
а скандираа „Македонија“ и 
„Заев предавник“. Во први-
те редови на протестот беа 
Антонио Милошоски, Сотир 
Костов, Тодор Петров, вла-
диците Агатангел и Петар, 

претставници на македонска-
та дијаспора. Од претседате-
лот на државата тие побараа 
амнестија за сите притворе-
ни и затворени за настаните 
во Собранието на 27 април, 
повикувајќи се на членот 11 
од Законот за помилување, а 
повредените во настаните да 
ги повлечат тужбите.
„Бараме итен крај на разгово-
рите за името на државата. 
Отфрламе референдум за 
името. Ја повикуваме власта 
да се откаже од намерата за 
промена на Уставот, ја охра-
бруваме опозицијата да ги 
одбрани името и идентите-
тот на македонската нација. 
Тој аманет од историјата 
мора да го исполниме. Ве-
лепредавниците кога-тогаш 
ќе бидат извадени пред су-
дот на народот. Отфрламе 
двојазичност затоа што ја 
руши унитарноста и ја мену-
ва етничката карта на Маке-
донија“, порачаа учесниците. 
Тие рекоа дека го отфрлаат и 
договорот со Бугарија пора-
ди ревизија на македонската 
историја затоа што го негира 
постоењето на македонскиот 
народ.
Доколку Владата не ги при-
фати барањата, Македон-
ците во светот бараат само-
распуштање на Собранието 
и одржување вонредни пар-
ламентарни избори со обез-
бедување услови за оствару-

вање на избирачкото право 
во седмата изборна едини-
ца, без обврска за упис на 
избирачкото право на секои 
парламентарни и претседа-
телски избори.

Владиката Агатангел: И 
Пирин и Егеј се натопени 

со македонска крв

Го сменија името на Воден, 
ставија грчко име, на Лерин, 
на Костур, на Солун, сега 
сакаат на целата наша маке-
донска земја да и го сменат 
името или да додадат додав-
ка, рече владиката Агатангел 
на протестот за одбрана на 
името. - Болката на нас, Ма-
кедонците, е голема и продо-
лжува. Нашата сакана земја 
македонска е распарчена 
на три дела – беломорска, 
пиринска и вардарска. Му 
благодариме на Гопода што 
ни го сочува овој вардарски 
дел, ни го даде за да може-
ме како народ македонски да 
се издигнеме духовно и да ги 
зачуваме спомените на на-
шите прадедовци кои лежат 
во нашата македонска земја. 
Секоја педа од македонската 
земја, и во Пирин и во Егеј, е 
натопена со македонска крв. 
Секој камен да го кренеш ќе 

го слушнеш плачот на каме-
нот за пролеаната крв на на-
шите дедовци и прадедовци 
и на нашите браќа и сестри, 
рече владиката Агатангел.
- Црквата е секогаш со наро-
дот, никогаш не се откажува 
од вас, Црквата е стожер на 
сите премрежија, гласот на 
народот е глас Божји, вре-
ме е да го слушнат нашите 
државници овој глас и да не 
водат на прав пат, порача 
Митрополитот Агатангел.

Митрополит Петар: И Би-
блијата ли ќе се менува - Ма-
кедонија се споменува над 
30 пати во Новиот и Стариот 
завет!
Господ да ни е на помош, 
зашто без Го-
спода оваа 
татковина и на-
шата нација и 
црква нема да 
опстојат. Само 
Господ може да 
ја спаси Маке-
донија, во оваа 
ситуација кога 
сме понижени 
до тој степен. 
Ние самите да 
си направиме 
наше конечно 
и духовно и 

национално опстојување. Во 
голема мера има забелеша 
на МПЦ дека не се труди за 
националниот идентитет, 
но не е така. Жалам што ќе 
кажам дека некои медиуми 
не ги објавија ставовите на 
МПЦ, а други тивко го со-
општија па никој не разбра 
каков став донесе МПЦ на 
26 декември 2017 година, 
рече митрополитот преспан-
ско - пелагониски Петар на 
протестот против промена на 
името. Тој го прочита ставот 
на Светиот синод кој е едно-
гласно прифатен. - САС на 
МПЦ ги реафирмира своите 
досегашни непроменливи 
ставови и апелира до држав-
ните фактори да го зачуваат 

Уставот на РМ, да не се ме-
нува Уставот на Македонија, 
да не се менува уставната 
позиција на македонскиот 
јазик, да не се отстапува од 
македонскиот национален 
идентитет и да се сочува 
унитарниот карактер на Ре-
публика Македонија, рече 
митрополитот Петар. 
Името наше македонско, 
дури и ние не го ставивме, 
Господ го ставил и во новиот 
и во стариот завет, повеќе 
од 30 пати е спомнато, од 
Свети Апостол Павле, а ги 
спомнува и Елините односно 
Грците. И во тоа време се 
распознавале луѓето дали се 
Македонци, дали се Грци, а 
во тој дух сакам да кажам и 
не е битно од какво потекло 
сме, туку како се чувству-
ваме. Да не правиме ништо 
лошо, па да завршиме како 
нашите браќа, освен ако не 
сме од големото мнозинство. 
Вака ќе докажеме дека има-
ме љубов и кон непријатели-
те. Да се молиме за оние кои 
ја распнуваат Македонија и 
нас што не распнуваат, Гос-
под ќе им смени мислењето, 
рече владиката Петар. Јас 
мислам дека најмногу ќе ни 
помогнат браќата Грци со 
тоа што нема да отстапат од 
црвените линии, рече влади-
ката Петар. 

И ние сме деца на 
Македонија

Семакедонски протест на 27 февруари
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” Историјата нема да биде премногу 
љубезна кон оваа влада, делумно затоа 

што јас ќе ја пишувам таа историја.“
Владата на Заев на својата 
56. седница, отповика повеќе 
конзули, и тоа Ричард Голд-
ман, Џејсон Мико, Томас Та-
неф, Ендру Димитри Пејкоф, 
Лоу Влашо, како и Пуршотам 
Карамангала Џајарам.
Почесниот конзул на Маке-
донија во Тусон, Аризона, 
САД е предлог за разрешу-
вање на Министерството за 
надворешни работи. Заевата 
Влада ќе го разреши Џејсон 

Мико од неговата позиција-
та, на која беше именуван 
во 2013 година. Америка-
нецот и добар пријател на 
македонскиот народ и Маке-
донија, Џејсон Мико е автор 
на бројни колумни за „Дне-
вник“, каде се потпишуваше 
како „менаџер за односи со 
јавноста од Аризона (САД) 
и долгогодишен набљудувач 
на состојбите во Македонија 
и во југоисточна Европа“.

Господин Мико пред две 
години беше гостин на Го-
цевата Комитска вечер во 
Торонто во организација на 
Обединети Македонци од Ка-
нада со што само ја потврди 
својата посветеност и љубов 
кон Македонија и македон-
скиот народ. 
По објавата за разрешување 
на господин Мико од местото 
почесен конзул на Р. Македо-
нија во Аризона, реакциите 

на незадоволство и поддрш-
ка на социјалните мрежи беа 
огромни.
Тој по однос на ова прашање 
на својот фејзбук профил 
напиша: ” Историјата 
нема да биде премно-
гу љубезна кон оваа 
влада, делумно затоа 
што јас ќе ја пишувам 
таа историја.“

За ќеиф на Грција:

По споменикот на Ќосето, 
името на автопатот и натпи-
сот на аеродромот во Скопје, 
отстранет и споменикот на 
Александар Македонски од 
скопскиот аеродром, отка-
ко беше тргнат и натписот 
„Александар Велики“.
Споменикот на аеродромот 
беше поставен во 2011 годи-
на откако ТАВ стана конце-
сионер.
Одлуката за преименување 
на аеродромот и на автопа-
тот, беше донесена на сед-

ница на Владата во почето-
кот на февруари годинава, 
а во знак на добра волја и 
затоплување на односите со 
Грција.
Скопскиот аеродром го доби 

името „Александар Велики“ 
во декември 2006 година, со 
одлука на претходната Вла-
да на Р. Македонија. Две го-
дини потоа и автопатот беше 
преименуван во „Александар 
Македонски“.
Новото име на аеродромот 
е Меѓунардоден аеродром 
„Скопје“, а на автопатот 
„Пријателство“.

ОСУДИ ЗА СКВЕРНАВЕЊЕ-
ТО НА СПОМЕНИКОТ НА 

АНДОН ЛАЗОВ ЈАНЕВ ЌО-
СЕТО ОД СИТЕ СТРАНИ!
Патриотското здружение Ан-
дон Лазов Ќосето со претсе-
дателот Живе Македон Ла-
тиновски од Канада најостро 
го осудува сквернавењето на 
споменикот на Андон Лазов 
Јанев Ќосето.
Светскиот Македонски 
Конгрес (СМК) најостро го 
осудува дислоцирањето на 
споменикот на Александар 
Македонски од Аеродромот.
Секое и секакво уривање 
на Александар Македонски 
претставува цивилизациски 
вандализам без оправдание!

28/02/2018  
Проф. д-р Тања Каракамишева-Јовановска

ТУЃО НЕ БАРАМЕ, 
СВОЕ НЕ ДАВАМЕ!

И покрај сите видови и фор-
ми на притисоци, влевање 
страв на различни начини, 
внесување нетрпеливост и 
закани дека некој, негде, не-
кому, нешто ќе му наштети 
на Македонецот ако отиде 
на протест, ЕВЕ ФАЛА МУ 
НА БОГА, ЖИВИ И ЗДРА-
ВИ СМЕ, И НИШТО НЕ НИ 
ФАЛИ!
После гордите Вевчанци, по-
сле патриотите Прилепчани, 
на 27. Февруари, 2018 година 
го почувствуваме патриот-
скиот пулс и на Скопјани, кој 
дава надеж дека МАКЕДОН-
ЦИТЕ НИКОГАШ НЕМА ДА 
СЕ ОТКАЖАТ ОД СВОЕТО, 
и дека секогаш достоинстве-
но, храбро и со ум ќе го бра-
нат својот дом, ќе ја бранат 
својата Татковина!
И покрај ладното време, и 
покрај снегот кој не престана 
да паѓа, улиците во центарот 
на Скопје беа претесни од 
илјадниците Македонци кои 
за цело време додека одеше 
групата по утврдената мар-
шута не застанаа со пеење 
Македонски песни и со 
скандирање МАКЕДОНИЈА, 
МАКЕДОНИЈА! Со гордост 
и достоинство чекоревме 
заедно како еден, исполне-
ти со најисконската мисла 
и желба, да го одбраниме 
нашето Библиско име, и да 
му покажеме на светот дека 
во Македонија живее горд 
народ, кој нема да дозволи 
да му се менува името, иден-
титетот, јазикот, историјата, 
традицијата. Им покажавме 
на домашните политичари, 
ама и на странците дека 
Заев, или кој било друг по-
литичар НЕМА МАНДАТ ДА 
ПРЕГОВАРА ЗА МЕНУВАЊЕ 
НА НАШЕТО ВЕКОВНО ИМЕ 
И ИДЕНТИТЕТ! НИКОЈ НЕ 
ГИ ОВЛАСТИЛ ЗА ТАКВО 
НЕШТО, И ДОДЕКА СМЕ 
ЖИВИ НЕМА ДА МУ ДОЗВО-
ЛИМЕ ТАКВО НЕШТО!
Македонците не дале ман-

дат и овластување за такво 
нешто!
Македонците никогаш, по 
ниту една цена, за ниту еден 
влез во каква било организа-
ција, алијанса или што и да 
е нема да дозволат услову-
вања од типот ВЛЕЗ ВО ЕУ 
И НАТО само со ПАЗАР, СО 
ТРАМПА НА НАШЕТО ИМЕ!
Ниту едно членство во ниту 
една организација, па нека е 
и светска, планетарна орга-
низација не е ПОВАЖНО ОД 
НАШИОТ ИДЕНТИТЕТ, ОД 
НАШЕТО ИМЕ!
АКО ГО ИЗГУБИМЕ НАШЕТО 
ИМЕ, ИДЕНТИТЕТ, ЈАЗИК, И 
ТОА ШТО НЕ ПРАВИ МАКЕ-
ДОНЦИ, НЕМА ДА ВЛЕЗЕ-
МЕ КАКО МАКЕДОНЦИ ВО 
НАТО И ВО ЕУ!
ЌЕ ВЛЕЗЕМЕ КАКО БЕЗ-
ЛИЧНИ ЛУЃЕ, БЕЗИМЕНИ, 
ОСАКАТЕНИ, УМРЕНИ ВО 
ДУШАТА.
ТОА НИКОГАШ И НИКОЈ 
НЕМА ДА МОЖЕ ДА ГО ПО-
ПРАВИ.
ЌЕ ГИ ОСТАВИМЕ НАШИ-
ТЕ ДЕЦА БЕЗ ИМЕ, И БЕЗ 
ИДЕНТИТЕТ, ЌЕ ГИ УМРЕМЕ 
УШТЕ НЕРОДЕНИ ИДНИТЕ 
ГЕНЕРАЦИИ, ЗАТОА ШТО 
НИЕ СМЕ ПОТКЛЕКНАЛЕ, 
ЗАТОА ШТО НИЕ НЕ СМЕ 

ИМАЛЕ СВЕСТ И СОВЕСТ 
ДЕКА ВЕЧНО ИМ ГО ОДЗЕ-
МАМЕ АПСОЛУТНОТО ПРА-
ВО ДА БИДАТ МАКЕДОНЦИ!

НИКОЈ КАКО ЧОВЕК, НИТУ 
ЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА КАКО 
КОЛЕКТИВИТЕТ, НЕМА 
ПРАВО ДА ОДЗЕМА ПРАВА 
НА ДРУГ, ДА УКИНУВА ИМЕ 
И ИДЕНТИТЕТ НА ГЕНЕРА-
ЦИИТЕ ШТО ДОАЃААТ, ДА 
ПРЕИМЕНУВА ЛУЃЕ КОИ 
СЕГА СЕ ЖИВИ И КОИ НЕ 
СЕ СОГЛАСУВААТ ДА БИ-
ДАТ ОСЛОВУВАНИ КАКО 
Г О Р Н О М А К Е Д О Н И Џ И , 
СЕВЕРНОМАКЕДОНИЏИ, 
НОВОМАКЕДОНИЏИ, ИЛИ 
НЕШТО ДРУГО ОД ТИЕ ГЛУ-
ПИ И ИДИОТСКИ ФРАЗИ!
НИЕ ОД СЕКОГАШ СМЕ 
БИЛЕ, ДЕНЕС СМЕ И ЌЕ ОС-
ТАНЕМЕ МАКЕДОНЦИ!!!
НАШИТЕ ДЕЦА, ВНУЦИ, 
ПРАВНУЦИ, СЕ И ЌЕ ОСТА-
НАТ МАКЕДОНЦИ!

ТОЧКА!



Страница 5March 01, 2018 Македонска Заедница

The organizations, committees and churches of the Macedonian community of Toronto are uniting together to 
stand up in support of our friends and families in the Republic of Macedonia and around the world.

We will be holding a peaceful - but patriotic rally at Queen's Park in downtown Toronto to tell the world that we will 
not negotiate OUR name, OUR history and OUR Macedonian identity. OUR NAME IS MACEDONIA.
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Македонско – Турска средба 
во Торонто, средба на две 
пријателски заедници во 

Канада
Во приквечерјето на 25-
ти февруари годинава во 
Торонто се одржа средба 
помеѓу претставници на тур-
ската и на македонската за-
едница предводени од стра-
на на генералните конзули на 
двете држави во Торонто Д-р 
Јовица Палашевски и Сен 
Ердениз.
Во ова издание на весникот 
,,Македонија,, ви ги пренесу-
ваме впечатоците на дел од 
македонските претставници 
на средбата.

Д-р Јовица Палашевски,  
Генерален Конзул на Ре-
публика Македонија во То-
ронто:
Оваа е првична средба 
помеѓу двете пријателски 
заедници, од една страна 
Македонската заедница, а 
од друга Турската заедница. 
Средбата беше со цел да се 
утврдат проекти од заеднич-
ки интерест кој би се реали-
зирале во наредниот период 
овде во Канада со цел да 
се зголеме визибилноста на 
двете зедници, но и да се за-
познае канадската јавност со 

огромното културно наслед-
ство кое го уживаат двете 
заедници.
Беа дискутирани бројни мож-
ности и во наредниот период 
ќе се формира комисија со-
ставена од неколку члено-
ви на двете зедници кои ќе 
драфтираат документ во кој 
ќе се прецизираат проектите 
и начинот на соработка.
Средбата помина во пози-
тивна атмосфера, а и пот-
тикна желба за соработка и 
кај помладите генерации кои 

имаат свои асоцијации на 
универзитетите во Канада.

Боби Темелков, претседа-
тел на Светскиот Македон-
ски Конгрес, Канада:

Пријателската средбата по-
меѓу Македонската и Тур-
ската заедница во Канада 
,која впрочем е и прва офи-
цијална средба помеѓу два-
та пријателски народи е од 
голема заедничка корист на 
двата народа. Ја искорис-
тивме оваа иницијатива да 
направивме план за следна 
средба, каде лидерите од 
двете заедници ќе се сретнат 
и направат елаборат за по-
блиска соработка и поддрш-
ка помеѓу двата пријателски 
народи.
Peter Medichkov, United 
Macedonians Organization 
of Canada: 

Macedonian and Turkish 
Community Friendship 

Meeting
For the first time on Sunday, 
February 25, 2018, a 
Macedonian and Turkish 
Community Friendship Meeting 
took place at St. Clement of 
Ohrid Macedonian Orthodox 
Church. The meeting was the 
initiative of Mr. Erdeniz Şen, 
Consul General for Turkey 
and Dr. Jovica Palesevski, 
Consul General for Macedonia 
and was chaired by Bobby 

(Bone) Temelkov, President, 
Macedonian World Congress 
– Canada. The attendance was 

large with senior level members 
from both communities.  The 
Macedonian Community was 
represented by the Presidents 
and members of Macedonian 
organizations and churches.  
This is a first step toward 
strengthening cooperation and 
mutual support between the 
two communities in Canada 
and a continuation of friendly 
relations between Macedonia 
and Turkey. 
The meeting started with 
Bobby Temelkov asking 
each person to stand up and 
introduce him/her self to the 
others which was an excellent 
way to start to know each 
other.  After the introductions 
each Consul General gave 
their words of encouragement 
to the two communities to 
work together.  Mr. Erdeniz 
Şen, Consul General for 
Turkey wanted to demonstrate 
Turkey’s unwaivering support 
of Macedonia.  He said that 
Turkey, as a member of NATO, 
insists that every document 
issued by NATO referencing 
FYROM must be marked with 
an asterix pointing to a footnote 
on the bottom of the page which 
states “Turkey recognizes the 
Republic of Macedonia under 
its constitutional name.”   Mr. 
Şen’s words established a very 
positive tone for the meeting.
There was excitement and 
a strong desire by members 
from both communities to 
plan and hold joint social 
and cultural events.  The 
Turkish Community invited the 
Macedonian Community to its 
upcoming cultural events:
- Anatolia Winterfest at Nathan 
Philips Square,  Saturday, 
March 17, 2018 
- International Children’s Day-
Multicultural Dance and Art 

Festival at Nathan Philips 
Square, Saturday, April 21, 
2018.
The meeting concluded with 
the decision to exchange 
contact information by all 
present and to appoint a four 
person committee from each 
community to start working 
together on joint social and 
cultural events.
Драгица Димовска, уредник 
на радио програмата ,,Обе-
динета Македонија’’:
 Средбата беше интересна и 
корисна. Се зборуваше за со-
работка на две етнички кому-
ни во Канада и поврзување 
на културен и економски 

план. Турската заедница во 
Торонто долги години во цр-
квата Св. Климент Охридски 
го прославува нивниот Дет-
ски Фестивал, на кој земаат 
учество и наши играорни гру-
пи, а и ние сме биле присут-
ни. Што значи на некој начин 
со нив имаме по одамнеша 
соработка. Целта на соста-
нокот беше и понатаму да 
се продолжи и порасне таа 
соработка и да се помагаме 
едни со други културно и еко-
номски. Не само со турската 
заедница на состанокот се 
разговараше да се направи 
во иднина и една поголема 
балканска средба. Секако 
состанокот беше корисен 
и интересен затоа што со 
Турција во еден временски 

период од нашето постоење 
имавме заедничка историја. 
Во овие времиња убаво е да 
се поврзуваме и да градиме 
пријателства и со други ет-
нички заедници, во оваа уба-
ва демократска земја Канада 
во која денес живееме.
Крсте Ивановски - Секре-
тар на Светскиот Македон-
ски Конгрес -Канада: 
Искрено се радувам на 
остварената средба помеѓу 
претставниците на  македон-
ската и турската заедница во 
Торонто за што би сакал да  
изразам голема благодар-
ност до македонскиот и тур-
скиот конзул од кои потече 
оваа благородна иницијати-
ва. Цврсто верувам дека ќе 
донесе напредок во нашата 
заедничка соработка.

Наскоро би требало да се 
формираат две работни гру-
пи за координација помеѓу 
македонската и турската за-
едница кои на постоечкото 
пријателство помеѓу двата 
народа ќе градат нови мос-
тови на соработка, како на 
полето на бизнисот, така и 
во другите области како што 
се културата и уметноста.
Како патриот и бизнисмен 
за мене од голема важност 
покарај пријателските одно-
си со турската заедница е и 
одржувањето на заеднички 
бизнис форум.

Македонска Заедница
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Амбасадорот Тони Димовски со сопругата г-ѓа Катерина Василева Димовска учествуваа на 
традиционалниот зимски прием за дипломатскиот кор во Отава организиран од Нeјзината 
Екселенција Џули Пајет Генералениот Гувернер на Канада. Во рамки на приемот Амбасадо-
рот Димовски и Генералниот Гувернер на Канада Нeјзината Екселенција Џули Пајет оства-
рија кратка средба на која се осврнаа на пријателските односи помеѓу двете земји.

Diplomatic Winter Reception 30 January, 2018.
Ambassador Toni Dimovski and his wife Mrs. Katerina Vasileva Dimovska participated in the 
traditional winter reception for the diplomatic corps in Ottawa organized by Her Excellency Julie 
Payette, General Governor of Canada. Within the framework of the reception, Ambassador Dimovski 
and the Governor General of Canada, Her Excellency The Right Honourable Julie Payette held a 
brief meeting on which they referred to the friendly relations between the two countries.
Credit: Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall, OSGG

Дипломатски зимски прием 
30 јануари, 2018 година

Diplomatic Winter Reception
GG05-2018-0029-075 January 30, 2018 Ottawa, Ontario, Canada Her Excellency the Right 

Honourable Julie Payette, Governor General of Canada, hosted the Diplomatic Winter 
Reception on Tuesday, January 30, 2018 at Rideau Hall. Credit: Sgt Johanie Maheu, Rideau 

Hall, OSGG

Градимир Панков одликуван со Орден за Заслуги во Уметноста
Aмбасадорот Димовски уче-
ствуваше на свечена цере-
монија по повод одликување-
то на познатиот Mакедонски 
уметник и уметнички дирек-
тор на престижниот Канад-
ски Балет од Монтреал “Les 
Grands Ballets Canadiens de 
Montreal”, г-динот Градимир 
Панков. Високото одлику-
вање за врвните достигну-
вања во уметноста и литера-
турата овој пат пристигна од 
Република Франција.

Во Grands Ballets Canadiens 
de Montreal пред повеќе 
претставници и љубители 
на балетската уметност како 
и членови на дипломатскиот 
кор Генералниот конзул на 
Република Франција г-ѓа 
Haguenauer во името на г-ѓа 
Audrey Azoulay, францускиот 
Mинистер за култура и кому-

никации на нашиот светски 
ценет уметник, г-дин Гра-
димир Панков му го додели 
францускиот орден - Оffi cier 
de l ordre des arts et lettres. Во 
својот говор таа се задржа на 
неговата фасцинантна 54 го-
дишна кариера која започна 
во шеесетите години во Ма-
кедонската опера и балет за-
окружена во 2017 година по 
повеќегодишно извршување 
на функцијата уметнички 
директор на “Grands Ballets 
Canadiens de Montreal”. 
Г-дин Панков во својот умет-
нички живот е познат како го-
лем професионалец и секако 
како уметнички директор на 
повеќе светски реномирани 
балетски театри, во Холан-
дија, Германија, Финска, 
Шведска, Швајцарија, што 
му овозможи претставување 
на балетската уметност и 

творештво во свeтски рамки 
но во истовреме и промови-
рање на Република Македо-
нија на сите меридијани,

Г-дин Градимир Панков ср-
дечно се заблагодари за 
високото одликување и меѓу-
народната валоризација на 
неговиот повеќедецениски 
труд во универзалната ба-
летската уметност и изрази 
огромно задоволство за при-
вилегијата, својата богата 
професионална кариера да 
ја заврши токму во Канада, 
во Квебек на Grands Ballets 
Canadiens de Montreal.

Г-дин Панков е добитник на 
бројни престижни светски 
уметнички награди и при-
знанија од областа на ба-
летската уметност, меѓу кои 

и признанието за најдобра 
промоција на Република Ма-
кедонија и животно достигну-

вање доделена во 2012 гoди-
на како на еден од доајените 
на Македонскиот Балет од 

шеесетите години од мина-
тиот век.

Универзитетот во Анкара отвора насока 
за македонски јазик и литература

Додека бурно се водат преговорите со името во коишто учествуваат различни страни, во 
Турција се роди интересна идеја за отворање на насока за македонски јазик и литература 
на Универзитетот во Анкара.
„Оваа недела се завршени подготовките околу одлуката за лиценцирање на универзитет-
ската програма и отворање на насока за македонски јазик и литература на Универзитетот 
во Анкара, еден од најстарите и најмоќните универзитети во Турција. Честитки“, изјави 
Јекта Сарач, претседател на Советот за високо образование на Турција, на неодамнешна-
та средба со македонскиот 
претседател Ѓорге Иванов.
„За нас Македонија е многу 
значајна земја, која географ-
ски ни е блиска, таа е земја 
со која имаме заедничко 
минато и земја со која имаме 
културна, историска и духовна 
блискост. Со цел да им се 
даде поголем придонес 
на општествата на двете 
земји, на полето на високото 
образование ќе се преземат 
стабилни чекори за заедничко продуцирање знаење, што ќе овозможи поефикасни и попро-
дуктивни односи меѓу двете земји“, додаде Сарач.
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ДОНАТОРСКИ БАНКЕТ ЗА 
ЗАШТИТА НА МАКЕДОНСКИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ 
МАКЕДОНСКА ГЛОБАЛНА 
КООРДИНАТИВНА МРЕЖА 

КАНАДА

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

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

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

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

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

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

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

целиот свет, без Македонија ќе исчезнеме 
сите заедно!

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

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

кедонија !

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

Сите Македонци и 
пријатели на Македонија 

се добродојдени !

МАКЕДОНИЈА Е СЕ ШТО 
ИМАМЕ !

Македонска Заедница

Донаторски банкет за заштита на македонските национални 
интереси со специјалниот гостин од Македонија, Претседателот на 

Македонскиот Светски Конгрес,  Господинот Тодор Петров

Сабота 3ти март, 2018 година 
Во Македонската православна  црква Св.Климент Охридски во 

Торонто (Голема Сала) 
Почеток во19:30 часот

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС - КАНАДА
СМК-КАНАДА ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ!

Светскиот Македонски 
Конгрес - Канада во одбра-
на на името на државата и 
идентитетот на нацијата ги 
декларира следните барања:

(1) Ги осудуваме сите 
обиди за промена на наше-
то име Македонија. Името 
на државата Македонија, 
името на Македонскиот 
народ и името на Македон-
скиот јазик не се предмет 
на распродажба, трговија 
и преговори и истите ни-
когаш нема да бидат про-
менети,

(2) Бараме безусловен 
крај на разговорите за 
името Македонија со Вла-
дата во Атина и продо-
лжување на членството 
во Обединетите Нации и 
во сите меѓународни ор-
ганизации под државното 
име Македонија без никави 
придавки или додавки,

(3) Бараме итно повле-
кување на противустав-
ниот Закон за употреба 
на јазиците со којшто се 
предлага воведување на 
двојазичност на целата 
територија на Република 
Македонија и во нејзините 
меѓународни односи,

(4) Бараме итно и безу-
словно ослободување на 
притворените и затво-
рените од настаните на 
27 април 2017 година во 
Собранието на Република 

Македонија,
(5) Бараме ослободу-

вање од обвинение и до-
машен притвор на Едмонд 
Темелко, и

(6) Бараме поништу-
вање на Договорот За-
ев-Борисов, бидејќи е 
штетен по македонските 
национални и државни ин-
тереси.

Светскиот Македонски 
Конгрес - Канада како еден 
од членовите на Македон-
ската Координативна Мрежа 
од Канада му благодари на 
Меѓународното движење за 
човекови права, Обединети 
Македонци и Андон Лазов 
Јанев Ќосето - Канада за 
нивната помош и соработка 

во организирање на Семаке-
донскиот протест на 27 фев-
руари во Скопје, Македонија.

Cветскиот Македонски 
Конгрес - Канада и Македон-
ската Координативна Мрежа 
од Канада ќе продолжи да ги 
финансира сите протести во 
одбрана на Македонија, Ма-
кедонскиот народ и Македон-
скиот јазик!

Ние сме и ќе останиме 
браник за сите уставобра-
нители, Македонци и ма-
кедонски фамилии кои се 
сардисани и обесправени 
од внатрешни и надворешни 
фактори.

Македонија Вечна!
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СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

СО СИТЕ РАЗЛИКИ МЕЃУ НАС МАКЕДОНЦИТЕ, САМО МАКЕДОНИЈА Е НАШ 
ЕДИНСТВЕН ЗАЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЛ И СОДРЖАТЕЛ! ЌЕ ЈА ОДБРАНИМЕ!

1 март 2018 година, Скопје, 
Македонија - Ви го пренесу-
ваме во целост говорот на 
претседателот на Светскиот 
Македонски Конгрес Тодор 
Петров на Семакедонскиот 
протест на 27 февруари 2018 
година во Скопје пред Собра-
нието на Македонија.

Почитувани браќа и сестри 
Македонци и Македонки, по 
род и државјанство, на 27 
април 2017 година, откако 
платениците ја исслушаа хи-
мната на странска држава и 
посведочија државен удар, 
некој одвнатре ги отвори пор-
тите и го втурна народот во 
Собранието. Тие што тоа го 
сторија го осудија насилство-
то, народот денес шета по 
судовите и затворите. Во тоа 
лежи предавството! Оваа др-
жава амнестира воени зло-
сторства од војната 2001 го-
дина. Бараме претседателот 
на Републиката, веднаш и 
безусловно, да ги амнестира 
сите притворени и затворе-
ни, тој има дискрециони пра-
ва по членот 11 од Законот 
за помилување, кој се уште 
важи! Не постојат никакви 
ограничувања за дела за кои 
може или не може да ја изре-
че мерката помилување! Ба-
раме да се стави крај на оваа 
агонија, а повредените да ги 
повлечат тужбите! На дене-
шен ден, пак, 2016 година, 
после осветувањето на теме-
лите на крстот во Бутел бев 
нападнат. Доживеав потрес 
на мозок, стрес и завршив со 
бај-пас операција на срцето. 
Им простив на сторители-
те, за да продолжи животот 
заедно! Не ме опседнаа од-
маздата и омразата! Војна 
со Албанците нам Македон-
ците не ни е потребна, иако 
на секој предизвик ќе одго-
вориме со самоодбрана! И 
војната 2001 година не беше 
војна меѓу Македонците и 
Албанците ниту војна меѓу 
православните и муслимани-
те, туку симулирана војна на 
Соединетите Американски 
Држави за имплементација 
на нивни глобални интереси 
на овие простори. Војната 
2001 година започна заради 
изградбата на воената база 
Гризли на Кодра Фура кај Та-
нушевци, каде што требаше 
да се инсталира најсовреме-
на опрема за прислушкување 
на целиот Балкан. Таа опре-
ма повторно е инсталирана. 
Се знае и каде, се знае каде 
проаѓаат оптичките кабли во 
Скопјево. Затоа и аферата со 
“бомбите“.

Почитувани браќа и се-

стри, со сите разлики меѓу 
нас Македонците, по род и 
државјанство, само Маке-
донија е нашиот единствен 
заеднички именител, само 
Македонија е нашиот един-
ствен заеднички содржател. 
Со Македонија постоиме, 
без Македонија ќе исчезне-
ме сите заедно. И затоа сме 
овде, да го кренеме гласот на 
народот против ова лудило и 
безумие со цел промена на 
името на државата и иден-
титетот на нацијата! Пред 
целиот свет да порачаме: 
Ова е Македонија, ние сме 
Македонци, нашиот јазик е 
Македонскиот!

Впрочем, во 2005 година, 
и Љубомир Фрчкоски побара 
крај на разговорите за името, 
рече: “Македонија е премно-
гу толерантна спрема своите 
внатрешни квислинзи, кои 
отворено работат за грчките 
интереси, па и не го кријат 
тоа.“ За жал, тој, денес, пее 
друга песна.

Не смееме да заборавиме, 
дека прашањето за името 
е затворено со референ-
думот од 8 септември 1991 
година, кога Македонците, 
по потекло и државјанство, 
во апсолутно мнозинство, 
гласаа, цитирам “За суве-
рена и самостојна држава 
Македонија“, завршен цитат, 
без додавки и без придавки! 
Одлуката на референдумот 
по Устав е задолжителна за 
сите, без исклучок!

Понатаму, Македонија 
нема сложено име, соста-
вено од два или повеќе збо-
ра! Македонија нема име за 
домашна употреба и име за 
меѓународна употреба! Име-
то на нашата држава се со-
стои само од еден единствен 
збор - зборот Македонија! 
Името на државата Македо-
нија е нераскинливо поврза-
но со името на Македонскиот 
народ! И обратно, името на 
Македонскиот народ е осно-
ва за името на државата Ма-
кедонија!

Секоја додавка и придавка 
на името значи негова трај-
на промена! А, промената 
на името на државата значи 
трајна промена на иденти-
тетотнна нацијата! Проме-
ната на името на државата 
не значи демократија, туку 
најтешко кривично дело ве-
лепредавство, агресија врз 
суверенитетот на Македон-
скиот народ, геноцид врз 
Македонскиот народ, зло-
сторство против човештвото 
и флагрантно кршење на 
Уставот и на меѓународното 
право.

Со промена на името на 
државата, Владата врши 
кривично дело повреда на 
угледот на Република Ма-
кедонија и го изложува на 
подбив Македонскиот народ 
во светот и пред меѓународ-
ната заедница! Премиерот и 
министерите ќе добијат при-
вични пријави!

Името на државата е иден-
титетот на нацијата! Лажат 
тие кои велат: Промената 
на името на државата не 
значи промена на идентите-
тот на нацијата! Напротив, 
промената на името на др-
жавата, претставува трајна 
промена на идентитетот на 
нацијата, тоа значи: Промена 
на името на Македонскиот 
народ и промена на името 
на Македонскиот јазик. По 
меѓународно право, името 
на националноста по автома-
тизам произлегува од името 
на државата! Истовремено, 
државите немаат монопол 
врз име и историја! Во меѓу-
народното право не постои 
спор за име на држава и 
нација! Тие се неотуѓиво, не-
прикосновено и неотстапно 
право на самоопределување 
и самоидентификација! Не 
постои друга држава во све-
тот со името Македонија! 
Република Македонија е 
меѓународно-правен субјект 
за разлика од истоимениот 
регион во Република Грција.

И уште нешто. Во Обеди-
нетите Нации не разгова-
раме за промена на името, 
туку за разликата за името со 
Владата во Атина... “Пора-
нешна Југословенска Репу-
блика Македонија“ не е ново 
меѓународно име чија замена 
ја договараме, туку времено 
обраќање само во системот 
на Обединетите Нации, до-
дека траат разговорите за 
разликата.

Македонците и натаму 
бараат безусловен крај на 
разговорите за разликата за 
државното име со Владата 
во Атина! Бараме Претсе-
дателот на Републиката со 
нота, за тоа да го извести 
Генералниот Секретар и да 
достави предлог-Резолуција 
до Генералното Собрание 
за продолжување на член-
ството во Обединетите На-
ции и во сите меѓународни 
организации под државното 
име Македонија, со можност 
за употреба на уставната 
додавка “Република“, како 
јасна разлика од истоимена-
та северна провинција на Ре-
публика Грција и југозападна 
провинција на Република Бу-
гарија, без латинична тран-

скрипција на македонскиот 
јазик (Republika Makedonija) 
туку на англиски јазик 
“Republic of Macedonia“, со 
меѓународниот код МК од-
носно МКД и нотификација 
на Македонскиот народ и Ма-
кедонскиот јазик, на англиски 
јазик “Macedonian people“ 
и “Macedonian language“, 
независно од историските 
хипотеки на Балканските 
војни 1912-1913 година - оку-
пацијата врз Македонија и 
геноцидот врз Македонскиот 
народ кои се’ уште траат.

И покрај се’ и после се’, 
ние Македонците велиме: 
Културата и историјата на 
Македонија не се ексклузив-
но право, туку дел од култур-
но-историскиот идентитет на 
сите балкански демоси како 
современи политички нации 
во чијашто основа е маке-
донскиот етнос, независно 
од разликите во читањето на 
историјата од аспект на акту-
елната геополитика, дури и 
независно од разликите меѓу 
современите литературни ја-
зици како производ на совре-
мените политички нации!

Македонците предлагаат 
историско македонско-грчко 
помирување и Договор за 
траен мир и добрососедство 
меѓу Македонија и Грција 
што ќе ја замени македон-
ско-грчката Привремена 
согласност од 13 септември 
1995 година! Простуваме, 
ама не забораваме, бараме 
репарации!

Односите со Грција, Ма-
кедонија мора ги гради врз 
основа на основниот прин-
цип на меѓународното право 
на еднаква сувереност, што 
подразбира: взаемно почиту-
вање и разбирање, соработ-
ка по сите прашања од за-
еднички интерес, немешање 
во внатрешните работи и 
реципроцитет во меѓусебни-
те односи!

Не’ обвинуваат за иреден-
тисти и националисти! Да 
бидеме појасни: Не постои 
македонски иредентизам, 
туку грчка окупација врз Ма-
кедонија и грчки геноцид 
врз Македонскиот народ од 
Балканските војни, што трае 
до денес! Иредентизам не 
е љубовта кон својот роден 

крај од каде што Македонци-
те, со етничко чистење, наси-
лно се прогонети во Првата 
и Втората Балканска војна, 
Првата и Втората Светска 
Војна и Граѓанската војна во 
Грција!

Ја потсетуваме Атина, 
дека Меѓународниот суд на 
правдата во Хаг по тужба 
на Македонија, на 5 декем-
ври 2011 година едногласно 
одлучи дека Грција ја пре-
кршила македонско-грчката 
Привремена согласност од 
13 септември 1995 година! 
Меѓународниот суд на прав-
дата во Хаг ги отфрли обви-
нувањата на Атина за маке-
донски иредентизам!

Македонците отфрлаат 
пристапување на државата 
Македонија во сојуз со Евро-
пската Унија и НАТО-Алијан-
сата поради антимакедо-
низмот на Грција и Бугарија, 
грчкиот и бугарскиот геноцид 
врз Македонскиот народ, на-
ци-фашистичкото барање на 
Грција за промена на името 
на државата и наци-фашис-
тичкото барање на Буга-
рија за промена на јазикот, 
културата и историјата на 
Македонскиот народ, како 
вредност за солидарност на 
Брисел и Стразбур со Атина 
и Софија! Европската Унија 
и НАТО Алијансата не се до-
стојни за промена на името 
на државата и идентитетот 
на нацијата!

Ги предупредуваме пар-
тиите, и во Владата и во 
опозиција: Ако ја продадете 
државата и нацијата, ќе ја 
изгубите власта! Но, дого-
ворите под притисок и со 
закана, според Виенската 
конвенција за договорно пра-
во, за Македонскиот народ 
засекогаш ќе бидат ништав-
ни. Дури и да го поминат тој 
договор за промена на името 
во Собранието со 40 гласа, 
Претседателот на Републи-
ката има апсолутно суспен-
зивно право над законите 
на Собранието, затоа што 
владината коалиција нема 
дво-третинско мнозинство 
да му поведе постапка на 
утврдување одговорност, а 
премиерот е врзан со гаран-
цијата дадена пред претсе-
дателот од 17 мај 2017 годи-

на! При повторено гласање 
на закон во Собранието со 
61 глас, претседателот е до-
лжен да го потпише указот за 
прогласување на законот, но 
не мора!

Сакам да им порачаме на 
министрите и пратениците, 
никогаш не заборавајте дека 
народот ќе ве лови како што 
Симон Визентал ги ловеше 
нацистите по светот по Вто-
рата светска војна! Ќе завр-
шите во затвор доживотно и 
со конфискација на целиот 
имот на сите членови на ва-
шето семејство! И еден повик 
до сите, престанете да ги ку-
пувате производите, преста-
нете да ги користите услуги-
те на фирми на министри и 
пратеници, како и на членови 
на нивни семејства, кои не’ 
продаваат како да сме стока 
на кванташки!

Отфрламе двојазичност 
на целата територија на 
Македонија и во нејзините 
меѓународни односи, бараме 
повлекување на Законот за 
употеба на јазиците! Го отфр-
ламе Договорот Заев-Бори-
сов, затоа што врши ревизија 
на македонската историја 
според волјата на Бугарија! 
Се' додека за Софија Маке-
донците се Бугари, Македон-
скиот јазик е дијалект на Бу-
гарскиот јазик, а Македонија 
е дел од Бугарија, Договорот 
Заев-Борисов e велепредав-
ство за државата и нацијата! 
Отфрламе референдум, про-
мена на Уставот и ратифика-
ција на меѓународен договор 
заради промена на името на 
државата и идентитетот на 
нацијата! Нов референдум 
за името нема да биде ре-
ферендум за одбрана, туку 
за негова трајна промена! 
Бараме претседтелот на Ре-
публиката итно да го помилу-
ва од обвинение и домашен 
притвор на Едмонд Темелко!

Доколку овие барања не 
се остварат, бараме Собра-
нието да се самораспушти и 
да се организираат вонредни 
парламентарни избори во 
Македонија! И за крај, един-
ствен правен инструмент за 
промена на Уставот којшто е 
блокиран со бадентеровото 
мнозинство, е референдум 
по иницијатива на 150.000 
избирачи. Само тогаш Со-
бранието не може да отфрли 
промена на Уставот!

Повикуваме на семаке-
донско помирување и обеди-
нување заради одбрана на 
името на државата и иденти-
тетот на нацијата, затоа што 
во единството е силата! Бог 
со нас Македонците и сите 
Македонци еден за друг! Да 
живее Македонија!

Македонија
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Денес, на денот Свети Три-
фун во јаноста излезе ново 
кроење на името на нашата 
земја. Здружение на инте-
лектуалци од албанското 
малцинство во Македонија 
на масата на македонско-ал-
баснскиот премиер Зоранчо 
Заев ќе ставеле барање во 
новото име на нашата земја 
да има одраз и белег на ма-
кедонско-албанскиот сожи-
вот во државата. За нашиот 
аболициран и осомничен за 
поткуп премиер таквото ба-
рање нема да биде проблем. 
Тој веќе си го дал газот под 
кирија само што сеуште офи-
цијално не е позната цената 
на киријата. 
   Горното го потврдува и 
неодамнешната изјава на 
премиерот на Албанија Еди 
Рама во која тој вели дека 
“САКА ЕДНА МАКЕДОНИЈА 
КАДЕ ШТО ДВАТА ДРЖА-
ВОТВОРНИ НАРОДИ ЖИВЕ-
АТ ВО ХАРМОНИЈА“. Зар и 
тоа е можно? И никаква ре-
акција од владеачката хунта 
во Македонија. И зошто би 

реагирале кога тие се ново-
верци. Тие не веруваат ниту 
во историја, ниту во религија, 
идентитет, култура. Го читам 
и препрочитувам списокот 
со имињата на членовите на 
ПРЕЗИДИУМОТ на АСНОМ. 
Не можам да најдам ниту 
едно албанско име или пре-
зиме во списокот. Од каде 
сега Албанците во Македо-
нија станаа државотворен 
народ?  Нели на Заседание-
то на АСНОМ на Илинден 
1944 година беа удрени те-
мелите на македонската др-
жава? Тоа е и времето кога 
заврши тероризмот врз маке-
донското население од стра-
на на албанските окупатори 
на западниот дел од Македо-
нија односно сојузниците на 
нацистичка Германија.
   Од источната страна на пар-
чето слободна Македонија 
доаѓаат студени ветрови. 
Бугарскиот претседател Ру-
мен Радев кој деновиве е во 
посета на Македонија изјави 
дека за Бугарија новото име 
кое  ќе и’ го накалемат на на-
шата земја ако биде Север-
на или Горна Македонија за 
неговата земја е неприфат-
ливо. Ете ти го добрососед-
скиот договор со Бугарја на 
дело. Да не чепкаме во пони-
жувачкиот чин на Синодот на 
Македонската православна 
црква со писмото до Бугар-
ската со барање истата да и’ 
биде мајка. Многу реа, многу 
смрдеа ќе се крене. Нашите 
великодостојници останаа 

со нула достоинство меѓу 
своите верници. Дадоа едно 
големо НЕШТО, добија едно 
големо НИШТО. 
   Во оваа колумна драги 
читатели во остатокот од 
просторот кој го имам ќе ве 
потсетам  на некои мои пи-
санија од порано. Во едно од 
нив пишував дека Владата 
на Македонија треба да му 
се заблагодари на посред-
никот Матју Нимиц за него-
виот труд и време посветен 
на решавање на проблем 
кој го создадоа неговите 
газди – Обединетите нации. 
Јас мислам дека господи-
нот Нимиц со малку совест 
и разум не требаше ниту да 
ја прифати задачата, а не 
да бара решение со уцени и 
подметувања за нешто што 
никаде и никогаш не се дис-
кутирало и решавало во све-
тот. Робин О Нил , неговиот 
претходник, чесен човек, 
веднаш виде колку е часот 
и си даде оставка.  Пишу-
вав дека Македонија треба 
да го предложи посредникот 
Нимиц за Нобелова награда 
за посредство долго повеќе 
од две безуспешни децении. 
Ако тоа не е прифатливо, 
ајде да го предложиме за Ги-
нисовата книга на рекорди. 

Има ли друг посредник на 
овој свет со стаж долг скоро 
четвртина век а со успех ра-
мен на НУЛА?
   Со големата нула веднаш 
ќе ја откриете мојата заблу-
да. Вредеше да се чека, да 
се биде стрплив. На господи-
нот Нимиц му испадна косата 
од возраста, ниту влакно од 
посредништвото. Но успехот 
на неговото посредништво е 
на повидок. Во Македонија 
се родија доволен број кви-
слинзи (ПРЕДАВНИЦИ) кои 
во име на македонскиот на-
род се растрчаа по светот и 
продаваат (парите вџеб) се’ 
што му е мило и бесценето 
на тој народ. Обеќаваа до-
бар живот, донесоа поголема 
беда, обеќаваа правда, вове-
доа терор, се пазарат со име-
то мое и ваше, со идентите-
тот мој и ваш, ги ослободија 
криминалците од затворите 
за да направат место за чес-
ните Македонски патриоти!  
   Хунтата на власт, според 
нејзините американски и ев-
ропски наредбодаци е спрем-
на да го реши проблемот со 
Македонија до средината на 
оваа година, некаде јули или 
август. Поранешната влада 
на Никола Груевски не го слу-
шаше крикот на народот и не-
маше храброст да ги прекине 

разговорите (преговорите) со 
Грците. Уште повеќе, имаше 
време и подршка од народот 
проблемот со името да го по-
крене во Обединетите нации. 
Тој тоа не го сстори и тоа е 
негов голем минус. Македо-
нија е призната од 136 земји 
во светот со уставното име. 
Тоа е доволен број дури и 
ако е потребно двотретин-
ско мнозинство. Ако Советот 
за безбедност ставеше вето 
на резултатот од гласањето, 
барем ќе го знаевме кој е 
џелатот. Ќе умревме чесно и 
достоинствено. “Секој еднаш 
ќе умре, само честа и срамот 
живеат до века“, рекол Ње-
гош.
   Така некако сака да умре 
и Васко Наумовски. Господи-
нот Наумовски, за вас драги 
читатели кој не го знаете, е 
(беше) преговарач во спорот 
за името со Грците. Кога Ма-
тју Нимиц по повеќе од три 
години ги обнови преговори-
те (разговорите) во јануари  
месец годинава, тој на маса 
стави пакет полн со предло-
зи за името од кои Наумовски 
требаше да одбере еден 
за нашата татковина. Нау-
мовски не го удостои кумот. 
Изјавата на Наумовски по 
прегледот на имињата беше 
следната:  ПРЕДЛОЗИТЕ НА 

НИМИЦ СЕ ПОД СЕКОЕ ДО-
СТОИНСТВО ЗА НАШАТА 
ДРЖАВА. 
  Каде е сега  Васко Нау-
мовски?  Го нема  во јав-
носта. Да не нешто им се 
придружи на Борис Да-
мовски, Владо Јовановски... 
во Шуто Оризари, Идризово. 
Во едно бидете сигурни, не е 
повеќе преговарач. И тоа не 
треба да ве изненадува.  Со 
хуната на власт во Македо-
нија не очекувајте на нашите 
прослави овде во Торонто 
и Канада, но и насекаде во 
македонската дијаспора да 
ве удостојат и поздрават ди-
пломатски претставници од 
нашата татковина. За прв пат 
на прославата на роденде-
нот на идеологот за слобод-
на и независна Македонија 
во Торонто Гоце Делчев не 
присуствуваше ниту маке-
донскиот амбасадор во Ота-
ва ниту еден од двата кон-
зули во Торонто. Причината 
за тоа не ја барајте кај нив, 
барајте ја кај крставичарот 
од Муртино или кемелеонот 
Никос Димитрос.
    Живеам во,Канада нешто 
повеќе од 50 години. Дури 
и во времето на другарот, 
маршалот, диктаторот... Тито 
вакво нешто нашата заедни-
ца не доживеала. Диплома-
тите дали македонски или 
југословенски со македонско 
потекло секогаш беа и треба 
да бидат со народот, со нас. 
Зар не се тие во прв ред за 
нас овде?

1) Mr. Mathew Nimitz, from 
day one we know that you are 
working for the Greek govern-
ment. Some say the Greek 
lobby is paying you to do the 
dirty job against the Republic 
of Macedonia. When you put 
Republic North, South, New or 
Upper Macedonia as choices 
in the name change negotia-
tions you automatically change 

the identity to North Macedon-
ian or Upper Macedonian. The 
time is right for you to retire 
from this theatre game with 
our Macedonian constitutional 
name. Boutros Boutros Ghali 
was paid two million dollars by 
the Greek government to help 
them against the Republic of 
Macedonia not to enter the 
United Nations with the consti-
tutional name.
 
2) “Greek Foreign Minister 

Nikos Kotzias says Greece 
wants the name Macedonia 
to be in "Slavic", but not in 
English”.  If he says Slavic for 
Macedonia then it should be 
Germanic for English because 
the Macedonian language be-
longs to the Slavic branch of 
languages and the English to 
the Germanic branch. Kotzias 
needs to be more educated 
regarding the branches of lan-
guages. Example, one Slav-
ic team was playing football 

against a Germanic team or a 
Baltic team. To which countries 
is he referring?
 
Why did Greece’s economy 
go into a free fall? Blame the 
Nazis! Then Deputy-Prime 
Minister Theodoros Pangalos 
did just that in 2010, explain-
ing to  BBC, ”They took away 
the Greek gold that was at 
the Bank of Greece, they took 
away the Greek money and 
they never gave it back.”

Since 1830 to 2018, Greece 
went bankrupt 7 times. The 
Nazis only invaded Greece 
once in 1941. What does that 
tell you? Greece is still living 
from millions of euro’s of bail-
outs from EU countries. Does 
anyone think that they have 
learned how to handle their 
economic problems? I think 
that they are too busy spend-
ing millions of euro in propa-
ganda against the Republic of 
Macedonia.

George Nicholov

Readers Corner

Македонска заедница

Танас Јовановски

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

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

Се ближи крајот на 
агонијата во Македонија

ARMENSKO
Armensko was forcibly re-
named by the Greek Gov-
ernment to Alona. It is 10 ki-
lometres west of Lerin. It is a 
mountain village at 21 degrees 
18 minutes longitude and 40 
degrees 46 minutes latitude 
and 640 metres above sea lev-
el with an area of 20 kilometres 
squared.
The village borders to the west 
with Psoderi, to the east with 
Mateshnitsa the north with Buf 
and to the south with Trsje.
Before the Greek Civil War in 
1945 there were about 200 
families resident in the village 
and all were of Macedonian 
background. They were em-
ployed in raising livestock, ag-
riculture and other trades and 
occupations.
The residents of Armensko 
were traditionally revolution-
ary and actively took part in 
the Ilinden Uprising. That was 

enabled by the position of the 
village and the revolutionary 
nature of its residents.
During the Greek Civil War 
the residents actively and en 
masse took part in the organi-
zation of NOF and the armed 
forces of DAG with more than 
150 fi ghters. 57 people gave 
their lives.
These details are from ljo 

Kjatipov from the same village 
and fi ghter from 1941-1949 in 
ELAS and DAG.
After the Greek Civil War and 
the forced emigration from the 
village, the number of residents 
fell. In the last offi cial census in 
Greece in 1991 it is recorded 
that there were 220 residents.

Села во Егејска Македонија
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Ние свештениците во 
нашата секојдневна работа 
често  се среќаваме со поја-
ви или желби кои верниците 
бараат да ги исполниме, а 
кои не само што не се во 
согласност со учењето на 
Православата црква, туку се 
и штетни за душата човекот. 
Не ретко се забележува по-
јава на паганизам, суеверие, 
употребување на окултис-
тички знаци или влијание 
на некои магиски дејства од 
бајачи, гатачи и сл.  Во такви 
случаеви при секој обид да 
им објасниме на верниците 
дека тоа е тежок грев често 
наидуваме  на силен отпор. 
Мнозина од нив сакаат по-
веќе да им веруваат на вра-
чарите и ѓаволот, отколку на 
свештеникот и на  Бога. Но, 
за жал, се случува ако некој 
свештеник  одбие да ги испо-
лни нивните барања друг 
свештеник, заради додвору-
вање, им ги исполнува ба-
рањата и желбите без било 
каков отпор. 

Овој пат намерата ми е 
да објаснам кои се бајачите, 
врачарите и гатачите и на 
кого му служат? 

Што е тоа магија и 
какви врсти на магии по-
стојат? 

Дали има добри или 
лоши магии (бела и црна 
магија)?  И на кого му слу-
жат луѓето што се зани-
маваат со окултизам, со 
правење магии и слични 
работи? 

Најкратко речено, магија-
та, баењето, врачањето, га-
тањето и било која окултис-
тичка работа е користење на 
злите, лошите, духовни сили 
за постигнување некој резул-
тат или да се врши влијание 
на други луѓе. Оттаму ќе ре-

чеме дека магот, врачарот 
или бајачот не постигнува 
чуда по своја волја, знаење 
или способност, туку по сила 
на демоните кои ја исполну-
ваат неговата волја. Бајачи-
те ги насочуваат демонските 
сили во правец кој им се наз-
начува и тие дејствуваат. Се-
кој вид магија нанесува зло 
на луѓето и затоа е осудена 
од Бога како многу тежок 
грев.

Со магија се занимаваат 
најчесто луѓе кои се гордели-
ви, суетни, славољубиви кај 
кои верата во Бога е ослабе-
на или никаква, кои се обзе-
мени од ѓаволот и кои сакаат 
да ја контролираат судбина-
та на други луѓе.

Зарем дејството на 
магијата не е предизвика-
но од дејство на невидли-
вите и видливите природ-
ни сили? 

Не, природните сили не 
дејствуваат преку магијата. 
Тие се  надприродни сили 
или зли духови кои се поттик-
нуваат на акција. Дури и кога 
изгледа дека дејствува при-
родна сила нејзина причина 
е надприродна сила со која 
ние не смееме и не треба 
да имаме било каков контакт 
оти може духовно да не уни-
шти. Тоа се сили на одпад-
натите духови од Бога кои ги 
води сотоната (предводник 
на ѓаволите) кој, пак, владее 
и управува со нив. Отпадна-
тите духови, демоните, најм-
ногу ги мразат луѓето и се 
што прават е да не’ одвратат 
од вистинската вера во Бога.  

Дали бајачите имаат 
власт над  злите духови? 

Не, бајачите немаат ни-
каква власт над нив. Ниту 
еден човек нема власт над 
надприродниот свет. Иако 
на врачарот му се чини  
дека  командува со некакви 
духови сепак тоа не е точ-
но. Тие духови дејствуваат 
само по заповед на сотона-
та (најглавниот меѓу нив), и 
ги извршуваат налозите на 
бајачот како би што повеќе 
и подолго ја држат во завис-
ност душата на бајачот, а и 
душите на оние луѓе коишто  
бараат помош од него. Подо-

цна злите духови го опседну-
ваат умот и телото на бајачот 
и владеат потполно со него. 
Затоа секој оној човек којшто 
оди кај бајач да бара помош  
од него, или да прави такво 
чинодејство над друг човек, 
или па макар и да симне 
магија од себе, прави голем 
грев. 

Дали е магијата штет-
на дури и кога се оства-
рува резултат да се си-
мне некоја клетва и да се 
отфрли урок? 

Секако дека е штетна. 
Магијата и баењето се си-
гурен пат во пеколот оти 
никому не помагаат. Кога 
некому се чини дека одење-
то кај бајач, врачар, оџа или 
окултист му помогнало тоа 
е поради тоа што демоните 
кои му правеле најголема 
мака се повлекле по заповед 
на сотоната, а на нивното ме-
сто дошле други демони,  на 
прв поглед потивки но многу 
поопасни во друг поглед на 
животот. Се случува ѓаво-
лот понекогаш навистина да 
му помогне некому но тоа е 
само за да го привлече и да 
го придобие повеќе, за да 
им поверуваат како би им се 
предал на целосно управу-
вање. Секој којшто се бави 
со магија прави голем грев, а 
страда и неговото семејство. 

Која магија е подобра, 
белата или црната? 

Одговорот е краток, ниту 
една. Белата магија е лукава 
лага за да го вовлече човекот 
во магијската пракса. Оној 
бајач којшто се занимава со 
бела магија е поопасен од 
оној којшто се занимава со 
црна магија затоа што тој на 
многу лукав начин ги заведу-
ва луѓето и ги тера на бајачки 
работи. И едниот и другиот 
му прават лошо на човекот. 

Како бајачот ја разо-
рува душата и зошто 
е штетно да се оди кај 
него? 

Затоа што сите тие го 
воведуваат човекот во под-
небесниот свет т.е. во светот 
на ѓаволот. Тоа е голем грев 
и е осуден уште во Стариот 
завет како и во Новиот за-
вет. Кога човекот доаѓа во 

допир со нив тие почнуваат 
да владеат со него и да го 
раководат. Народот вели: ду-
шата му е окована и ѓаволи-
те владеат со него. Истото се 
случува и со обичните луѓе 
кои одат кај бајачи да им се 
гледа на дланки, на кафе, на 
карти и сл. Секоја таква сеан-
са е дело на ѓаволот. За жал 
во последно време во име на 
“демократијата“, а за привле-
кување повеќе гледачи некои 
телевиски канали во Маке-
донија прикажуваат такви 
емисии со баење, гатање, 
гледање на кафе, на карти 
и сл. Сите оние коишто се 
занимаваат со окултистички 
работи гатањето ги доведу-
ва до менување на нивното 
однесување и паѓаат во де-
пресија, безсоница, а не се 
исклучени и посериозни пси-
хички проблеми.

Дали има разлика меѓу 
магиите? 

Нема никаква разлика 
помеѓу магиите без разли-
ка како тие се нарекуваат, 
бела, црна, влашка, кобала, 
сихира, дали се египетски, 
халдејски  и сл. Сите тие се 
исто само методите на пови-
кување на злите духови им 
се различни. 

Висока магија е онаа во 
која бајачот е навлезен во 
поголем степен во служба 
на демоните. Тие ги тераат 
да прават разни зла, па дури 
и да убиваат луѓе сметајќи 
дека тоа е корисно. Врача-
рите од ниската магија и не 
се свесни за злото кое го 
извршуваат и мислат дека 
им помагаат на луѓето. И 
едните и другите врачари се 
опфатени од демоните кои 
управуваат со нив. 

Како демоните управу-
ваат со луѓето? 

Треба да се знае дека 
демоните како поднебесни 
сили имаат поголемо знаење 
и поголема сила од луѓето. 
Тие им даваат информации 
на бајачите за одредени 
личности кои им доаѓаат на 
сеансите па така откако ќе 
им каже или погоди за некои 
настани или личности из-
гледа дека врачарот “многу 
знае“. Демоните го известу-

ваат врачарот за минатото 
на човекот, за изгледот на 
ближните или луѓето со кои 
комуницира “клиентот“ а, 
всушност, се е ѓаволска из-
мама. 

Зошто магијата делу-
ва над луѓето? 

Затоа што луѓето се 
грешни и не го повикуваат 
Бога на помош, туку ѓаволот. 
Над верните луѓе магијата 
нема никакво дејство освен 
ако Бог дозволи. (Пример: во 
Стариот завет Бог допуштил 
праведниот Јов да страда. 
Бог допуштил демоните да  
Го напаѓаа и Господа Христа 
во пустината, а напаѓале и 
светители се со цел утврду-
вање и сведочење за вистин-
ската вера во Бога).  Сите 
ние кои сме во грев, повеќе 
или помалку, сме подложни 
на  магија. Најсилна одбрана 
од напаѓањето на демоните 
е силата на светиот Крст, 
постот и молитвата. Затоа 
наша обврска е да се  мо-
лиме на Бога па како Он ќе 
одлучи таква ќе биде волјата 
Негова. Единствено за се’ 
што не измачува треба да 
бараме помош само од Бога.

Има врачари кои при ба-
ењето употребуваат икони 
најчесто,  св. Параскева – 
Петка, а не ретко и на икона 
на Пресвета Богородица или 
некој друг светител. Тоа е 
уште една лага како би биле 
поубедливи и луѓето да им 
поверуваат. Освен тоа се 
случува луѓе да  земаат ико-
ни од храмот, црквата, и ги 
носат кај бајачите затоа што 
тие така им порачале. Тоа е 
злоупотреба на ликот на све-
тителот и голем грев.  Колку 
е  неразумно да се помисли 
дека св. Петка, Пресвета Бо-
городица или некој светител 
ќе му се јавува и ќе има кон-
такти  и ќе го слуша бајачот; 
или да се верува дека некој 
бајач има директна врска со 
светителите и добива упат-
ства кога од житието знаеме 
дека, на пример св. Параске-
ва – Петка силно се борела 
против злите духови.   Освен 
тоа некои врачари своите 
бајачки сеанси ги извршу-
ваат во храмовите или ма-

настирите особено онаму 
каде што поретко се вршат 
свети богослужби се со цел 
да делуваат поубедливо кај 
луѓето и да привлечат што 
поголем број свои “клиенти“.

На крајот ќе речеме, се-
кој православен христијанин 
треба да знае дека Право-
славната црква е против се-
каква магија или било која 
појава која содејствува со 
суеверие или паганизам.  За-
тоа немојте да верувате на 
оние кои ви кажуваат дека 
некој врачар или бајач им 
помогнал. Бегајте од таквите 
оти тоа се само измами на 
ѓаволот. 

Како да се неутрализи-
ра магијата? 

Дејствувањето на магија-
та може да се неутрализира 
само со набожен живот и 
отфрлање на сите ѓаволски 
симболи, знаци и ниша-
ни било да е: врзување на 
црвени конци против уроци, 
употребување на потковица  
како за заштита од зло или 
донесување среќа, носење 
мартинки, масонско семоќ-
но око, неправилни крстови, 
носење свастика, чување 
на неразбирливи пишани 
арапски записи или писма, 
будистички симболи и сл. 
Неопходно е таквата личност 
да се исповеди и причести и 
куќата да се освети и да про-
должи да живее набожен жи-
вот. Слушањето на бајачите 
и гатачите, т.е. послушание-
то кон ѓаволот, често пати 
донесува кавга меѓу луѓето и 
оддалечување едни од дру-
ги. Негативната енергија што 
ја предизвизвикуваат баја-
чите кон своите “клиенти“ 
често доведува  до психичко 
растројство и депресија кое 
пак  може да заврши и со са-
моубиство. 

Македонска заедница

ЗА БАЕЊЕТО, ГАТАЊЕТО И МАГИЈАТА И НИВНОТО ДЕЈСТВО

Пишува: прота-ставрофор 
ИЛИЈА ДОНЕВ

МАРТИНКА ИЛИ БРОЈАНИЧКА
Секоја година, ова време, 
се среќаваме со истиот про-
блем – дали да се става и 
носи мартинка или не. Не е 
проблем самата мартинка, 
туку односот кон неа.

Значи, ако мартинката се 
носи неколку денови или 
една недела, дали како не-
гување на стара традиција, 
дали како мода, дали во чест 
на нашите предци, дали како 
заедничко балканско култур-
но наследство, дали заради 
забава или од некоја друга 
причина, тогаш не е во спро-
тивност на Црковното учење.

Но, ако носењето мартинка 
стане суеверен и магиски, 
а со тоа и демонски обичај, 

тогаш таквото поведение не 
е во согласност со учењето 
на Црквата. Секако, секој е 
слободен да го послуша, или 
не, учењето на Црквата, и е 
одговорен за одлуките што 
ги носи.

Како носењето мартинка ста-
нува суеверие? Ако луѓето 
што ги носат веруваат дека 
мартинките, откако ќе ги ста-
ват на себе на први март, не 
смеат да ги извадат сѐ до до-
аѓањето на пролетта и ласто-
вичките (или штрковите), и сѐ 
додека не расцути првото 
дрво; и ако, според истото 
погрешно верување, на крај 
мора да ги закачат на некое 
дрво и да си пожелаат добро 
здравје и среќа, со некаква 

вера дека желбите преку тој 
ритуал ќе им се исполнат, то-
гаш таквото верување, како 
и ритуал, немаат никаква вр-
ска со православната вера, 
туку се обично суеверие.

Вадењето на мартинка-
та предвреме се смета за 
несреќа, и затоа луѓето ја 
чуваат со страв. Стравот е 
најголем показател дека во 
нешто е вмешан демонот. 
Како може од носењето или 
неносењето на нешто на 
себе да ни зависи животот и 
среќата, па макар било тоа и 
крст, а не мартинка? И крстот 
е, пред сѐ, внатрешен однос 
со Бог, а не само надворе-
шен знак.

Ние, христијаните, носиме на 
рака или во рака бројаничка. 
Истото што е изложено за 
мартинката важи и за броја-
ницата за молитви. Бројани-
цата се носи за полесно да 
се концентрираме на молит-
вата, а не дека е нешто цр-
ковно и, како такво, самото 
по себе ни носи среќа. И но-
сењето на бројаницата, исто 
така, може да биде суеверен 
чин.

Затоа, ако некој на својата 
рака или на својата облека 
закачи мартинка или броја-
ница со некаква вера дека 
тоа, самото по себе, ќе му 
донесе здравје и среќа, тре-
ба да знае дека од тој мо-
мент (свесно или несвесно) 

се откажал од Бог, односно 
од Православната Вера и 
Црква, и не може да учеству-
ва во нејзините Свети Тајни.

Не може истовремено да 
веруваме и во Бог и во ма-
гичноста на мартинката или 
бројаницата. Верата и суеве-
рието немаат ништо заеднич-
ко, исто како што и Бог нема 
ништо заедничко со ѓаволот. 
А на двајца господари не 
можеме да им служиме: или 
ќе Му служиме на Бог или на 
ѓаволот – па секој слободно 
нека избере кому ќе му слу-
жи. И секое друго суеверие, 
спротивно на православната 
вера, не е од Бог, колку и да 
е тоа народен обичај.

Христијанската среќа и 
здравје извираат од лична-
та заедница со Бог, а не од 
безлично, магично, фобично 
и душегубно суеверие – кое 
е најпогодно за развој на ду-
шевни (ментални) болести.

(став на МПЦ-ОА за 
мартинките)
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26-та по ред Тетовска Вечер 
во Торонто

На 24февруари, 2018 година 
се одржа традиционалната 
26 –та по ред Тетовска Ве-
чер во Канада, вечер на сите 
Македонци од под Шара, 
но и на нивните пријатели, 
соседи и соработници.
Банкетот  се одржа во пре-
красниот амбиент на Capitol 
Banquet Hall, како и секоја 
година во преполна сала 
започнувајќи со звуците на 
песната  ,,Се навали Шар 
планина,, која е химна на 
Тетовчани од Канада, а маш-
кото широко оро ја симболи-
зираше македонската тради-

ција, непокор и сплотеност.
Според некои сознанија во 
Торонто и околината живеат 
повеќе од  100 тетовски се-
мејства.
,,Основачи на друштвото се 
Мајк Марковиќ, Владо Јова-
новски, Стојан Јаковлевски, 
Бошко Спасовски, Драги-
ша Бојковски и Перо Нико-
ловски’’ кои и денес се чле-
нови на управата , а истата 
од неодамна е збогатена  со 
ште неколку неколку нови 
членови.
Тетовчани се еснафи луѓе, 
дружељубиви и весели, за-

тоа и секоја година на нив-
ниот банкет доаѓаат пријате-
ли од  многу здруженија од 
Канада, а често пати имаат 
гости и од другите канадски 
провинции, но и од САД. 
Тетовското друштво ,,Шар 
Планина,,  е познато по 
своите несебични донации 
во македонските православ-
ни цркви во Канада и Сад, 
но и на посебни случаи во 
Македонија кога за тоа е 
најпотребно. ,,На македон-
скиот народ што доаѓа  и не’ 
поддржува му возвраќаме со 
добри дела,, кои ќе останат 

за многу генерации по нас”, 
изјави недамна за весникот 
,,Македонија’’, еден од осно-
вачите на друштвото  Мајк 
Марковиќ.
Пред  40-тина години во 
потрага по  подобра среќа 
голем број  тетовски се-
мејства тргнале на печалба 
по светот, во најголем број  

во Америка и Канада. Многу 
тетовски фамилиии денес 
живеат во Детроит, во збра-
тимениот со Тетово Sterling 
Heights каде што се наоѓа и  
МПЦ Раѓање на Пресвета 
Богородица. 
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ЛЕТЕЧКА ТЕАТАРСКА ТРУПА 
од Тетово 

24 март 
Св. Климент Охридски , Торонто

ЛЕТЕЧКА ТЕАТАРСКА ТРУПА од Тетово гостува во Торонто 
на 24 март во црквата Св. Климент Охридски 

Подготвиле: 
Слободанка 

Стојановска
Маја Доневска - 

Ивановска
Маја Доневска – 
Ивановска:
Познатата и уникат-
на театарска куќа од 
Македонија ЛЕТЕЧКА 
ТЕАТАРСКА ТРУПА 
од Тетово, годинава ќе 
биде специјален гостин 
во живо за време на 
манифестацијата “Де-
нови на литературата” 
која ќе се одржува под 
покровителство на ли-
тературниот клуб “Браќа 
Миладинови“ во склоп 
на црковната заедница 
“Св Климент Охридски“ 
од Торонто. 
Уметничката магија на 
овој невообичаен театар 
е во тоа што нејзините 
театарски претстави се 
подеднакво интересни 

како за деца, така и за 
млади и за возрасни. Ле-
течката театарска трупа 
со своето десетгодиш-
но театарско искуство 
прерасна во уникатен 
уметнички бренд и со 
самото спомнување на 
нејзиното име, публика-
та е сигурна во добра 
и квалитетна театарска  
забава. Уникатноста на 
овој театар е во тоа што 
е составен од актери од 
најразлични возрасти 
кои по завршувањето на 
школата за театар ста-
нуваат ѕвезди на овој 
театар.
Летечката театарска 
трупа  има редовен те-
атарски репертоар и до 
сега има изведено 17 
преимери и повеќе од 
200 репризи на своите 
театарски претстави 
пред повеќе од 20 000 
публика низ Македонија 

и претставува  пример 
за негување на театар-
ската уметност кај деца-
та и младите. Со своите 
претстави се редовни 
гости во реномирани др-
жавни театри во земја-
та, а добитници се на 
четири високи награди 
на државниот фестивал 
“ДАФ“  и тоа “Специјал-
на награда за детска 
претстава “ во 2008 г, 
“Специјално признание 
за детска претстава“ 
во 2009 г, “ Награда за 
најдобра престава за 
деца“ во 2011г и “Награ-
да за севкупна театар-
ска игра“.  Воедно како 
општествено одговорна 
организација тие  ре-
довно играт претстави 
во хуманитарни и до-
бротворни цели. Летеч-
ката театарска трупа 
заедно со останатите 
уметници  претставува 
чувар на македонскиот 
ку лтурен и национален 
ген во Тетово.
Пред македонската пу-
блика во Торонто, како 
и пред  намерници кои 
сакаат добра театар-
ска претстава, тие ќе 
ги изведат претставите 
“ОД ТРЊЕ ДО ЅВЕЗ-

ДИ“, авантура за деца и 
“ДОМ ЗА СТАРЦИ“ - ко-
медија мјузикл посвете-
на на сите возрасти.
Слободанка 
Стојановска:  
Групата е предводе-
на од Владимир Јова-
новски и Зоран Јова-
новски, а  сите глумци 
се на воздраст од 14 до 
20 години, и неколку се 
повозрасни. Групата ќе 
се претстави со обил-
на и целокупна профе-
сионална и оригинална 
костимографија, богата 
музичка илустрација, а 
би споменале дека  тие 
се една од нагледаните 
и најнаградуваната дет-
ска театарска дружина 
во Р.Македонија
Мала илустрација во вр-
ска со ,,Вракање на сен-
кит,,е е посветеноста и 
љуботав кон театарот и 
универзалната среќа на 

лугето. Претставата е за 
сите оние кои штого чу-
ваат детството во себе, 
изобилува со оригинал-
ни костими,со богата 
музичка илустрација по-
учни фрази и пораки кон 
публиката . ,,Од Трњедо 
ѕвезди,, е детски обид 
да се одговори зошсто 
одиме на училиште  и 
двете драми се за секоја 
генерација.
 Воедно, ова е за прв 
пат театарска група од 
западниот дел на Ма-
кедонија односно од Те-
тово да гостува на овие 
простори. Ги повикува-
ме сите наши сограѓани 
да дојдат да поминеме 
една вечер со смеа и 
расположение.
 Би сакала сите наши 
Тетовчани и подалеку 
од Торонто да дојдат да 
им дадеме една голе-
ма подршка на нашите 

деца и  ги поканувам 
сите наши Македонци 
љбители на театарот  
да си ги донесат своите 
деца да уживаат во нив-
ните престави. Претста-
вите ке се одржат на 24 
март во големата  сала 
во МПЦ Св. Климент 
Охридски. За повеке ин-
формации обрaтете се  
во црквата Св. Климент 
Охридски на телефон:  
416-421-7451 или  на 
бројот  647-893-0706.

Сите сте 
добродојдени!
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Toronto’s “We Are Macedonia” 
Protest Commemorates Goce 

Delčev’s Birthday

Emilija Dimitrievski  
February 27th,2018

 On February 4, 
2018, the Revolutionary Goce 
Delčev’s birthday, over 150 
supporters of Macedonia gath-
ered in front of the Macedonian 
Consulate in Toronto, Canada. 
Protesters came from far and 
wide to display their concern 
and patriotism for their country.
 This protest was 
just one of many taking part 
in a massive global movement 
made by Macedonians in the 
Diaspora, called #WeAreM-
acedonia. This movement’s 
sole purpose is to, “preserve 
the individuality of the Mace-
donian people as an equal 
and respected member of the 
world family of nations, without 
hindrance upon our Macedon-
ian name, identity, language, 
culture, and unitary territorial 
integrity of Macedonia.” (Kolo-
ski, 2018)
 With the start of the 
protests at the Embassy of 
the Republic of Macedonia in 
Washington, D.C. on January 
14, 2018, many other countries 
and cities have since joined in 
across the globe. From a pro-
test in front of the Eiffel tower 
in Paris, to showing Macedon-
ian pride in front of The Bean 
in Chicago. Other locations 
include, but are not limited to: 

Skopje, Macedonia; London, 
England; Valletta, Malta; Gen-
eva, Switzerland; and Auck-
land, New Zealand.
 Not only is the 
#WeAreMacedonia movement 
taking place all over the world, 
but many protesters travelled 
to multiple demonstrations. 
The Toronto protest included 
those from Buffalo, New York; 
Washington, D.C.; London, 
Hamilton, Cambridge, and 
Oakville, Ontario; along with 
citizens from all over the Great-
er Toronto Area.
 Toronto’s protest 
started with patriotic Macedon-
ian songs being heard across 
the Yonge and Eglinton area, 
and protesters waving flags 
and signs signifying why they 
are fighting for Macedonia. 
Once people were all gathered, 
the anthems were played, and 
the declaration was read in 
both English and Macedonian. 
The #WeAreMacedonia dec-
laration describes the reason 
this patriotic group of people 
have gathered:

1. Strongly condemn 
the ongoing talks with 
Greece over the name 
of the Republic of Mace-
donia.
2. Strongly condemn 
the irresponsible and 
unlawful act of the MPs 
in the Macedonian As-
sembly by passing the 
unconstitutional law on 
languages.
3. Strongly condemn the 
constant attacks upon 
the unitary territorial 
integrity and the sover-
eignty of Macedonia.
4. Strongly condemn 

the redefining of Mace-
donia's history by 
signing the so-called 
“good-neighborly rela-
tions” agreement with 
Bulgaria.

 

 Not only did Mace-
donian media come out to sup-
port the Macedonian cause, 
but one of the most popular 
local news channels in Ontario 
attended to cover the event. 
Main organizer, Kristina Dimi-
trievski, was pulled aside for an 
interview by Cristina Tenaglia 
for CP24 News.
 “This name dis-
pute has been going on for 
years… It’s very unfortunate. 
No country should every 
have to deal with fighting 
for their name, history and 
identity. That’s why we’re 
here today, we want to show 
that Macedonians are united 
and fighting for the same 
purpose, so that our name, 
history and identity are pro-
tected.”
 The interviewer then 
asked her opinion on if there 

will be a possible resolution to 
this age-long issue:
 “This is one of 
those situations where you 
have to see how things play 
out, and the most we can do 
in this situation is protest 

and make sure our voices 
are heard, our name is Mace-
donia.”
 However, it was not 
foreseen that the Greeks had 
also organized a rally in their 

district of Toronto, “Greek-
town” in front of the Alexander 
the Great Parkette. They also 
gained media coverage, as 
they were protesting against 
the Macedonian name, saying 
we do not have the right to call 

ourselves Macedonia, saying 
Macedonia allegedly stole the 
name. Dimitrievski was then 
asked for her response and 
stated that “Macedonia is 
part of Greece- now. There is 

Greek occupied Macedonian 
territory, it’s very tough to 
say [there will be a resolution 
between the countries], espe-
cially when we know our his-
tory.”
 After another few 
oros, everyone was on their 
way knowing that they stat-
ed their stance on the current 
happenings in Macedonia – a 
small, but important start to 
saving our country. There were 
even discussions about going 
to the last large protest for the 
#WeAreMacedonia movement, 
which is to come in the follow-
ing week.
 The #WeAreMace-
donia movement will conclude 
its protests with one World 
Protest taking place in mul-
tiple locations, globally, with 
a major protest for the United 
States and Canada being held 
at the National Mall in Wash-
ington, D.C. March 3rd, 2018. 
Hundreds of supporters are ex-
pected to attend from all over 
the continent. This protest will 
be talked about all over the 
world. 
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UMD President Metodija A. Koloski was recently interviewed by Greek journalist Thanasis Tsitsas for ANT1 
TV from Greece on UMD’s position for #Macedonia’s government to end the UN-led name negotiations.

The video has not been published yet.
Below is the English word-for-word translation done by Eu-
genia Natsoulidou.
Everywhere it said “Skopian,” we replaced with “MACEDON-
IAN,” and everywhere it said “FYROM,” we replaced with 
“MACEDONIA.”
Leader of the MACEDONIAN Diaspora in the USA: Immediate 
withdrawal from negotiations
Washington, by Thanassis K. Tsitsas
Withdrawing from the negotiations asks the leader of the 
MACEDONIAN diaspora in the United States, who names 

Nimetz proposals as “ridiculous”.
The American, of MACEDONIAN origin, Meto Koloski, head 
of the United “Macedonian” Diaspora that represents MACE-
DONIANs in the USA, Canada and Australia, launched the 
campaign “We are Macedonia”, a global initiative that was 
spread out by various Skopje organizations scattered in coun-
tries such as the US, Canada, Australia, Germany, Italy, Switz-
erland and the United Kingdom.
The campaign has a central slogan to reject the talks and send 
a message that they will not allow a name change.
The campaign “We are Macedonia” has gathered 23,000 sig-

natures and has organized 12 rallies throughout the world.
United” “Macedonian” “Diaspora belongs to the propaganda 
machine of Skopje in the United States.
With Ankara’s political and economic aid, just in the period be-
tween 2015 and 2017, it is estimated that it spent more than 1 
million dollars in lobbying in the United States.
Note that the headquarters of “United Mecedonian Dispora” in 
Washington is co-housed with the relevant Turkish lobby.
Analytically the interview he gave to Real.gr

– How do you comment 
on the latest developments 
in the negotiations?

“First of all, we have taken 
a stand against the name ne-
gotiations. Our country should 
not have been accepted by the 
UN with a name with which the 
Organization does not agree. 
My parents left Yugoslavia 
because of communism and 
because of what happened in 
Yugoslavia and I think most of 
us do not want to be described 
as anything “Former Yugoslav”.

It is a discrimination against 
our country to be called in a 
way that it did not choose, re-
gardless of how its inhabitants 
are recognized and known 
internationally. It is also an 
identity issue. The fact that 
negotiations are being held for 
the name also entails a change 
of identity. I do not think that the 
citizens of the country will allow 
this. No one denies the fact that 
there are “Macedonians” in the 
country and around the world 
and nobody has a problem if 
someone in Greece wants to 
call himself “Makedon”. I think 
there should be mutual under-
standing in this respect.

Following the evolution of 
the negotiations, we see one 
sentence coming after each 
other and negotiations are be-
coming more and more gruel-
ing over time. The mere fact 
that Mr. Nimetz’s proposals to 
the UN are: “Republic of Mace-
donia (Skopje)” or “Democracy 
of Upper Macedonia” or “New 
Macedonia”. In English, names 
such as “Republika Makedoni-
ja (Skopje)” are difficult to pro-
nounce. I can tell you that they 
were “killing” my name, each 
time, in the Primary. I have the 
name “Metodija” and nobody 
could pronounce it, they said 
it wrongly. I know how it is to 
discriminated against because 
of your name and I think it is 
wrong to ask Macedonia to 
change its name.

In addition, Matthew 
Nimetz is in the midst of con-
flicting interests. In the period 
of the Holidays he hired a new 
secretary / assistant of Greek 
descent, and while he was 
General Manager his company 
invested in a Danish company 

with a Greek subsidiary and 
we also discovered that he has 
donated a total of $ 25,000 to 
MP Maloney, a personal friend 
of his and co-Chair of the 
Congressional Committee on 
Greek Issues. An intermedi-
ary with such interests and so 
biased, cannot provide a good 
dialogue that will resolve the 
issue.”

– Apart from the name, 
the Greek side is strongly 
concerned with the con-
tinued irredentism that your 
compatriots show through 
the Constitution, school 
books and maps of “Greater 
Macedonia”.

There is a map of the 
country that many people use 
because many of them come 
from Greece. My mother’s side 
originates from that region of 
Greece. So they are “native 
Macedonians” and that is the 
one answer. The other is that it 
is a democratic right of every-
one to bring what he wants with 
him.

In Greece, a few weeks 
ago when they had the rally 
in Thessaloniki, they put on 
fire flags of MACEDONIA and 
I have seen this happen over 
and over again. There were 
also maps of Greater Greece 
dated from the time of Alexan-
der the Great. There is no point 
in accusing one side the other 
for obstinacy.

I think we should leave 
these aside. I do not think that 
MACEDONIA is pushing cit-
izens to fight for the lands of 
Greece. We will fight for any-
thing else is needed, except 
our fundamental human rights 
which are guaranteed by Inter-
national Law and the Treaties 
that have been signed since 
1948″

– Greece, however, in-
sists on amending articles of 
the Constitution.

“In order for Greece to lift 
the financial embargo it im-
posed on Macedonia in the 
1990s, MACEDONIA had to 
make two amendments to its 
Constitution. By the way, the 
Constitution has always said 
that MACEDONIA has no terri-
torial aspirations.

The first amendment says 
that MACEDONIA has no ter-
ritorial aspirations at all to the 
neighboring countries. The 
second is that MACEDONIA 
will not fight for the human 
rights of any of its nationals 
living in a neighboring coun-
try. This is illegal under inter-
national law since each coun-
try has the right to defend the 
human rights of any people, be 
it its own people or another.

The MACEDONIA govern-
ment has often offered guaran-
tees to the Greek Parliament, 
such as the ratification of an in-
terim agreement in the MACE-
DONIA Parliament in 1995, 
while the Greek Parliament 
never ratified this agreement. 
MACEDONIA changed its flag 
when the Greeks claimed it 
bears a Greek symbol. There-
fore, MACEDONIA has adapt-
ed its Constitution and has 
made additions to it.

I think she has done much 
more than she should have 
done as a country to appease 
Greece and show her that she 
has no territorial aspirations to-
ward her.”

- Much of the proposals 
that Mr Nimetz has recently 
tabled is more acceptable to 
you?

“No one is acceptable. The 
reason is that MACEDONIA 
should not be forced to change 
its name in order to become a 
member of the European family 
or of the NATO family.

I wish MACEDONIA, when 
it declared her independence, 
for Greece being its first friend. 
If you look better, we have a 
lot in common as folks. Many 
inhabitants of MACEDONIA 
travel to Greece, go on holiday, 
spend their money on Greek 
economy. There is also very 
large trade along the border.

MACEDONIA residents 
go to Greece and, vice versa, 
to visit casinos, dentists and 
other, as services in MACE-
DONIA are much cheaper 
because it is not a member of 
NATO and the EU. It may well 
have favored Greeks if MACE-
DONIA would not get into 
NATO. I think all the proposals 
are ridiculous.

I do not think they are ac-
c e p t a b l e . 
Because, as 
I said, firstly 
we have the 
right to have 
our name, 
s e c o n d l y , 
it forces a 
country to 
change its 
name on 
internation-

ally basis using a latent name.”
- Do you see a new im-

passe?
I certainly do not see the 

issue solved soon. I believe 
that the way to resolve this 
issue is MACEDONIA to with-
draw from the name talks and 
to seek ways to be recognized 
as “Republic of Macedonia” by 
the UN.

The majority of UN mem-
bers recognize MACEDONIA 
as “the Republic of Macedonia” 
and at some point Greece must 
accept it. The sooner it accepts 
this, the faster the relationship 
between the two countries 
will be improved. One can-
not negotiate with someone 
who states that there are no 
“Macedonians” or that there 
has never been a “Macedonian 
Nation”.

– Do you disagree 
with Prime Minister Zaev’s 
policy?

“Yes, we disagree as an 
organization. We believe that 
Zaev should withdraw from the 
name negotiations. We have 
asked for this by all previous 
prime ministers. The same we 
did with Mr. Gruevski earlier.

This has always been the 
policy of our organization: 
“withdraw from the negotia-
tions”. I, and you, to be friends, 
should have mutual respect for 
each other. You must accept 
that my name is “Macedonia” 
and I say that your name is 
“Hellenic Republic”. There 
should be no disagreement 
about this.

The sooner we accept the 
fact that there is no disagree-
ment about it, the sooner we 
will be able to deal with other 
issues. Sincerely, I believe that 
the most important issue we 
should be dealing with is how 
each country will improve its 
economy and how to secure 
jobs in MACEDONIA, Greece 
and the whole region.

The sooner we end the 
political quarrels and recog-
nize each other’s existence as 
a people, the sooner we can 
put aside our differences and 
deal with the most important 
issues.”

– For those who think 
you believe in “Greater 
Macedonia”?

“Of course, I do not. I be-
lieve that MACEDONIA will 
soon become a member of 
NATO and EU and this will help 
improve the whole region. I 
do not believe in any “Greater 
Macedonia”.

We also have a similar fear 
that the Albanian MACEDONIA 
community may be pursuing a 
third Albanian state in Europe, 
and that should not be tolerat-
ed.

No pursuit of any “Greater 
Country” should be tolerated. 
We should all be members of 
NATO and the EU and work 
together to improve Europe, 
NATO, North Atlantic sec-
urity of the whole world and 
most important of our region. 
The sooner we are financially 
stable, the better for everyone”.

– In Greece, large dem-
onstrations have taken place 
recently and, according to a 
recent poll, 60% of citizens 
are opposed to the use of 
a compound name with the 
term Macedonia.

“Polls are done on a regu-
lar basis. Depending on what 
each politician says, polls show 
increases or decreases in per-
centages. We cannot assess 
public opinion based on spor-
adic opinion polls.

I believe that if you ask 
someone from the tourism in-
dustry, he will probably tell you 
that he is not interested in the 
issue because what he wants 
is for Macedonians to visit 
Greece, to go to his hotel, on 
his beach. It does not concern 
him to the least how they will 

be called”.
I believe that we need to 

improve our relations in every 
case, whether we have a joint 
decision or not. The average 
citizen wants to see us collab-
orate.”

– In 1992, the former 
President of the country, Kiro 
Gligorov, had stated that the 
inhabitants of Skopje came 
to the region after the 6th 
century, that they were Slavs 
and that they had noth-
ing to do with the ancient 
Macedonians. It is officially 
recorded. How do you com-
ment on this?

“I’m not a historian, I do not 
want to get involved in matters 
of history. Let’s leave history to 
the historians, let them have 
the right to discuss the matter. 
They have evidence to show, 
let them be accountable. What 
I would say is that the use of 
historic personalities from hun-
dreds of years ago will not help 
any solution.

I and you can say that we 
look like, your own eyes are 
brown, mine are blue, we could 
say we are of one specific tribe 
and we bear blood that dates 
back 2,100 years ago. I do not 
want to engage in such a de-
bate, my own subject of discus-
sion is my fundamental human 
rights. I am “Macedonian”, my 
name is Metodija Koloski and 
no one can change it”.

– Did you watch the ral-
lies in Athens and Thessal-
oniki?

“Estimates from 1991-1992 
showed that 2 million people 
came to the streets at the time. 
Today’s numbers are not as big 
compared to that of the 1990s. 
I think the Greeks have real-
ized that they do not need them 
and that it costs such a costly 
attempt to prove that there is 
no “Macedonian identity”.

Македонска Заедница
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46та ГОЦЕВА ВЕЧЕР 
ВО ТОРОНТО

На 3-ти февруари годинава 
во Торонто, Канада а во орга-
низација на Обединети Маке-
донци од Канада во големата 
сала на македонската пра-
вославна црква “Свети Кли-
мент Охридски“ во Торонто, 
се одржа 46-та традиционал-
на Гоцева Вечер. Специја-
лен гостин на вечерта беше 
режисерот, писател и колум-

нист Александар Русјаков .
Присутните ги забавуваше 
оркестарот “Децата од Буф“ 
и гостинот од Македонија 
Дарко Стојаноски..
Поздравен говор одржаа 
претседателот на Органи-
зацијата Обединети Ма-
кедонци во Канада Мендо 
Бакаловски, кој говореше за 
историското минато на ор-

ганизацијата и актуелните 
тешки состојби и искушенија 
пред кои е исправена наша-
та држава Македонија, а со 
слични пораки се обратија 
и  претседателот на маке-
донската православна црква 
Св. Недела од Ејџекс Сла-
ве Бунтески, архиерејскиот 
намесник за Канада Отец 
Трајко Босеовски, претседа-
телот на Светскиот македон-
ски конгрес за Канада Боби 
Темелков, претседателот 
на патриотското здружение 
,,Ќосето,, од Канада Живе 
Македон Латиновски, прет-
седателот на македонска-
та православна црква Св. 
Мала Богородица од Кемб-
риџ Питер Медичков, прет-
седателот на македонското 
меѓународно движење за 
човекови права од Канада 
Бил Николов како и гостинот 
од Македонија Александара 
Русјаков.
Во уметничкиот дел на про-
грамата настапи фолклор-
ниот ансамбл ,,Македонка,, 
со легендарното македонско 
оро ,,Комитско,, кое нико-
го не остави рамнодушен. 
Македонците сплотено до 
доцна во ноќта споделуваа 
мислења за иднината на ма-

кедонската држава, пробле-
мот со името, но и пееја ма-
кедонски патриотски песни 
кои ги лееше грлото на Драко 
Стојаноски внук на големиот 
македонски пеач и патриот 
Војо Стојаноски.
Ви пренесуваме фотографии 
од Гоцевата Вечер 2018-та и 
трибината која се одржа во 
неделата на 4-ти февруари 
на роденденот на Апостолот 
на македонската револуцио-
нерна борба Гоце Делчев.,.
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Браќа и сестри, драги мои 
Македонци во Канада, огром-
на чест и задоволство ми е 
што преку весникот „Македо-
нија“ ќе можеме да комуници-
раме за сето она што се слу-
чува тука кај нас. Како што 
сите добро знаете, целиот 
овој месец беше во знакот 
на протестите на нашинците 
ширум светот за зачувување 
на македонското име и иден-
титет. Нашата заедничка тат-
ковина, Република Македо-
нија, има огромна потреба од 
вашето дејствување, сеедно 
што зли јазици тука постоја-
но фрлаат дрва и камења 
по вас. Знам колку силно 
ве допира и мачи лудилото 
што се случува тука кај нас, 
бесрамната распродажба на 
сите национални интереси е 
велепрдавство кое поданич-
ката власт го одработува по 
странски нарачки. Опозиција-
та е речиси нема и безлична. 
Медиумите се во тотален 
мрак, и тие речиси сите 
одработуваат антидржавни 
нарачки. Соросовите акти-
висти ја туркаат идејата за 
промена на името. Грчките 
нацифашистички барања се-
којдневно се зголемуаваат, 
а ЕУ и НАТО ги подджуваат. 
Нашиот премиер каде и да 
оди, ни ја срами татоквината 
отворено кажувајќи дека тој 
бил подготвен за географ-
ска одредница. Албанските 
политичари во Македонија 
се однесуваат како тие да 
управуваат со протекторат. 
Преку ноќ исчезнуваат спо-
мениците на македонските 
револуционери. Македонија 
е под окупација.
Затоа, и ние Македонците 
тука, конечно го кренавме 
својот глас, вечерта на 27 
фебруари. Беше тоа пре-
красен митинг. Иако, не 
добивме поддршка од ниту 
една политичка партија. Тем-
пературите беа под нулата, а 
над нас се спушти вистинска 
снежна бура. Но, и покрај 
сето ова, за одбрана на ма-
кедонското име и идентитет, 
излегоа меѓу 10.000 и 15.000 
Македонци. Воочи овој собир 
десетина патриотски здру-
женија, неформални групи 
и поединци се здружија во 
македонска координативна 
мрежа наречена, Сите за 
унитарна Македонија или 
СУМ. Се обединивме околу 
пет барања, а тоа се: пре-
кин на разговорите за името, 
поништување на законот за 
двојазичност, укинување на 
договорот со Бугарија, бе-
зусловно ослободување од 

обвиненија на обвинетите за 
27 април и ослободување на 
македонскиот градоначалник 
во Пустец, Едмонд Темелко. 
На денот на протестот им се 
обратив на Македонците со 
свое кратко обраќање на Феј-
сбук. Еве го сега и пред вас.
Се чувствувам понижен како 
човечко битие. Иако, мудри-
те рекле дека не е срамно да 
си понижен, туку нечовечно е 
да понижуваш. Јас ете чети-
риесет години го дишам ова 
постоење, љубам и тагувам, 
работам и грешам, барам 
прошка или уживам, се мо-
лам и се радувам и никако, 
ама никако не ја разбирам 
потребата на силните да ме 
понижат, убивајќи ми дел 
од душата. А мојата душа 
се идентификува како Алек-
сандар Русјаков, човек, маж, 
Македонец, христијанин, 
грешник, син, брат, пријател, 
љубовник, поет, писател, ки-
раџија, сиромашен и сите тие 
се живи парчиња исткаени во 
мене и никако не ми е јасно 
зошто се збрала сета плане-
тарна моќ за да ме убие ток-
му како Македонец. Зарем не 
ви е јасно дека убивајќи ме 

како Македонец ме убивате 
мене? Ете, затоа, среде овој 
век преполн фрази за прав-
да, рамноправност, право на 
избор, демократија, човекови 
права, еднаквост, јас се чув-
ствувам понижен како човеч-
ко сушетество. 
Зошто ви пречам како Ма-
кедонец? Зошто не смеам 
да се наречам Македонец? 
Зошто моите браќа и сестри 
не смеат да бидат Македон-
ци? Зошто мојата татковина 
не смее да се нарекува Ре-
публика Македонија? Зошто 
може Гркот да се нарекува 
Македонец, а јас не? Зошто 
мора да си го променам име-
то македонско за да станам 
дел од унија на држави? 
Зошто морам да се откажам 
да бидам Македонец за да 
влезам во воен сојуз? Во име 
на која подобра цел се сите 
овие понижувања?
Ми велите НАТО е воен сојуз 
на модерни демократии и тој 
ќе ме заштити од опасности, 
но зошто морам да се пони-
жам и откажам од себе како 
Македонец за да бидам за-
штитуван од оние што зап-
нале да ме ликвидираатт 
како постоење? Ми велите 
Европската Унија е заедни-

ца на врвни цивилизациски 
вредности каде ќе доживе-
ам благосостојба, но зошто 
тогаш бараат да се убијам 
себе како Македонец за да 
ја вкусам таа нивна благо-
состојба? Важи ли тоа и за 
другите? Ми велите дека сум 
антизападен елемент затоа 
што сакам да останам како 
Македонец меѓу западните, 
па има ли крај на безумноста, 
апсурдот и понижувањата? 
Драги мои неистомисленици 
и непријатели на мојот ма-
кедонски идентитет, вашата 
моќ од која произлегува по-
требата да ме ликвидирате 
како Македонец е геноцидна 
и тоа ве прави нацисти. Фак-
тот дека учествувате со збор 
и дело во новиот планетарен 
холокауст врз цел еден на-
род, пред Бога, пред светот и 
пред историјата ве прави да 
бедете новите фашисти. 
Сите вие лидери на држави, 
политички бирократи на ЕУ, 
генерали од НАТО, амбаса-
дори на туѓи држави во моја-
та татковина, македонски и 
албански политичари, нови-
нари, интелектуалци, умет-
ници, активисти и граѓани 
кои учествувате во овој нов 
софистициран холокауст, 
убивајќи го Македонецот во 
мене, правите злосторство 
против човештвото, затоа 
што ми го ставате идентите-
тот во гасна комора и згора 
на сè, ликувате и јас воопшто 
не сум виновен дека со свои-
те дела и искази, сами себе 

се запишувате како новите 
нацифашисти.
Ми велите дека не е во 
прашање мојот македонски 
идентитет, туку името на 
државата, зар не се срамите 
што го изговарате ова? Зар 
не забележувате дека нешто 
не ви е в ред со исказот? Зар 
не сфаќате дека зборовите 
ви се граничат со безумност? 
Па еве и да не е идентитетот, 
туку само името, а не е така, 
зар и едното без другото не 
е уцена, понижување и на-
силие? Вие, кои постојано 
се колнете во правда, де-
мократија, мир и човекови 
права, дали се слушате и 
читате самите себе кога ме 
присилувате да си го сменам 
името за да влезам некаде? 
Има ли крај на ова насилие и 
понижување? 
И не ме обвинувајте дека сум 
националист, срамота е! Не 
само што јас не сум национа-
лист, иако тоа не е ни забра-
нето, туку обратно, нацисти 
обвинуваат дека други се на-
ционалисти. Ми ги згазивте 
честа, достоинството, радо-
ста, сега сакате да ликвиди-
рате дел од мене и повторно 
јас сум виновен што сакам 
да останам Македонец. Има 
ли крај на понижувањата? Ќе 
ме оставите ли да го живеам 
овој живот како секој друг на 
планетава Земја, да сону-
вам, мечтаам, да ги пишувам 
своите приказни, да љубам и 
тагувам, да бидам патетичен 
ако ми се присака, да врзу-
вам крај со крај, да се борам 
за себе и своите блиски, а 
притоа да не бидам омало-
важуван и понижуван како 
човечко суштество кој сака 
да има име и идентитет како 

другите? 
Ќе ме оставите ли да бидам 
Македонец од Република Ма-
кедонја?
Во меѓувреме во Македонија 
се создаде нов политички 
субјект. Професорката Со-
лза Грчева ја создаде пар-
тијата ГЛАС за Македонија. 
Изминатиов период таа 
јавно и храбро ги бранеше 
македонските национални 
интереси како име, иденти-
тет и јазик. Бев поканет на 
основачкото собрание како 
гостин. Ниту една политич-
ка партија досега за главни 
национални приротитети во 
своите програми ги немала 
зачувување на уставното 
име на Република Македо-
нија, македонскиот јазик како 
единствен официјален јазик 
во државата и ревизија на 
сите штетни, антиуставни и 
антимакедонски договори од 
независност наваму. Е сето 
тоа ем го чув, ем го прочитав 
во нивниот статут што ама 
ептен пријатно ме изненади. 
На сите партии приортетите 
им се ЕУ и НАТО, на ГЛАС 
за Македонија тоа се обра-
зование и наука.  Исто така, 
мошне инетерсно за вас е 
податокот дека оваа нова 
партија планира директно 
вклучување на нашинците 
во политичкиот живот на Ре-
публика Македонија, преку 
таканаречен Совет на иселе-
ници што досега не се случи-
ло, како и гласање на избори 
преку интернет за да не мора 
нашинците да патуваат од 
едниот до другиот кај на 
САД, Канада или Австралија. 
Но, повеќе за ова во следна-
та колумна.

Зошто ви пречам како Македонец?
Зошто ви пречам како Македонец?
Зошто не смеам да се наречам Македонец?
Зошто моите браќа и сестри не смеат да 
бидат Македонци?
Зошто мојата татковина не смее да се наре-
кува Република Македонија?
Зошто може Гркот да се нарекува Македо-
нец, а јас не?
Зошто мора да си го променам името маке-
донско за да станам дел од унија на држави?
Зошто морам да се откажам да бидам Маке-
донец за да влезам во воен сојуз?
Има ли крај на агонијата на апсурдот?
Во име на која подобра цел се сите овие 
понижувања?
Ми велите НАТО е воен сојуз на модерни 
демократи и тој ќе ме заштити од опасности, 
но зошто морам да се понижам и откажам од 
себе како Македонец за да бидам заштиту-
ван од оние што запнале да ме ликвидираатт 
како постоење?
Ми велите Европската Унија е заедница на 
врвни цивилизациски вредности каде ќе 
доживеам благосостојба, но зошто тогаш 
бараат да се убијам себе како Македонец за 
да ја вкусам таа нивна благосостојба?
Важи ли тоа и за другите?

Зошто може Гркот да се нарекува Македонец, а јас не?

Фејзбук цитат на месецот
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Тоа беше ревија на македон-
ската народна носија од сите 
делови на нашата преубава 
татковина од Врадар до Егеј, 
од Пирин до Преспа, млади 
манакенки и манекени, сите 
веќе очеличени младински 
активисти во македонската 
заедница во Канада.
Млади и кршни од играор-
ци до дами во зрели години 
понесени од убавината на 
македонската носија која во 
себе ги вткала црвената и 
црната боја, бојата на крвта 
и животот и бојата на маке-

донските тежини и црнила, 
чекореа празнично и со ми-
лост каква што поседувале 
нашите предци.

Освен ревијата на носии, во 
големата сала на црквата Св. 
Климент Охридски беше при-
ложена и изложба на фол-
клорни богатства, реликвии, 
поставка која сама по себе 
значи богатство.
А трпезата беше преполна 
со македонски национални 
јадења, во сите бои и вкусо-
ви со кои располага македон-

ската плодна земја, а овде 
пренесена и зготвена од 
вредните раце на македон-
ските домаќинки.

За комплетен македонски 
дух не изостана ниту убава-
та традицонална македонска 
музика која ја исполнуваа 
златните грла на најпозна-
тата македонска интрепре-
таорка од Егејскиот дел на 
Македонија, Мери Мајнас и 
младата но бескрајно тален-
тирана Викторија Тошевска 
која рамо до рамо со својот 

брат Веле Тошевски отпеа 
неколку македонски антолои-
гиски песни.
За  забавниот дел се погри-
жии Христо Георгиев Ице со 
неговата група, а низ про-
грамата водеше убавата и 
единствена Маја Доневска 
Ивановска.
Овој настан кој привлече го-
лемо внимание кај македон-
ската јавност се одржа на 11 
февруари 2018 година.

Лидија Гурбанска - прет-
седателка на женската сек-

ција од црквата Св. Климент 
Охридски, организатор на 
настанот: Изразувам голема 
благодарност до сите учес-
ници, до младите играорки и 
манекени кои со голема гор-
дост и прекрасна насмевка 
на лицата не’ прошетаа низ 
минатото.
Веле Тошевски, музичар 
учесник во програмата: Го-
лема благодарност до жен-
ската секција на Св. Климент 
за прекрасно организираната 
ревија која не врати кон коре-
нот и преубавата македонска 

фолклорна традиција.
Зоран Карапанчев, фо-
тограф: Фестивалот на 
македонскиот фолклор и 
традиција беше прекрасна 
манифестација. Ова беше 
ретко убаво случување во 
нашата македонска заедни-
ца и како такво го посочија 
сите присутни Македонци тој 
ден. Се надевам дека овој 
фестивал ќе стане традицио-
нална семакедонска мани-
фестација. 

Празник  на македонската  фолклорна традиција во 
Св. Климент Охридски во организација на  женската секција
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416.421.7451

Редовно годишно членско собрание на
МПЦ „св. Климент Охридски“ - Торонто, Канада

   На 25 февруари 2018 година во просториите на МПЦ „св. 
Климент Охридски“ од Торонто, Канада се одржа редовното 
годишно членско собрание. На ова собрание членовите 
Македонци поставија едно и единствено прашање, а тоа е 
„Каква е состојбата со МПЦ во Македонија и дијаспората?
Слушаме, гледаме и читаме, а најмногу од сé се чудиме 
и се прашуваме што се случува со нашата црква. Ние 
Македонците во иселеништвото имаме најмногу доверба во 
македонската црква. Црквата е таа што нас овде Македон-

ците нé собра и обединува. Барањето бугарската црква да 
биде наша мајка е срамно и е за секаква осуда. Се прашу-
ваме со кое право МПЦ и другите владици потписници на 
овој договор воопшто преговарале за вакво нешто, кога сите 
добро знаат колку крв низ годините е пролеана за нашата 
црква. Нашата црква св.Климент Охридски е собиралиште 
на Македонците од сите краишта на Македонија. Ние црква-
та ја разбираме единствено како место за чување и ширење 
на нашата религија и култура.   

Бидејќи прашањето за МПЦ е болно и чувствително за сите 
членови Македонци неминовно се јави потребата да се до-
несе Резолуција до нашите претпоставени и надлежни при 
МПЦ, Митрополитот на Американско-канадската македонска 
епархија Методиј, до нашиот поглавар Неговото Блажество 
г.г. Стефан Архиепископ Охридски и Македонски, до сите 
владици во Македонија и дијаспората и до претседателот 
на Македонија г. Ѓорге Иванов.

Р Е З О Л У Ц И Ј А
1. Не го прифаќаме вашето барање бугарската цр-
ква да ни биде мајка-црква и бараме веднаш да 
го повлечете тоа барање. Не веруваме дека бугар-
ската црква има добри намери кон нашата црква. 
Ние знаеме дека таа никогаш нема да нé признае 
како македонска црква затоа што за нив ние не сме 
Македонци, туку сме Бугари и тие нашиот јазик го 
нарекуваат дијалект на бугарскиот јазик. Ние овде 
токму од МПО-ците, бугароманите и гркоманите ги 
имавме најголемите проблеми кога ги градевме 
нашите верски храмови.
2. Сите цркви овде се изградени со средствата и 
потта од овој народ. Сите тие луѓе несебично дво-
еле од своите семејства за да можат да ги подигнат 
овие храмови и тие и денеска функционираат и оп-

стојуваат единствено благодарение на луѓето што 
живеат овде и кои за црквата велат дека е нивниот 
дом.
3. Бараме Синодот да се спротивстави на проме-
ната на уставното име и промената на нашиот на-
ционален македонски идентитет, јазикот и култура-
та. Тоа е срам за нас како Македонци.
4. Бараме сите да застанете на страната на ма-
кедонскиот народ како владиката Агатангел. Не 
сакаме грешката со Вранишковски пак да ја пов-
торите. Само сложни и единствени можеме да ја 
одбраниме Македонската црква и нашата таткови-
на Македонија.
5. Бараме сите натамошни договори и преговори 
веднаш да се прекинат. За целиот процес што го 

водите мора да биде целосно и демократски запо-
знаен македонскиот народ и верниците ако нави-
стина има демократија во МПЦ и во нашиот Синод.
6. Ние досега во целост сме го почитувале нашиот 
надлежен митрополит Методиј, но сега бараме да 
ја повлече дадената согласност мајка-црква да ни 
биде бугарската црква, во спротивно престануваат 
и нашите обврски спрема Американско-канадската 
епархија.

Оваа Резолуција е изгласана од членовите 
при членското собрание на „св. Климент 

Охридски“ од Торонто кои со одлука ги назна-
чија Никола Стојановски и Тели Мариовче за 

потписници на Резолуцијата.
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Друштвото ,,Крклино,, од 
истоименото село близу Би-
тола важи за едно од најор-
ганизираните во македон-
ската заедница во Канада, 
барем кога станува збор за 
прославата на нивниот свет 
ден и селска слава Тодорова 
Сабота.
Иако бројот на Крклинци во 

Торонто не е голем, слава-
та се памти како една од 
најголемите во битолската 
околија, а таа традиција ја 
пренеле и на овој континент.
На 28 февруари годинава во 
црквата Св. Климент Охрид-
ски беше одржана просла-
вата на Тодорова Сабота на 
која кумуваа Миле и Соња 

Митковски. Со чинот честву-
ваа Прота-ставрофор Трајко 
Босеовски и Отец Горан 
Ристевски, а  догодина ку-
мови ќе бидат Диме и Мери 
Малаковски.
Диме Малаковски кој воедно 
е и претседател на друштво-
то, им се обрати на присут-
ните посакувајќи им убава и 

весела вечер, а на крајот на 
оваа Крклинска вечер задо-
волно истакна дека е радо-
сен што од година во година 
бројот на младите кои прису-
ствуваат на истата е се пого-
лем. Со тоа нашата мисија е 
исполнета, рече Малаковски.
Со оглед на велигденските 
пости, на прославата се слу-

жеше посна македонска хра-
на подготвена од вештите 
раце на позната македонска 
готвачка Марија Ангелевска 
и нејзините помошнички.
На традиционалната Кр-
клинска вечер гостите ги 
забавуваше музиката на 
Соња и Оливер Бенд,а си 
заминаа задоволни и од до-

биените награди во богатата 
лотарија. Со своја изведба 
се претстави и познатата 
Крклинка, активистка во цр-
квата Св. Недела во Ејџекс,  
Паца Стјуарт.

Крклинска вечер во Торонто во чест 
на празникот  Тодорова Сабота
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MHRMI Condemns Facebook for Actively Promoting Anti-Macedonian Racism
February 26, 2018

Macedonian Human Rights 
Movement International is 
issuing its THIRD press release 
demanding that Facebook 
immediately end its blatant 
anti-Macedonian policies. It is 
shocking that Facebook has 
chosen to aid Macedonia's 
most notorious human rights 

oppressor, Greece, in denying the existence of the Macedonian 
nation.

When Macedonian Facebook users complain about the 
unabashed racism that they experience at the hands of Greeks, 
Bulgarians and Albanians, Facebook chooses to do nothing. 
Twitter, on the other hand, has taken steps to defend Macedonians 
against such hatred. However, when Greeks express outrage 
at the mere existence of Macedonians, Facebook takes action 
against the oppressed.

For the second time in less than two months, Nik Petrovski, 
a Macedonian from Sydney, Australia, has had his Facebook 

account suspended for defending his right to exist as who he 
is - a Macedonian. See our press release of January 22, 2018 
explaining how Mr. Petrovski's account was suspended simply 
for saying that Macedonia IS NOT Greek. Using Facebook's 
logic, one would expect Facebook to immediately condemn the 
UN Universal Declaration for Human Rights and all international 
human rights conventions aimed at DEFENDING ethnic groups 
against hate and cultural genocide.

"The disgusting things I've been called by Greeks that I have 
reported apparently do not go against “Facebook community 
standards”. Yet, I'm in in violation for defending my most basic 
of human rights. Why the double-standard Facebook? Why do 
you openly support racism against Macedonians?" asked Nik 
Petrovski.

Facebook, we DEMAND an immediate answer to Mr. 
Petrovski's question and an immediate reversal of your racist 
policy.

According to Facebook's so-called "community standards", 
"We remove posts that attack people based on their race, 
ethnicity, national origin, religious affi liation, sexual orientation, 

gender, or disability."
Actually, Facebook, you don't. When Macedonians 

complain, you do nothing. Greeks and Bulgarians are culturally 
misappropriating everything Macedonian, and you blindly fall 
for their racist tactics. You see, one ethnic group cannot have 
two ethnic identities. Macedonians are not attacking Greeks and 
Bulgarians for being Greek or Bulgarian. Macedonians, in fact, 
are not attacking anybody. Macedonians are defending the only 
ethnicity we have ever known against cultural misappropriation 
by our oppressors.

Facebook, we demand that you act now, apologize, and 
reverse your hateful anti-Macedonian policy. Abide by your own 
self-proclaimed principles.

Macedonians, join our call to demand immediate action from 
Facebook. Join MHRMI's #OurNameIsMacedonia campaign 
in defence of Macedonia and Macedonians and an immediate 
end to the anti-Macedonian name negotiations. OUR NAME IS 
MACEDONIA. Demand respect for it.
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George how do you re-
member this boy from 

the poster, how old it was, 
and then did you know what 
it was about?

I was around 10 years old 
when my parents took 

me to the photoshoot. I was 
brought up to be proud of my 
Macedonian heritage, but at 
such a young age, I don’t think 
I was able to fully understand 
the purpose of that day. I knew 
my father was an active mem-
ber of the Macedonian Human 
Rights Movement International, 
and knowing the pictures were 
for a good cause was enough 
for me at the time.  

Tell us something about 
you, your schooling, 

profession and future plans?

I grew up in the Toronto area 
and attended post-second-

ary school at McMaster Uni-
versity for Computer Science. 
I am now working at a startup 
company in Kitchener, Ontario 
where we develop software for 
indoor mapping. 

Your family has been 
proven in the fight 

for the human rights of the 
Macedonians, what have you 
learned and remember from 
your father Andy Plukov and 
grandfather Giorgi Plukov-
ski?

I’ve learned a lot from my 
father and grandfather, 

such as Macedonian history, 
and culture. I think the most 
important thing that I have 
learned from my family is to 
stand up for yourself, be proud 
of who you are, and don’t let 
others take what is important 
to you.

Have you had an oppor-
tunity to visit Mace-

donia and what is Macedonia 
for a young Macedonian 
born and raised in Canada? 

Even though I was born 
in Canada, Macedonia 

plays a very important role 
in my life. I was fortunate 

enough to visit extended family 
in Macedonia in 2008 and it 
showed me the importance of 
our traditions. We speak Mace-
donian at home, enjoy a var-
iety of Macedonian foods, and 
follow many Macedonian trad-
itions. I enjoy making Mace-
donian dishes such as Pita and 
Kozinjak and sharing them with 
others to teach them about our 
culture. I would consider Mace-
donia a very important part of 

my life as I am a proud Mace-
donian-Canadian. 

Will you follow your 
grandfather and fath-

er in the struggle for human 
rights for Macedonians?

I am always trying to inform 
and educate people on the 

current state of affairs in Mace-
donia as keeping informed is 
the first step in combating polit-
ical injustice.  

Do you have a message 
to the readers of the 

Macedonian newspaper?

I would just say that we 
should all be proud to call 

ourselves Macedonians as we 
have such a long history and 
strong community of people 
willing to stand up and fight for 
what is rightfully ours. 

MHRMI Suing the Governments of Macedonia and Greece for Their Part in Changing Macedonia's Name

In defence of Macedonia's 
name and our Macedonian eth-
nic origin and identity, Mace-
donian Human Rights Move-
ment International is initiating 
lawsuits against Zoran Zaev, 
Nikola Dimitrov, the govern-
ment of the Republic of Mace-
donia, Alexis Tsipras, Nikos 
Kotzias, the government of the 
Republic of Greece, and other 
individuals directly involved 
with the name negotiations.
MHRMI is demanding an im-
mediate, court-ordered end to 
the illegal and unconstitution-
al name negotiations and is 
suing for damages from all of 
the named parties on behalf 
of Macedonians worldwide for 
the blatant contravention of 
all United Nations and inter-
national human rights conven-

tions.
The illegal imposition of new 
membership conditions placed 
on Macedonia by the United 
Nations violates Article 4 of the 
UN Charter and violates Arti-
cles 2 and 15 of the Universal 
Declaration of Human Rights.
The negotiation and proposed 
changing of Macedonia's 
name, identity, language, hist-
ory and ethnic origin, have set 
back human rights successes 
by Macedonians decades and 
fly in the face of all basic hu-
man rights standards that the 
named defendants are obligat-
ed to uphold.
The negative emotional impact 
that Macedonians are suffering 
having to watch their ethnic 
identity being negotiated away 
by the named parties — who 
are obliged to uphold basic 
human rights standards — is 
immeasurable. Watching the 
frightening, racially-charged 
protests in Greece, demanding 
the eradication of Macedonia 
and our Macedonian ethnicity, 
has scared many Macedonians 

into being afraid to publicly de-
clare their Macedonian identity.
Further, the fact that the named 
parties are actively participat-
ing in the removal of an entire 
ethnic group's identity is caus-
ing severe emotional distress 
and invokes memories of the 
severe human rights abuses 
— based solely on their Mace-
donian ethnic origin — that 
these individuals have already 
endured.
Therefore, MHRMI has no al-
ternative but to use the courts 
of law to sue for damages and 
to seek the immediate end of 
the UN-sponsored anti-Mace-
donian name negotiations.

(8 февруари, 2018) 
 Во одбрана на името на 
Македонија и нашето ма-
кедонско етничко потекло 
и идентитет, Македонското 
меѓународно движење за 
човекови права започнува 
тужби против Зоран, Никола 
Димитров, владата на Репу-
блика #Македонија, Алексис 
Ципрас, Никос Козијас, вла-

дата на Република Грција и 
други поединци непосредно 
вклучени во преговорите за 
името.
ММДЧП бара итен, судско на-
реден крај на незаконските и 
неуставни преговори за име-
то и тужи за оштета од сите 
именувани страни во име на 
Македонците од цел свет за 
безсрамното прекршување 
на сите повелби за човекови 
права на Обединетите Нации 
и другите меѓународни орга-
низации.
Незаконското наметнување 
нови услови за членство на 
Македонија од страна на 
Обединетите Нации го прекр-
шува членот 4 од Повелбата 
на ОН и ги прекршува члено-
вите 2 и 15 од Сеопфатната 
повелба за човекови права.
Преговорите и предложеното 
менување на името на Маке-

донија, идентитетот, јазикот, 
историјата и етничкото поте-
кло, ги имаат вратено назад 
за десетлетија успесите во 
човековите права на Маке-
донците и ги засенува сите 
стандарди за човекови права 
кои обвинетите се обврзани 
да ги поткрепуваат.
Негативното емотивно влија-
ние што Македонците го пре-
живуваат, морајќи да следат 
како за нивниот етнички иден-
титет се преговара од страна 
на именуваните страни - кои 
се обврзани да ги почитуваат 
основните стандарди за чо-
векови права - е неизмерно. 
Гледајќи ги застрашувачки-
те, расно наелектризирани 
протести во Грција, барајќи 
искоренување на Македонија 
и нашата македонска етнич-
кост, доведе многу #Маке-
донци да се плашат јавно да 

го објавуваат својот маке-
донски идентитет. Понатаму, 
фактот дека именуваните 
странки активно учествуваат 
во отстранувањето на еден 
цел етнички идентитет на 
групата, предизвикува тешка 
емоционална вознемиреност 
и предизвикува сеќавања 
на тешките злоупотреби на 
човековите права - само врз 
основа на нивното македон-
ско етничко потекло - кои 
овие лица веќе ги имаат пре-
живеано.
Затоа, ММДЧП нема алтер-
натива освен да ги користи 
судовите за да тужи за оште-
та и да бара итен крај на ан-
ти-македонските преговори 
за името под покровителство 
на ОН.
Нашето Име Е Македонија. 

Бранете го и барајте да 
се почитува. 

Interview with George Plukov, the boy from the MHRMI’s poster
Who Gave You the Right to Negotiate My Name?
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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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Дали ОРИЗОВОТО МЛЕКО 
е добра алтернатива ?

Оризовото млеко спаѓа во безглутенска храна, и го конзумираат 
најчесто вегетаријанците. 

НЕ се препорачува кај особи кои се на протеинска или LOW CARB 
диета, нити кај дијабетичари, бидејќи ова млеко има многу скроб и 

шеќери. 
Освен тоа, голема грижа е тоа што повеќе фирми кои произведуваат 
оризово млеко, го произведуваат така што во истото има високи дози 

на АРСЕН* (хемиски елемент кој е токсичен)
Ако немате проблем со јаглените хидрати, тогаш можете слободно 

да го конзумирате оризовото млеко.

*Бидете претпазливи!
ФитФло, 
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Vasko Nedanovski
Sales Representative

Royal LePage Meadowtowne 
Realty Brokerage Inc. 

Direct 647.333.9628
vasko@royallepage.ca

Планирате да 
купите или 

инвестирате во 
недижен имот?

Јавете се кај
 Васко Недановски

Македонска Заедница

1.855.371.3500
www.wellmedica.ca
info@welmedica.ca

Др. Стивен Услинов

Фамилијарен лекар

Phone:

Web site:

E-mail:

 ► Зборуваме Македонски
 ► Сите возрасти се 
добродојдени

 ► Пристапна аптекаПримаме 
Нови 

пациенти

Business hour: Mon-Thur: 9am-8pm, Fri: 9am-6pm, Sat: 9am-2pm
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Ако  се  навратиме  длабоко, 
назад  во  историјата  ќе  за-
бележиме  Македонија сепак  
имала  славно  минато, и  не  
многу славно. Ако  дебатира-
ме  или  само  разговараме   
за славното време,  нема  по-
треба  да  се  докажуваме  кој  
сме, што  сме, од  каде  сме, од  
каде  ние  потеклото, од  каде  
дојдовме и  така  натака. Оти  
светот  знае  дека  Македонија 
ја  испиша историјата ,  тоа е  
докажано  со  факти  и никој 
нема  причина  и  право  да  
го  негира  тоа. Па, пријатели, 
некогаш мудроста, не мудрите  
ја надмудруваат,  затоа  кај  
нас некои, така  да  речеме 
"немудри", си  играт  мандра  
со  државата ,  сакаат  се’  да  
бришат, дури  и она  што  не  
се брише, ќе  граделе  некакво  
ново  општество, демек  при-
фатливо  за  сите. Ај  да  рече-
ме, кутрите, "господи  прости 
и им не  знаат  што  прават." 
Замислете, Македонија  се  за-
катанчи и  27  години се  оби-
дува  да ги  отвори  европските  
железни  врати и никако  да  ги  
отвори, зарѓале. А  зошто  та-
ков напор и обид? Затоа  што  
некој  така  сонил. Ако  верува-
ме  во  соништата  и други ма-
гични верувања и  фантазии, 
како  оние  во  бајките ,  мо-
жеби  и  само  можеби  ќе  има  
некаде  надеж  за  да го  најде-
ме  клучот и  да  ги отвориме  
волшебните  врати  на  толку  
посакуваната ни  Европа. Бре  
јаден  народе  овие растурни-
ци  не  веруваат  ни  во  црква 
а камо  ли  во  соништа.Туку  
ај  ќе  си  го  тераме  животот  
така, купи  ден  помини.
          Коинциденција  беше 
еден  ден случајно да  запозна-
ам еден  вработен  во  многу  
познатата канадска  фирма  
Канадиан  Тире, ако  имаш  
некое  хоби, или  правиш  не-
какви  поправки  во  домот, 
тука  ќе  најдеш  се’  што  ти  
треба, и  така почесто  ќе  нав-
раќаш, како  јас што  правам.
 Јас  по  обичај  носам  маички 
со  македонски  обележја , оти  

патриотското  наше  треба да 
го  имаме на мегдан за други-
те  да  го видат. Овој  пат имав  
насликан  лик  со  напис  на  
кирилица  и  бројот  на  избор-
ната  единица, од  последните  
парламентарни  избори  на  Р. 
Македонија, тоа  беше  пода-
рок  од  мој  пријател кој  слу-
чајно  се  најде во  Македонија 
за  време на  изборите.
И знаете  како  е  во  Македо-
нија  во  изборната  кампања, 
исто  како  и  во  секоја  друга  
држава,  едни  ти нудат маици, 
други  хемиски пенкала, тре-
ти  вреќа  брашно, гравирани  
предмети, знаменца  и  што  не  
друго, само  за  да се  добие  
некој глас.
          Сепак, ова  маичка  како 
да  му  го  привлече  внимание-
то на  мојот  непознат  прија-
тел. Пред  да  се разминеме 
тој  ме  запраша: "Што  е  тоа 
"?  покажувајќи  на  мојата  
маичка. Јас  не сакав многу  
да  објаснувам - реков само  
дека  е име  на личност. Тој ин-
систираше  да  бидам  по  кон-
кретен. Име  на  претседател, 
реков. Пак  праша: "Кој  е  тој  
претседател?" На  Македонија 
(Маcеdоniа) реков. "Ааа, значи  
ти  си  од  земјата на  Алексан-
дар  оф  Маседон!". Веднаш 
добив  сознание  дека  човекот 
ја  познава  нашата  историја  и  
не  треба  да  му  објаснувам  
за  мојата  Македонија. Разго-
ворот  започна. "Вашата  земја  
ја  има најсветата  личност  на  
планетата  и треба  да сте  гор-
ди  на тоа. Никогаш не  треба  
да  се откажувате од  она  што  
е ваше  и  најсвето. Имате бо-
гата  историја  со  длаболки  
корени  за  што  други  држа-
ви  сонуваат. Она  што  денес  
се прави  во  вашата  држава, 
посебно  со  името наликува  
како  холивудска  комедија, 
или  како  оние  сапунските  се-
рии. Никој  нема  право  да  го  
менува  името  на  Макдонија, 
тоа  не е  личност  на  еден  
човек  туку  на  генерации  и  
генераци, пред  вас  и  по вас, 
генерации кои гинеле  за тоа. 
Во  воените  времиња  многу  
држави  живееле  под  окупа-
ција но  нивните  имиња  не  им  
се менувале. На  крајот мојот  
соговорник  чие  име  му  беше  
Френк, разбрав  дека  бил ме-
наџер, ми  рече  со  чудење:  
"Што  толку  има  во   таа  Евро-
па  што  се врши таков  прити-
сок  за да го  смените  името  
и  идентитетот на државата, 
тоа  е  тотална  асимилаторска  
политика". Еве  како  другите  
мислат  и знаат  за нашата  
земја, дури  и  обичните  луѓе. 

Зар  не  треба  да се  запра-
шаме  што  навистина Европа  
има  и нуди  за нас за  да се 
откажеме од  најсветото. Што 
да му  кажам  на  овој  човек, со  
што  да  му  се  пофалам. Да 
му  кажам  дека  имаме  вла-
да без  капацитет да управува 
и  народ кој  не знае  да  си ја  
брани  земјата. Тој  тоа  сигур-
но  го  знае.
          Да  се  потсетиме  на  
зборовите на  македонскиот  
историчар, критичар и  публи-
цист Димитар  Митрев, тој  во  
1939  година ќе  напише: "Ма-
кедонскиот народ е  можеби  
единствениот  на  светот, чие  
историско  минато  било  не  
само  исползувано  за  груби  
егоистички  цели , туку  било  и  
фалсификувано  по  најтенки-
те  правила  на  таа  уметност." 
Нашите  мисли  како  да ни  се  
помрачени  оти  сета  енер-
гија  ја трошиме  и  никако  да  
не  сфатиме  дека  влезот  во  
Европската  Унија  не  вреди  
за  да  се жртвува  државата. 
Каква  надеж  и  какви  пер-
спективи  се  очекуваат  кога  
знаеме  од  минатото  дека  
таа  истата  Европа  ја  запеча-
ти  судбината  на  Македонија  
и  македонскиот  народ, за  да  
останат  трајни  белезите  што  
нема  никогаш  да  се избри-
шат  од  нашето  памтење. 
Историјата  ги  фрлила  тие  
црни  дамки  врз  Македонија  
и  затоа  ќе  треба  да  се  бара  
друга  алтернатива  за  нашата  
татковина. Нашите политича-
ри  заслепено  не’  убедуваат  
дека  со  менување  на  името  
не ќе  се загрозел  идентитетот  
и  унитарноста  на  државата. 
И  лидерот  на  најголема-
та  опозициона  партија  на  
ВМРО-ДПМНЕ  нема  јасна  
визија  и  концепт ,  каде  Ма-
кедонија  треба  да  се  движи,
за  него  за  Христијан Мицкос-
ки, единствен  пат  по  кој  тре-
ба  да  чекориме  бил  само  
НАТО и  ЕУ,  за  Македонија  
да  се интегрирала како  ви-
стинска  европска  држава. Тој  
оди  и  понатаму  со  своите 
изјави што  се  зачудувачки , 
за  прашањето  околу  името  
ќе  се изјаснел  кога  ќе  имало  
договор  помеѓу  Македонија  
и  Грција.  Видете  какви  му-
дри  политичари  сме  имале.
Тешко  тебе  мајко  Македо-
нијо  со  вакви  политичари. 
Наместо  Европската  Унија, 
зошто  Македонија  да  не  се 

определи  за  Евро-Азиската  
лига, како  друга  и  посилна  
алтернатива,  барем  овде  не  
треба  да  го  даваме  името  
курбан. Време е  нашите  поли-
тичари  да  се фокусираат  на  
друга  опција, оти  Европа  не 
е  пријателски  настроена  кон  
нас. Ако  се  бара  одлучноста  
на  народот  за  членство во  
НАТО и  ЕУ , ќе  треба  да  се  
спроведе  референдум  за  тој  
да  се изјасни  дали  е  за  или  
не. Никој  не  одржува  рефе-
рендум  за менување  на  сво-
ето  име. А  ако  не  постапиме  
така  ќе  бидеме  единствена  
држава  која  сама  сака  да  
си  го  промени  своето  име и  
да  се самоуништи. Историјата  
не  памети  вакви  примери.
Какви  случувања  се  забеле-
жуваат  во  нашата  чудесна 
Македонија, просто  човек  да  
не  може  да  верува. Сега  во  
21 виот  век, кога  секој  народ, 
секоја  држава, секоја  нација  
се стреми  да си  ги  заштити  
и  одбрани  своите  граници  и  
се  што  нивната  држава  има, 
секој  си  го  бара  коренот, 
потеклото, изворот од каде  
се  издигнал  и  изградил, како  
народ,  со  своја  историја, кул-
тура, традиција  и  јазик,  оти  
тие  се  цврстите  столбови  на  
кои  се  потпира   една  нација, 
без  што  не е   можно  да  се 
опстане  на  овој  ненаситен  
свет. Но  кај  нас,  тоа  сосема  
е  обратно, животот како  да  
нема  смисла. Дури  и  оние  
така  наречени  од  "шарената  
револуција" кои  претендираа  
дека  се  борат  за  некаков  
демократски  поредок,  не  се   
сигурни  дека  тие  осмислени  
надевања,  што  Зоран  Заев  и 
неговата  компанија  им  вету-
ваа сега  станале  јалова ре-
алност. Се  бараше  промена, 
подобар  живот, подобра  и  
посигурна  иднина  како  што  
ќе  рече  Зоран  Заев, ќе гра-
диме  "ново  општество", "нов  
живот  за  сите" , "да  бидеме  
сите  еднакви  пред  правото" ,  
"сите  исти",  ова  ми  налику-
ва  како  во  времето  на  Со-
цијалистичка  Југославија,во  
колективното  живеење,  обич-
ните  луѓе  да  бидат  сите  исти  
а  за  бирократијата  други  ар-
шини.
Новото  општество  на  Заев  
ќе  не’  однесе  во  неповрат.
      Што  да  речеме   за  де-
нешните  наши  политичари, 
полтрони, тие  се  без  никак-

ва  трошка  моќ  на  искреност 
,  и  без  малку  срам и  почит  
или  како  што  вели  нашиот,  
без  перде  кон  човештвото,  
го  мамат  кутриот  македонски  
човек,  им  ги  мијат  мозоците,
и  им  сервират  ништо  само  
лаги , демек,  ќе  донеселе  
некакви  си  нови  реформи  
и  дека  што  ако  се  менело  
името  на  државата, важно  е   
по  Вардар  да  тече  бум  на  
економски  просперитет , што  
знаеш  овие  ќе  направат  по  
Вардар  да  тече  мед и  мле-
ко, леле  боже, само  црпнати  
можат  да  веруваат  на  такви-
те  лаги, на  една  влада  што  
нема  ич  драм  во  главата. Со  
новата  влада на  Зоран  Заев  
која  дојде  по  нелегален  пат, 
практично  и  ништо  не  се  
изменило, ништо  не  функцио-
нира  во  оваа  навидум правна  
држава, институциите  се  за-
кочени, судството , замрзнато, 
обвинителството  работи  по  
нарачка, судии  се  откажуват  
и  присилно  се  враќаат  на  
своите  функции,  за  да  бидат  
послушници  на  владата ,  се  
гонат  и  затворат луѓе  кои  не  
се  лојални  на  ова  гарнитура 
и  без  никакви  судски  докази. 
Видно  се  гледа  дека  нема  
ништо  од  она ветеното, ме-
диумска  демократија  на  про-
фесионално  новинарство  се 
е  ставено  под  клише. Нови-
нарските  здруженија  кои  беа  
толку  гласни  за  време  вла-
дењето на ВМРО, сега  ги  за-
фати  молк  станаа  безгласни, 
не е тоа   ништо  зачудувачки. 
Измисленото специјално  јав-
но  обвинителство, исталирано  
од  надвор  го  држи  под  лупа  
македонското  население, по-
себно  оние  кои  имат  посеб-
ни  мислења. За  ваков  живот  
гласаше  Македонија? Каква  е  
оваа  европска  заблуда, голем  
број  од  македонските  жители 
не можат  да  го  видат  тоа, 
или  не  сакат  да го видат, или  
не  смеат  да  го  видат. Тоа  е  
евидентно  оти  имаме  влада 
"хунта" невидена  дури  во пост 
кумунистичкото  диктаторско  
стројување. Па  народе  маке-
донски  гласавте  и  добивте  
живот.
          Колкава  е  цената  за  да  
го  добиеме  клучот  за  евро-
пските  челични  врати. Сека-
ко  дека  голема. Можеби  за  
тоа  ќе  не  подучи  академик  
Блаже  Коневски  кој  одамна  
не’  предупреди: "Името  ни  

е  големо, ќе  се  обидат  да  
ни  го  земат." Не  треба многу  
да  размислуваме  дека  тоа  
е  така , затоа  што  и  Анте  
Поповски  така  мислел : "Ние  
сме  мала  земја, таа  нам  ни 
е  лулка  и  гробишта. Македо-
нија  на  светот  му  е  потребна  
со  посебноста  на  нејзината  
национална и  културна  тра-
диција. Ретки  се
народите што  толку  настра-
дале и  кои  сите  страдања  
ги  надживеале  на  достоин-
ствен  начин ,  тој  ген  го  но-
симе  со  поколенија, го  има  
во  сите  генераци..." Најпосле, 
можеби , режимот  на  Никола  
Груевски  не  беше  баш оној  
светогледен  пат  за  еден  
поудостоен  живот , но  сепак  
беше  поблизок  до  излезот  
на  темниот  тунел, отколку  
оној  Заевскиот  идеализам. 
Барем  еден од шарените  ни  
го  претскажува  тоа.  Војвот-
ката  на  "шарената  револу-
ција" професорката  Мирјана  
Најчевска, за  која  не  постои 
народ, народност  и  нација, 
таа  не  била  Македонка, се 
нарече  вонземјанка.Тоа  беше  
тогаш ,  а  сега  не  ги  прифаќа  
принципите  на Заев, таа  се  
чувствува, измамена, измани-
пулирана , напуштена, отстра-
нета, заборавена ,посебно  се  
осврнува  на  судството по кое  
сите фрлааа  дрвја  и  камења, 
да  не  испуштиме  и  по  не-
која  кофа  боја, таа  смета  
дека  правните  институции  
не  мрднале  ни еден  степен  
од  владеењето  на  Груевски.
Штета  што  Најчевска  неможе  
да  се  исповеда  оти  нашите  
попови  и  владици  забегале  
по  софиските  чаршии. И  како  
за  крај, да  не  сте  помисли-
ле  за  НАТО  и  Европската  
Унија, не ни  требаат  ни  ед-
ното  ни другото, ќе  можеме  
да  преживееме  како  држава  
и  други  70  години, сами,  са-
мостојни, горди  на  она  што  
го  имаме, она  сто  е  наше 
и свето  од  бога  дадено. На  
видик  е  македонското обиди-
нување, Македонците  се  на  
нога  на  секаде  по  светот. За  
да  се  зачува  Македонија  со  
сите  атрибути  се  организи-
рат  протести  во  сите  земји:  
Австралија, Нов  Зеланд, Ан-
глија, Италија, Малта, Сло-
венија, Хрватска, Германија, 
Франција, Данска, Шведска, 
САД, Канада  на  18  март  во  
Торонто, во  сите  градови  во  
Р.Македонија  и  во  други  др-
жави  ширум  светот.

Македонска Заедница

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

ГОРНАН   ЈОВАНОВСКИ

Како да минеме низ железните 
врати на Европа
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 Formula Honda
Tel: 416-754-4555 Ext. 2704

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

TONY STOJANOVSKI
 e-mail tony@formulahonda.com

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

BILL BEKAROVSKI
Sales&Leasing Consultant

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

bill@formulahonda.com

Pre-Owned 2017 Nissan Frontier Crew Cab SV 4x4 at 
Pick up

Price: $26,600 Kilometers: 16,439

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

Price: $18,110 Kilometers: 27,359

Pre-Owned 2017 Nissan Rogue SV AWD CVT 
Crossover

Price $24,950 Kilometers: 22,739

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

Price $34,487  Kilometers: 22,075

Pre-Owned 2018 Honda Accord Sedan 1.5T Touring CVT 
Front Wheel Drive 4-Door Sedan

 Price: $34,880 AWD  Kilometers: 7,760

Pre-Owned 2018 Ford Edge Titanium - FWD Front Wheel 
Drive Crossover

Price $38,954   Kilometers:4,066

Pre-Owned 2017 Nissan Frontier Crew Cab SV 4x4 at 
Pick up

Price: 26,600  Kilometers: 14,512

Certified Pre-Owned 2015 Honda Odyssey EX-L Res 
Front Wheel Drive Minivan

Price: $24,994 Kilometers: 120,798
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ОБЈАВЕНА МОНОГРАФИЈАТА „СТИВ ПЉАКАС“ ОД СЛАВЕ КАТИН

Книгоиздателството „Ма-
кедонска искра“ од Скопје 
деновиве ја објави моногра-
фијата „Стив Пљакас“ од 
публицистот Славе Катин. 
Публикација која е на ан-
глиски и македонски јазик, 
на 340 страници, е посветена 
на името и делото на еден 
од големите бизнисмени и 
истакнати општественици од 

македонско потекло во Кана-
да, Стив Пљакас.
Бизнисменот Пљакас е ка-
надски Македонец роден на 
2 јуни 1940 година во село-
то Зелениче, Леринско, во 
егејскиот дел на Македонија. 
Тој е исклучително позна-
та, призната и неодминлива 
личност меѓу Македонците 
во Канада и Соединетите 

Американси Држави. Биз-
нисменот Стив Пљакас е 
еден од најистакнатите Ма-
кедонци кои се иницијатори, 
организатори и големи борци 
за афирмација и за одбрана-
та на македонското многуве-
ковно име на Македонците 
ширум светот, Македонската 
православна црква - Охрид-
ска архиепископија и на 

националниот и духовниот 
живот на Македонците во 
дијаспората. 
Во изминатите триесеттина 
години, тој беше особено ак-
тивен во промовирањето на 
демократијата во Македонија 
за заштита на македонската 
вистина. Исто така, тој беше 
голем промотор за призна-
вањето на Македонија како 
суверена, независна и само-
стојна држава на Балканот. 
Бизнисменот Стив Пљакас 
остварува блиски контакти 
со повеќе познати личности, 
дипломати и организации во 
светот во врска со настаните 
и состојбите во татковината 
и се бори за просперитетна   
иднина на Македонија.
Стив Пљакас беше прет-
седател на организацијата 
„Обединети Македонци“, 
претседател на Македонска-
та православна црква „Свети 
Климент Охридски“ и претсе-
дател и спонзор на Комитетот 
за олимписките игри од Кана-
да. Тој даде значајна финан-
сиска помош за Македонците 
- олимпијци на Олимпијадите 
во 2004 година во Атина, и во 
2008 година во Пекинг. Стив 
Пљакас е човекот кој го носе-
ше македонското знаме пред 
македонските спортисти на 
двете олимпијади и беше 
најсрекниот Македонец во 
светот.
Стив Пљакас е човекот на 
кого Македонија му е голема-
та љубов. Тој не отстапува и 
го брани сè она што е повр-
зано со античка Македонија. 
Со неговата посветеност за 
зачувување на древните ма-
кедонски корени, насекаде 
во светот ја раширил висти-
ната за античка Македонија 
насекаде во светот. Меѓу 
другото, заедно со професо-
рот Мајкл Димитри се првите 
ентузијасти кои во 1995 годи-

на ги посетија и ги открија Ка-
лешите, народ  кои се смета 
за потомци на Александат III 
Македонски (Велики) во Па-
кистан.
Меѓу другите активности во 
новата средина во Канада, 
бизнисменот Стив Пљакас 
стана  член на масонската 
ложа во Њу Маркет. И како 
масон е познат поборник за 
човековите права, а со тоа за 
правата на Македонците во 
Канада и во сите делови на 
Македонија и во светот.
Македонската заедница во 
Торонто постојано ја про-
мовира дедовската земја – 
Македонија, македонската 
нација, нејзината историја, 
литература, религија,  јазик 
култура, а во исто време и 
вистината за постигнувања-
та во новата мултиетничка 
демократска Канада. Затоа 
со право се вели дека Стив 
Пљакас ја обедини Македон-
ската заедница во Торонто и 
пошироко, преку најразлични 
активности и преку спонзо-
рирање на социо-културни 
настани. Исто така, тој сора-
ботува со канадските власти 
за унапредување на правата 
на Македонците во Канада и 
претставува мост меѓу Кана-
да и Република Македонија.
Стив Пљакас е роден во 
егејскиот дел на Македонија 
и бил сведок на македонско-
то партизанско движење за 
слобода. Но, во исто време 
бил и сведок кога грчкиот 
фашистички поредок  го на-
прави црното сценарио за да 
прогони, да ги исели, а со тоа 
да ги избрише Македонците 
од својата земја, од своите 
вековни дедовски корени, а 
на нивно место да досели 
православни Турци (Просви-
ги). 
Познатиот македонски биз-
нисмен Стив Пљакас заед-

но со својата сопруга Лили 
ја најдоа и ја почувствуваа 
слободата, демократијата и 
вистинскиот слободен живот 
во Канада. Затоа, тие како 
посветени канадски жите-
ли, се почитувани, познати 
и признати граѓани на де-
мократското мултикултурно 
канадско општество. Тоа им 
даде крилја тие да бидат го-
леми хуманисти, донатори 
намногу важни национални 
и културни манифестации во 
Канада и Соединетите Аме-
рикански Држави каде жи-
веат и работат многубројни 
Македонци од сите делови 
на Македонија. 
Стив Пљакас долги години 
работи за Македонија, за 
Македонците и македонско-
то прашање, обединувајќи 
ги македонските иселеници и 
Македонците  во  соседните  
земји  со  спонзорирање на 
социо-културолошки наста-
ни. Неговата покојна сопруга 
Лили и тој особено се грижеја 
за своите сонародници во 
егејскиот и пиринскиот дел 
на Македонија, Македонците 
од Мала Преспа и на други 
места ширум светот. Притоа, 
донирале средства за хума-
нитарни и други организации 
во Република Македонија, 
меѓу кои и апарат за дијали-
за. Спонзорирале информа-
тивни гласила, портали, ор-
ганизации, цркви и друг вид 
асоцијации во неговата род-
на земја и насекаде во светот 
каде живеат Македонци. Тие 
се сопственици на големиот 
и единствен трговски центар 
„Македонија“ во Њу Маркет. 
Впечатливо дизајнираните 
рекламни табли на цента-
рот „Македонија“ на некои 
им пркосат, а за многумина 
е место за препознавање и 
запознавање со Македонија.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН

ДРУШТВОТО ,,НЕВОЛЈАНИ,, ОДБЕЛЕЖА 62 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО
Во периодот од 1940 година 
до денес Македонците од 
сите делови на Македонија 
кои живеат во демократска 
Канада, формираа голем 
број македонски селски и 
околиски културно-социјални 
друштва и спортски асоција-
ции. Добротворното друштво 
“Неволјани ”од селото Нево-
лјани, Леринско било форми-
рано на 5 февруари во 1956 
година. 
Во духот на традицијата 
Македонците од Неволја-
ни кои живеат во Торонто и 
неговата околина за време 
на првиот викенд на месец 
февруари и годинава го одр-

жаа својот годишен банкет 
по повод годишнината на 

друштвото.
При средбите видливи беа 

емоциите помеѓу жителите 
од ова леринско место, но и 
желбата да се заигра и да се 
запеат убавите македонски 
траиционални песни, а со 
посебен жар и патриотските 
кои побудуваат спомени за 
родната Македонија.
Друштвото ,,Неволјани,, од 
неодамна има нова управа 
во подмладен состав која 
ветува добра работа и про-
должување на увавите маке-
донски традиции.



Страница 31March 01, 2018

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (1)
ВОВЕД ВО СТУДИИТЕ ЗА АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ МАКЕДОНСКИ

Денес, ние Македонците, 
правдолјубивите научници и ре-
алниот свет сме сведоци на тоа 
дека одреден број земји, „потко-
вани„ со ненаучни факти и не-
вистини, а поддржани од некои 
глобални политики на одредени 
големи сили, за жал и голем 
страм сакаат да ни го одземат 
нашето минато, сегашност и ид-
нина и да ја изменат античката 
македонска библиска и денешна 
историја, култура, религија, ја-
зик и македонската вистина. 

Често се поставуват пра-
шањата: Од каде потекнува 
Александар Трети Македонски? 
Кој е Александар Велики? Какво 
е неговото потекло, образова-
ние, воспитание? На која нација 
му припаѓал? Кои беа неговите 
знаења, умеења, намери, по-
гледи, постигнувања? Каков бил 
неговиот одност кон културите 
надвор од античката Македон-
ска империја  кон античките 
Елини-Грци и кон нивните гра-
довите-држави (полисите), кон 
империите, кон глобалниот свет 
воопшто? Како тој станал најго-
лем освојувач во целокупната 
историја на човештвото? 

Многу прашања, многу од-
говори од илјадници научници, 
намерници и вљубеници на 
ликот и делото на Големиот 
Александар Трети Македонски, 
кој оставил вечни траги и за кој 
се напишани милиони страници 
од папируси до современи сред-
ства за информирање.

Затоа, со цел читателите 
на весникот „Македонија“ од 
Торонто ги запознаеме со дел 
од вистината за Александар 
и неговата античка Македон-
ска империја, за политичките, 
културните, интелектуалните 
и економските прилики, непри-
лики и тенденции на античките 
Елини-Грци и тогашниот свет во 
четвртиот век пред Христа. Да 
ги запознаеме како Александар 
Трети Македонски отвори една 
нова страница во историјата на 
светот и со своето животно дело 
го определи развитокот во многу 
наредни векови. 

Во поголем број продолже-
нија ќе се обидеме да го прет-
ставиме историскиот роман 
„Александа Велики“ од герман-
скиот научник Урлих Вилкен 
(Ulrich Wilcken ALEXANDER THE 
GREAT), преведен и прилагоден 
од англиски на македонски како 
„Александар Македонски“  од 
Славе Николовски-Катин, а во 
издание на Издавачката куќа 
„Мисла“ од Скопје, во 1988 годи-
на. Преводот на делото „Алек-
сандат Македонски“ беше прво 
дело за античка Македонија на 
македонски јазик и беше добро 
прифатен пред триесетина го-
дини. 

Тој ги отвори широко портите 
ние денешните Македонците да 
се запознаеме со нашето мина-
то, а таа дејност да ја продолжат 
бројни интелектуалци, зошто во 
овој долг и богат со настани вре-

менски период, само два народа 
се нарекле Македонци: анти-
чките Македонци  и сегашните 
Македонци кои денес живеат 
на просторот на етничка Маке-
донија и на сите континенти во 
светот.

Често за преведувачот на 
вака голем, значаен и одговорен 
превод, на латински се вели – 
„traduttore, traditore„ („преведу-
вачот е издаица“), сепак авторот 
на овие редови се потруди да 
биде реален и преводот од ан-
глиски на македонски на рома-
нот да го приспособи за читате-
лите на македонски јазик, со цел 
преводот да биде најсоответен 
на оригиналот на преводот од 
германски на англиски јазик. 

Уште на почетокот авторот 
Урлих Вилкен во романот „Алек-
сандар Македонски“, пишува 
дека откако се беше појавило 
од донекаде заостанатата ан-
тичка македонска нација за да 
присвои за себе поголем дел од 
античка Елада-Грција и Азија, 
Александар Македонски сигур-
но загосподарил со човековата 
имагинација. 

Природата на оваа појава е 
комплексен феномен. Доволно 
е да се рече дека има многумина 
со името Александар, веројатно 
толку многу колку што ги има и 
оние што покажуваат голем ин-
терес за него. Сложената при-
рода на Александар бара јасно 
испитување на дилемата во која 
современнот научник често се 
наоѓа самиот себеси.

Се доаѓа до сознанието дека 
навистина се работи за тројца 
Александровци, или подобро ре-
чено, Александар   на три  поне-
когаш  јасни, понекогаш   нејасни 
посебни нивоа. Првиот од нив 
е митолошко-романтичниот 
Александар. Тој е Александар 
кој се појавува во литературата 
на  осумдесет нации од  бри-
танските острови до Малајскиот 
Полуостров. 

Тој е херој во многу рели-
гиозни и световни дела во евро-
пскиот средновековен романти-
чарски период, квази-посветен 
човек во талмудската литера-
тура, Бог во Коптската црква на 
Египет, а и нов Ахил во грчката 
традиција Неговото персиско 
име Искандар, се уште предиз-
викува необични реакции кај 
некои народи кои се населени 
во пустите предели што се про-
тегаат од Каспиското Mope до 
горните притоки на реката Инд. 

Горчивите спомени за Алек-
сандар како освојувач се‘ уште 
се многу силни во народниот 
фолклор, Така, еден патник од 
Запад, со цел да го проследи 
патот на Александар преку Азија 
бил  изложен  на пцости  на не-
кои авганистански селани, само 
поради тоа што прашал дали 
Александар поминал оттаму. 

Според многу легенди, тој е 
крал, херој, бог, освојувач, фи-
лозоф, научник, пророк, држав-
ник и визионер, чиишто идеали 

за универзалното братство се 
сметаат како основа на стои-
цизмот, кој датира три века пред 
христијанството. Тој, исто така, 
е пијаница, убиец на родители-
те, арамија и колач. Обвинуван 
е од развратниците дека не 
ги почитува чувствата на сите 
возрасти. Накусо, тој е џин во 
литературата и во народната 
традиција и неговото име и под-
визи, измислени или вистинити, 
веројатно се нашироко познати 
повеќе од кои да било до денеш-
но време.

Вториот Александар е исто-
рискиот Александар. Познато 
е дека со својот татко Филип 
Втори Македонски, потчинил и 
скарал многу грчки градови на 
кои во тоа време беше им поми-
нал златниот период. Следејќи 
го Филипа, преминал од Европа 
во Азија, а на бојното поле го 
уништил древното, но колебли-
во величество на Персиската 
империја. 

Бидејќи ја исполнил својата 
улога како водач на света војна 
против традиционалниот не-
пријател, Александар ја довел 
војската дури до реката Инд, 
крајот на тогашниот познат 
свет, a ce вратил за да умре во 
Вавилон, во својата триесет и 
трета година од животот. За овој 
неверојатен поход се познати 
оскудни податоци со несредена 
хронологија. 

Карта на античката 
Македонска Империја
Сигурно е дека тој го проме-

нил делот на светот низ кој по-
минал, поставувајќи ги темелите 
за евентуално воведување на 
елинската (грчката) цивилиза-
ција во огромниот дел на Запад-
на Азија. Процесот на елиниза-
ција делумно довел до развој на 
институции кои, покрај другото, 
овозможиле ширење на римска-
та хармонија и на христијанска-
та религија. 

Неговата оставнина го 
опфаќа важниот и фасцинан-
тен град во Египет, кој се уште 
го носи неговото име, како и 
други дваесетина Алексадрии, 
расфрлени во централна Азија. 
Потомците на неговите војници 
влијаеле можеби врз антропо-
морфната форма што, евен-
туално, ја прифатил Буда. И 
во некои оддалечени долини 
на Каракорум и денес живеат 
луѓе кои, веројатно се Ариевци, 
зборуваат индо-ариевски јазик 
и водат потекло од војската на 
Александар. Историски, тој е 
рангиран меѓу најважните луге 
кои некогаш живееле врз основа 
на неговото духовно и телесно 
совршенство и врз промените 
што ги направил во историјата 
на тој дел од светот.

Третиот Александар е 
Александар човекот. Она што 
овозможува да се сфатат ви-
стинските тешкотии на човекот 
е постојаниот конфликт меѓу 
митолошките и историските 
фигури. Александар стана ле-
генда на своето време, која се 
прошири во античкиот свет и го 
направи загатка, влијаејќи како и 
секое делче од сериозните или 
од лекомислените текстови за 
него.

Така, секој што сака да го 
изучува Александар се соочу-
ва со митолошките и со исто-
риските ликови. Она што ќе го 
протолкува од тоа, за него тоа е 
вистинскиот Александар, интер-
претација што станува лична. 
Проблемите со кои се соочува 
биографот на Александар, иако 
не се ретки, сепак се темелат 
врз многу скудни податоци. 

Биографот на Винстон Черчил 
или на Франклин Рузвелт се 
среќава со премногу материјали 
што овозможуваат вистинско и 
сестрано проучување што ќе му 
дозволи на некој начин да ги ре-
дуцира многуте податоци. 

Интерпретацијата чии резул-
тати ќе зависат не само од тоа 
како авторот ги чита податоиите, 
како ги селектира, туку исто така 
и од условите за самото почетно 
селектирање, од стандардите 
на вештината и приоритетот на 
податоците. 

Кога се работи за древни на-
стани, меѓутоа, тогаш не е во-
зможен таков произволен избор 
на податоци. Времето и текот на 
настаните си го сториле своето 
и неколкуте податоци што оста-
нале, мора да се прочитаат во 
целост. Почетните неусогласе-
ни портрети на Александар што 
произлегуваат од современите 
историчари можат да им бидат 
припи-шани повеќе на психоло-
шките лични склоности на науч-
ниците отколку  на  состојбата 
на   доказите.

Сакаме да ги информираме 
читателите на весникот  „Маке-
донија“ од Торонто дека продо-
лженијата „Александар Маке-
донски“ се дел од истоимениот 
роман на Урлих Вилкен. Уште 
во Воведот тој јасно признава 
дека проблемот е личен и вели: 
„Секој научник има еден Алек-
сандар за себе". Еден од поак-
тивните научници кој во најново 
време работеше на Александар 
го потврди случајот кога напиша: 
„Ние сите ја интерпретираме го-
лемата драма на Александар во 
прифатливите услови на нашето 
искуство и во нашите соништа".

Тоа потсетува на Теодор 
Момсен кој еднаш, во една мал-
ку поинаква смисла, напиша: 
„Оние што живееја низ истори-
ските настани, како мене, почну-
ваат да гледаат дека историјата 
не е напишана и направена ниту 
без љубов, ниту без омраза..."

Може да се рече дека совре-
меното проучување за Алек-
сандар почна во 1833 година, 
со првата публикација на една 
биографија од Јохан Густав 
Драјзен. Драјзен е ученик на 
германската историографска 
школа од XIX век, која ги разви 
принципите на современиот кри-
тичко-историски метод. Но, уште 
поважно е што Драјзен длабоко 
ги следеше историските настани 
на своето време. 

Тој ја виде Прусија кога се по-
јави како моќна германска држа-
ва и, во текот на својот живот, се 
бореше за унификација на гер-
манските  народи  под  пруско  
водство. Драјзен особено беше 
оптимист во 1848 година и, 
навлегувајќи во политиката (во 
периодот во кој историчарите 
немаа волја да учествуваат во 
пишувањето на историјата), тој 
стана член на Парламентот. 

Неговите надежи за герман-
ско единство наскоро беа уни-
штени, и, со исклучок на едно 
кусо враќање на политичката 
сцена во 1859 година, тој го по-
мина својот живот во пензија, 
повторно работејќи врз мате-
ријалот на древната историја и 
енергично пишувајќи за Прусија 
и за германското единство.

Во светлината на своето лич-
но историско искуство и поли-
тичката ориентација како пруски 
националист и жесток монар-
хист, концепцијата на Драјзен за 
Александар дојде без изненаду-
вање. Заплетканите проблеми 
на грчките градови-држави во 
класичниот пери-од, заедно 

со нивните постојани судири и 
крвави конфликти, не се инте-
ресни за Драјзен. 

Античките Елини-Грци успеа-
ле да ја задржат персиската за-
кана надвор од грчката земја, но 
со големи напори, и не можеле 
да претпостават како ќе ја сфати 
Драјзен подоцна нивната исто-
риска мисија. Меѓутоа, случајно 
се појавил Филип Македонски. 
За Драјзен, Филип е најголемиот 
обединувач на античка Маке-
донија и античка Елада-Грција, 
а неговиот син Александар по-
средник во ширењето на грчка-
та цивилизација. Александар е 
светска личност, историски хе-
рој кој завршува една и почнува 
нова, пославна ера. Така нација-
та и големиот национален водач 
се појавуваат како доминантни 
историски теми. 

Стратегот Филип 
Втори Македонски  

Улогите на Филип и на Алек-
сандар како обединувачи и 
новатори поединечно влијаеја 
врз личноста на Драјзен во Гер-
манија во средината на XIX век. 
Згора на тоа, Драјзен е тој кој 
го објаснува поимот на елиниз-
мот, т.е. спојувањето на грчката 
со ориенталските култури што 
го направи Александар и што 
влијаеше врз курсот на меди-
теранската цивилизација во 
наредниот период од античкото 
време. Концепциите на Драјзен 
се изнесени толку убедливо што 
беа прифатени од сите подоц-
нежни стручњаци за оваа тема. 
За многу следбеници на Драј-
зен, Александар остана двига-
тел на светот, иако се разли-
куваат мислењата за неговите 
лични мотиви и за точниот опсег 
на неговите достигања.

Сериозните биографски 
истражувања за Александар не 
беа карактеристични за класич-
ните проучувања при крајот на 
XIX век и во почетокот на XX 
век. Во овој период повеќе вни-
мание и‘ се обрнуваше на зголе-
мената софистичка техника на 
историското учење, a особено 
на развојот на бројните помош-
ни дисциплини како што се па-
пирологијата, палеографијата, 
нумизматиката и епиграфијата. 

Уште повеќе, тоа беше пе-
риод на класифицирање и ката-
логизирање на разните видови 
податоци. Десетина илјадници 
ракописи беа собрани, уредени 
и публикувани, текстовите од 
најпознатите грчки и латински 
писатели беа ревидирани спо-
ред последните филолошки и 
палеографски техники. Потоа, 
беа составени значајни лекси-
кони за древните јазици, а беа 
собрани монументални енци-
клопедии и извршени библио-
графски прегледи. 

Британските и германските 
универзитети, каде што посто-
еше силен дух за класичното 
учење, успеаја да го средат го-
лемиот број вредни податоци и 
да им обезбедат на истражува-
чите подетално запознавање со 
антиката зазеле став, дека тех-
ничката методологија употребе-
на во изучувањето на историјата 
докажа дека сите подоцнежни 
биографи на Александар чети-
ристрано се потпираат врз Драј-
зен. Што се однесува до Алек-
сандар на Вилкен, Валсер оди 
малку подалеку отколку новото 
издание на Драјзен. Валсеро-
вата статија обезбедува добро 
подредени податоци за истори-
ските студии за важните аспекти 
на кариерата на Александар.

Уште повеќе, следејќи го со-
времениот „татко на античката 

елинска-грчка историја", Џорџ 
Грот, се појавија голем број 
разбирливи истории за античка 
Елада-Грција. Бидејќи Алексан-
дар е важен дел од античката 
елинска-грчка историја, тој му 
дава истакнато место. Имињата 
на историчарите Белох, Бусолт, 
Мајер и Берве се исто така зна-
чајни.

Bo 1926 година, Хелмут Бер-
ве ја објави книгата „Алексан-
дриски просопографски основи" 
на германски јазик. Германската 
традиција за педантно класи-
фицирање е присутна и во ова 
време и во ова вредно дело во 
кое сите податоци за имињата 
од античките извори за Алек-
сандар се собрани и средени во 
енциклопедиска форма. Така, 
за да се добие информација за 
Хефестион, другарот на Алек-
сандар, на пример, потребно 
е само да се побара името 
Хефестион во Берве и ќе се 
најде се‘, вклучувајќи ги и цита-
тите од сите извори на инфор-
мации, како и критички коментар 
за карактерот на податокот. 

Потоа во 1927 година се поја-
ви првиот том од серијата „Фраг-
менти од грчката историја" (изд. 
Ф. Јакоби), која содржи нови 
средени текстови и коментари 
на стотици фрагменти од непо-
знати историчари од времето 
на Александар. Како резултат 
на оваа голема активност, сега 
постои на располагање добро 
среден документарен материјал 
кој служи за нови проучувања на 
Александар.

Биографијата на Александар 
имаше нов тек во дваесеттиот 
век со појавата на шесте тома 
на книгата „Античка историја" 
печатена во Кембриџ, во која В. 
Тарн дава голем број податоци 
за младиот македонски монарх. 
Тарн, кој остана најголем ели-
нистички исто-ричар на овој век, 
напиша неколку кратки студии 
за Александар, во кои ги раз-
вива идеите определени да го 
направат неговиот Александар 
човек за кој најмногу се зборува, 
најславен човек во современиот 
век. Тарн ја зема основната кон-
цепција на Драјзен за Алексан-
дар како двигател на светот и 
на тоа му додава димензија на 
една нова социјална филозофи-
ја. Аристотел смета дека само 
античките Елини-Грци можат да 
владеат, а странците да бидат 
потчинети. 

Но, кога Александар се за-
кани да ги обедини срцата и да 
направи сојуз меѓу античките 
Македонци и Персијците, тој 
првпат го прокламираше брат-
ството на народите, братството 
меѓу луѓето... Александар ја при-
фати визијата на Зено за свет 
во кој сите луѓе треба да бидат 
членови здружени еден со друг, 
граѓани на една држава без раз-
лика на раса и државно уреду-
вање да се покорат и во слога 
со основниот закон што постои 
во светот, да бидат обединети 
во еден социјален живот, не со 
принуда, туку по сопствена волја 
или (како што тој прокламираше) 
со љубов.

Продолжува
Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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Селото Баница од Егејскиот 
крај на Македонија живее 
низ животите и сеќавањата 
на бројните Баничани кои 
се распрснаа низ светот по 
прогоните и неправдите на-
правени врз нив.. Основач 
на друштвото во Торонто 
бил Хаџија Перов дојден во 
Канада уште како дете, но 
не го заборавил својот на-
род и родното место, па го 
формирал друштвото Бани-
ца на 26 јуни 1908 одина. Во 
тоа време Македонците од 
Баница во новиот град и др-
жава се соочувале со бројни 
егзистенционални проблеми, 
недостаток на осигурување, 

работа, проблеми при леку-
вање, погребални услуги и 
слично. Со цел да им помог-
не на своите соселани дру-
штвото започнало со разни 
настани и формирање буџет 
со кој се помагало не само 
на Баничани, туку и на други 
околни места, како на Забр-
дени и други села...

Денес после 108 години по-
веќе од жителите на Бани-
ца во Торонто се возрасни, 
за жал секоја година бројот 
се намалува заради смрт, 
а интересот на младите за 
пристапување кон друштво-
то е мал кои понесени од 

кариеристички побуди и не 
наоѓаат време за присуство 
на годишните собирања. Но 
организаторите на друштво-
то Баница и денес со сигур-
ност тврдат дека своите деца 
ги одгледале и воспитале во 
македонски дух свесни за 
своите корени и потеклото. 

Годинашната средба се 
одржа во големата сала на 
македонската православна 
црква Св. Климент Охридски 
во Торонто, а поводот како и 
секоја година беше просла-
вата на денот на вљубените 
односно канадскиот празник 
Валентајн кој е добра причи-

на за веселба.
На Баничани и годинава 
поддршка им дадоа бројни 
пријатели од околните места 

во Егејскиот крај на Македо-
нија кои во секоја прилика 
уживаат во роднокрајните 
песни и ора од родната Ма-

кедонија а кои како по тради-
ција ги исполни популарниот 
оркестар Децата од Буф.

Друштвото ,,Баница,, од Торонто слави 108 години постоење

Концерт по повод денот на виното и љубовта 

Во македонската право-
славна црква Св. Илија од 
Мисисага по повод денот на 
љубовта, популарниот Ва-
лентајнс деј, но и македон-
скиот православен празник, 
ден на виното и заштитник на 
лозарите Св. Трифун, беше 
организиран концерт со ес-
традниот уметник од Маке-
донија Дарко Стојаноски.
И покрај снежното, зимско, но 

вистинско идилично време 
во саботата на 10 февруари 
банкетната сала на црквата 
Св. Илија беше исполнета 
со македонски љубители 
на убавата песна и капка, а 
низ песните беа пренесени и 
многу љубовни, патриотски и 
роднокрајни пораки.
Господин Ненад Попоски 
кој стоеше зад директната 
организација на настанот и 
женската секција од црквата 
Св. Илија со претседател-
ката Дијана Веселиновска 
и нејзините соработнички, 
тука пред се ќе ги спомене-
ме Весна Амиконе и Трпана 
Марковиќ, изразија огромно 
задоволство и благодарност 
до сите Македонци присутни 
на концертот.
Во прекрасно украсената 
сала за прослави во црквата 
Св Илија се пееше и играше 
до зори како што само Ма-
кедонците знаат и умеат, 
а покрај младата музичка 
ѕвезда, Кичевчанецот Дарко 
Стојаноски, внук на прочуе-
ната македонска легенда на 
народни песни Војо Стоја-
носки настапи и Соња и 
Оливер Бенд со гостинот од 
Македонија, Горан Димкоски.

Дека во младоста е силата, 
убавината и иднината дока-
жаа младите и талентирани 
Македонки Анастасија и Тео-
дора Попоски кои со прекра-
сен жар ја исполнија маке-
донската антологиска песна 
,,Јовано Јованке,,. Не изо-
станаа ниту песните на нив-

ниот татко Ненад Попоски 
кој заедно со Дарко нижеше 
песни од богата македонска 
музичка ризница.
Организаторите веруваат 
дека ова славје по повод 

денот на виното и деното на 
вљубените ќе прерасне во 
традиционално.



Страница 33March 01, 2018 Св. Илија Мисисага

Активности на женската секција од црквата Св. Илија од Мисисага

ПРОШТЕВАЈТЕ И ПРОСТЕНО НЕКА ВИ Е !
Женската секција при МПЦ 
Св.Илија од Мисисага заед-
но со претседателката Дија-
на Веселиновска испраќаат 
голема благодарност до 
сите присутни на ручекот по 
повод ПРОЧКА кој се одржа 
на 18-ти февруари 2018 
година.
 Неделата пред Прочка се 
нарекува бела или сирна 

недела, кога не се јаде месо, 
туку се јадат млечни производи 
или сукани пити. Прочка во 
семејството се одбележува со 
богат ручек кој завршува со 

амкање јајца.
Варено јајце се врзува на конец над 
трпезата и се завртува над главите 
на децата. Детето што ќе успее да 
го гризне јајцето се прогласува за 
најсреќно во следната година и до-
бива награда.Оваа година годспоѓа 
Тријада Георгиевска го изведе чинот 
на амкање во кој учествуваа повеќе 
млади Македончиња.

Честит 8-ми Март
Женската Секција при МПЦ Св.Илија од Мисисага заедно со Претседателката Дијана 

Веселиновска на сите припадниЧки на понежниот пол им го Честита Меѓународниот ден 
На Жената -8ми Март. Со желба да бидеме здрави и зиви, среќни и весели, позитивни 
и харизматични, добри и убави, достоинствени и исполнети со многу љубов. Да бидеме 

почитувани и успешни, не само на овој ден него и секој ден од нашиот живот.

Цветници
Женската Секција при Св.И-
лија од Мисисага заедно со 
Претседателката Дијана Ве-
селиновска по повод Празни-
кот ЦВЕТНИЦИ подготвуваат 
свеЧен ручек во недела,1-ви 

април во 12 часот после 
богослужбата. Повелете сите 
заедно да го прославиме овој 
голем христијански пПразник.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ - НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ
Зенската Секција при 

Св.Илија од Мисисага заедно 
со претседателката Дијана 

Веселиновска по повод Праз-
никот ВЕЛИГДЕН - ХРИСТО-
ВО ВОСКРЕСЕНИЕ припре-
маат свечен ручек во недела 
8-ми април во 12 часот после 
богослужбата. Повелете сите 
заедно да го прославиме овој 
голем христијански празник



Страница 34 March 01, 2018Македонска Заедница

Најмасовен Младински настан по 
повод денот на вљубените MYNET
Викторија Тошевска и Даниел Бојковски беа прогласени за најубави

Македонската младинска 
мрежа (МYNET) на Свети 
Климент Охридски беше  до-
маќин на годишниот танц на 
вљубените! 
Во саботата на 17 февруари  
во салата ,,Б,, на македон-
ската православна црква Св. 
Климент Охридски, се одржа 
прекрасна вечер исполенета 
со звуците на популарниот  
оркестар Бисер Торонто. По 
традиција на овој танц на 
вљубените кој е најголеми 
македонски младински на-
стан во годината присуству-

ваа бројни македонски мла-
динци од Торонто и околните 
градови но и од соседните 
Сад. Тие  уживаа во убаво 
подготвената храна, пијало-
ци, музика, игри, награди, 
десерти, фото кабина и 
многу другу забавни ак-
тивности! 
Како и секоја година кон-
куренцијата при изборот 
на Мис и Мистер Вален-
тајн беше голема. Се-
пак на крајот титулата 
најубава Македонка 
ја понесе Викторија 

Тошевска  од Торонто, 
а за мистер Валентајн 

беше прогласен Да-
н и е л 

Бојковски од Детроит. На 
првонаградените претседа-
телот на младинската орга-
низација Кристијан Роштан-
ковски и претседателката на 
жеската секција од Св. Кли-

мент Лидија Брашнарски 
им врачија пригодни на-

гради. Им честитаме!

By Christian 
Rostankovski
The thirteen students 
who signed up for 
the trip spent three 
nights at Tyrolean 
Village Resort at 
Blue Mountain in a 
large chalet which 
included a hot tub, 
sauna, kitchen and 
more. On Wednesday and Thursday afternoon, the students enjoyed ski lessons and skiing on 
the famous Blue Mountain ski slopes. For many of the students, it was their first-time skiing but 
by the end of the trip they were zipping down the hills like pros and had a lot of fun doing so. 
Evenings on the trip included nights out in the village, partying until late in the chalet and late-
night dips in the hot tub. The students returned Friday morning with memories of fun times and 
anticipation for next year's ski trip. AMSUT encourages all University of Toronto students who 
wish to get involved or learn more about their organization to contact them on social media at 
AMSUT.mk

On Tuesday February 20th 2018, the Association of 
Macedonian Students at the University of Toronto (AMSUT) 

kicked off their first ever ski trip to Blue Mountain
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Среќен 8-ми март драги дами!
Нека овој ден биде исполнет со радост и љубов
која ја дарувате и заслужувте во текот на целата 
година!
Со најубави желби и од срце ви посакува
Вашата Нина Веселиновска
Претседателка на женската секција од црквата Св. 
Недела во Ајах.

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

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

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

Вселиновска на телефон: 416 -678-3064

Празникот Прочка или Велики поклади  во црквата Св. Недела во Ејџекс
Прочка е ден во православното христијан-
ство на меѓусебно простување помеѓу верни-
ците пред почетокот на велигденскиот пост. 
Прочка е една од манифестациите на искре-
ната и пожртвуваната љубов кон ближните, 

кој треба да го следи примерот на Исус Хри-
стос за безусловно и безгранично проште-
вање меѓу луѓето.
Прочка бара помладиот од постариот со збо-
ровите „прости ми“, а постариот одговара 

„простено да ти е од мене и од Бога“.
Во овој дух, а во организација на женската 
секција од црквата Св. Недела предводена 
од претседателката Нина Веселиновска  во 
неделата на 18 февруари се одржа свечен 

ручек на кој присуствуваа бројни македонски 
верници.
Претседателката Веселиновска со својата 
управа упатува искрена благодарност до 
сите присутни на овој настан.
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Годишна прослава на радиото  “Обединета Македонија” 

Најслушаното македонско 
радио гласило во Канада, 
Македонското патриотско ра-
дио “Обединета Македонија” 
од Торонто ја одржа својата 
традиционална игранка и 
средба со слушателите кои 
секоја сабота со нетрпение 
ги очекуваат вестите од 
татковината и и најновите 
случувања во македонската 
заедница во Канада.

  Ве потсетуваме почитувани 
читатели дека Македонското 
патриотско радио “Обедине-
та Македонија”  ја започна 
својата информативна деј-
ност уште во 1998 година, 
со водителите и уредници, 
брачниот пар Драгица и 
Мицко Димовски.
Радиото се емитува секое 
саботно претпладне од 9-10 
часот наутро на 1430 АМ на 

Радио станицата СНКТ, а 
повторно емисиите се еми-
туваат на интернет на Етнич-
кото радио за слушателите 
во Ванкувер и Калгари, во 
западниот дел на Канада.
    Македонското патриотско 
радио “Обединета Македо-
нија” настојува во голема 
мера да го запознае слу-
шателот со политичките 
состојби во Македонија, со 
македонскиот јазик, култу-
рата, религијата, историјата, 
фолклорот, обичаите и други 
постигнувања во Република 
Македонија. 
  Водителите и уредници на 
оваа реномирана радио про-
грама,   Драгица и Мицко Ди-
мовски се посветени патрио-
ти во македонската заедница 
кои не пропуштиле ниту еден 
настан, се ’со цел навремено 
и брзо да ја информираат 

македонската публика по-
крај радио приемниците. И 
двајцата се многу активни 
членови на Македонската 
православна црква “Свети 
Климент Охридски” и осо-
бено на Литературното дру-
штво “Браќа Миладиновци”. 
Затоа за возврат ја имаат 
довербата на слушателите 
кои секоја година доаѓаат на 
годишната игранка. На 24-ти 
февруари оваа година, во 
средната сала на Македон-
ската православна црква 
“Св. Климент Охридски” во 
Торонто, се одржа нивната 
традиционална игранка. На 
оваа пријатна македонска 
вечер гостите ги забавува-
ше оркестарот ,,Децата од 
Буф,,.
  На прославата проговорија 
и присуствуваа видни лично-
сти од македонската заед-
ница меѓу кои  Генералниот 
конзул на Р. Македонија во 
Торонто Јовица Палашевски, 
свештеникот на МПЦ “Све-
та Богородица” во Кембриџ, 
Гоце Деспотовски, Боби Те-
мелков претседтел на  Свет-
скиот Македонски Конгрес 
во Канада, претседателот 
на АМСУТ Веле Тошевски, 
претседателот на Младин-
ската организација од Св. 
Клиемнт Кристијан Роштан-
ковски, претседателот на 
леринското друштво Грег 
Цанев, познатата активистка 
за човековите права на Ма-

кедонците Соња Павловска, 
потпретседателот на црква-
та Св. Илија од Мисисага Зо-
ран Иваноски, а свои творби 
исполнија и неколку членови 
од литературното друштво 

,,бараќа Миладиновски,, кое 
работи во склоп на црквата 
домаќин.
Вечерта беше исполнета 
со македонски патриотски 
песни и ора а беа испрате-

ни многу пораки до нашата 
татковина и до сите Макео-
днци во светот за чување на 
нашето вековно име Македо-
нија, нашиот идентитет, вера 
и јазик.
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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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“Велат не нема” песна што ќе 
го расплаче секој Македонец!

Велат не нема...?
Тука сме ние вечни векови
Во убав Егеј беломорски

Овде на свети наши корени,
Од исти мајки тука родени.

Реф: Велат не нема ама еве сме, 
Со мерак сред Солун оро играме

Велат не нема, ама еве сме, 
Еееј Македонски песни гордо пееме

Тука во Солун, Драма, Кавала
Во Кукуш, Воден, лична Гревена
Горе на Вичо, Грамос херојски
 се игра и пее баш македонски.

Тука сме ние од пред Исуса, 
На своја земја македонска 
Тука сме тука остануваме  
 И име свето не менуваме.

Крсте Наумоски Мечкар

Влатко Миладиноски е победник на овогодинешното издание на фестивалот  “Гоце фест” со 
освоена прва награда од публиката, наградата ,,Војо Стојаноски,,.

 Прво наградената песна од публиката “Велат не нема” доби уште две награди:
Сценски настап и Специјална награда од здружението на децата бегалци од егејскиот дел на 

Македонија.

Влатко Миладиноски:   Песната е направена од срце и со силни емоции. Публиката 
е најважна и затоа оваа нагрда е најдрага. Со авторите за  прв пат соработувавме  и иако 
не сме се виделе и сретнале лично, сметам дека направивме одлична соработка. 

Тоде Новачевски автор на музиката на ,,Велат не нема,, Песната  е испеана во 
време кога нашиот Македонски Народ е ставен пред нови тешки искушенија

 Господин Новачевски за весникот ,,Македонија,, изјави:

Од соработката со мојот близок пријател 
Крсте произлегоа многу песни  кои не само 
што ми се посебно драги, туку и верувам 
дека имаат квалитет со кој се гордеам. За 
наша несреќа повеќето од песните кои се 
создадени овде во Австралија, каде живее-
ме и двајцата, имаат скромна продукција, 
која одзема од квалитетот на спомнатите 
песни. Во оваа песна "Велат не нема" , за 
наша голема среќа тој многу важен еле-
мент го добивме во соработката со бра-
ката Миладиновски : Влатко (кој е еден од 
најдобрите млади интерпретатори кај нас) 
и Златко, (кој исто така врвен инструмен-
талист и аранжер). Затоа и пред настапот 
на ,,Гоце Фест,, јас бев презадоволен од 
комплетниот звук на песната и ми беше 
блиску до сеедно дали песната ќе добие 
награда или не...Сепак наградата заедно 
со сценскиот настап на Влатко, оркестарот 
и играорците ме направија среќен и горд 
што учествував во создавањето на оваа 
песна. Признавам дека ја изгледав неколку 
пати со "солзи радосници" заради симболи-
ката и значењето на текстот, испеан во вре-
ме кога нашиот Македонски Народ е ставен 
пред нови тешки искушенија во Македонија, 
во Грција и насекаде до каде стигнал на овој 
Бели Свет.
Наградата на Гоце Фест е секако признание 
за целата екипа на "Велат не нема " ама ре-

акцијата на Македонците по социјалниот ме-
диум е потврда дека вкусот на публиката на 
,,Гоце Фест,, е вистински одраз на вкусот на 
нашиот народ, до кој очигледно допира по-
раката на убавиот текст на Крсте Наумоски. 
Од тоа поубава награда за мој поим, нема....

Крсте Наумоски Мечкар: 
Песната “Велат не нема” се 
кроеше  и планираше одам-
на, но и било пишано да се 
роди односно отпее ова го-
дина на Гоце Фест. Јас имам 
повеќе песни посветено на 
Егејот и нашинците што жи-
веат во него како за пеење, 
исто така и во моите две зби-
рки поезија;  ,,Солзи, Клетви 
и Надежи,, и ,,Копнеж и На-
деж,,.
Со професорот Тоде Нова-
чевски работиме околу 30-
тина години,  имаме доста 
успешни песни кои се обна-
родени – прифатени од наро-
дот во и надвор од Македо-
нија. Тука се песните: ,,Родна 
грутка’’, ,,Македонска Судби-
на’’, ,,Песна за Овчарани’’, 
,,Деца бегалци’’, ,,Мојот убав 
Егеј’’, ,,Мајка беломорка’’, 
,,Песна за Арменско’’, ,,Пи-
рински Македонец’’, ,,Про-
клето време’’, ,,Пусто срце’’, 
,,Месечино сестро мила’’, 
,,Бисер Егејски’’, ,,Како сино 
небо’’, ,,Грешен владика’’, 
,,Молитва за Тетово,’’ ,,Мо-
литва’’ (2001),и уште многу 
други се разбира на крајот 
заеднички со Тоде се радува-
ме на последнава песна “Ве-
лат не нема” во која се слуша 
гласот на Македонците  од 
Егејскиот дел на Македонија 
силно и милно од длабочина-
та на срцето и душата. “ Ама 

еве сме, тука сме” да ги отво-
рат очите тие што мижат кога 
не гледаат. Инаку најдобро 
кажано да се соработува – 
работи со Тоде не само што 
е задоволство и обврска за 
почит на неговите вредности 
како човек и прфесионалец 
на полето на музиката.
 Веста за прогласување на 
песната и доделувањето на 
1-вата награда од публика-
та на Влатко Миладиноски 
ја примив со големо задо-
волство и гордост.  Имав 
чест да бидам дел од комп-
летниот тим во кој сите го 
дадоа својот максимум за 
да се дојде до тоа зеднички 
да се гордееме. Почнувајќи 
од мене Крсте, професорот 
Тоде Новачевски компози-
тор, Златко Миладоноски, 
аранжман и  Влатко Мила-
диноски интерпретатор, како 
и сите музичари и играорци  
па и самиот фестивал ,,Гоце 
Фест’’. Имаме право да се 
радуваме и гордееме што пе-
сната се појави на вистинско 
место и во вистинско време и 
на сите им честитам, а на пу-
бликата и благодарам во име 
на целиот тим. Прва награда 
за сценска изведба исто така 
радува, навистина сцена-
та ја надополни топлината 
во душата со разиграните 
Македонци, а специјалната 
награда од Здружението на 

Егејските Македонци е и кру-
на, што значи  ова песна во 
Егејот ќе се игра ќе се игра и 
пее и ќе застане до песните; 
,,Егејки Мајки’’ (Тоде), ,,Болка 
за Нерет,, (Тоде) и ,,Песна за 
Овчарани (Крсте и Тоде).
До моите браќа и сестри и до 
читателите на весникот “Ма-
кедонија”  имам една порака: 
Не мора да се сакаме иако 
треба, ама ако ја сакаме тат-
ковината Македонија мора 
да се почитуваме. Кавгите, 
делбите и омразата се само 
во корист на непријателите. 
Немаме право се караме за 
заедничкото нешто, туку да 
го чуваме со сите сили, за 
да го имаме вечно. И да не 
потпаѓаме под секакви про-
паганди дека овој или оној ќе 
ја продаде Македонија. Про-
пагандите најлесно го трујат 
раскараниот народ а со тоа и 
државата.
Сакајте си ја Македонија  за-
што само тие што вистински 
ја сакаат се спремни да ја 
бранат, а не тие што се фа-
лат и ги мразат браќата Ма-
кедонци.
Благодарам за честа да ви 
бидам гостин на страницата 
на весникот ,,Македонија’’ и 
ви посакувам успеси во ин-
формирање на македонската 
зедница и пошироко.
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Забава по повод 8-ми март
Женската секција при црквата Св. Димитрија Солунски од Маркам на сите 

Македонки им го честита 8-ми март Меѓународниот Ден на Жената
 и посакува да останете силни, убави и достоинствени!

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

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

Телефон: (905) 471-5555

Zenskata Seksija od Sv. Dimitrija Solunski - Markham 
Novata uprava Za 2018 godina

Pretsedatelka Marion Angelkovski
Potpretsedatelka Lena Dzandzurovski

Vtor Potretsedatelka Sojna Aleksovski- Miric
Secretary Menka Machkovski

Vtor sekretar Tina Doneski-Trajceska

Blagajnik Slavica Vasilevska
Vtor Blagajnik Marijana Janevska I Lica Dimitrievski

Control Community Mira Sukovska, Petrula Bogojevski I Kathy Plasko
Blagodarnost do site zeni
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 ► Зетот го сакаме поради ќерката, а синот го 
мразиме поради снаата.

 ► Не постојат добри шофери – постојат само 
лоши и среќни.

 ► Зимата е убава ако ја гледаш од внатрешната 
страна на прозорецот.

 ► Луѓето не се програмираат.
 ► Многу повеќе муви се фаќаат со мед 

отколку со киселина.
 ► Вистинската среќа доаѓа од чесно живеење.
 ► Добар совет од еден човек вреди сребро, а добар совет од повеќе 

луѓе вреди злато.
 ► Богатство не значи да ги имаш сите пари што ги поскауваш, туку да ги 

имаш сите пари што ти се потребни.
 ► Како што се однесуваш, такви резултати ќе добиеш.
 ► Јас сум благодарен што господ бог не ми одговара на сите мои 

молитви.
 ► Доброто и верно пријателство е најголемо богатство.
 ► Ако човекот не ја запознае црната страна на животот не може да има 

светла иднина.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш само тогаш кога ќе го изгубиш.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Има стотици стотици смешни шеги измислени "во чест" на Меѓународниот ден на 

жената - 8 март. Ви претставуваме некои од нив, кои навистина ќе ве воодушевуват.

Младичот и продавачот на 
цвеќиња

Еден млад и убав човек 
минува покрај цвеќарницата 
на 8-ми март.
Продавачот го гледа и вели:
"Младичу, нема ли да  купи-
те букет за вашата девојка?"
- Не.
- Зошто?
- Затоа што немам девојка.
"Како може да има таков до-
бар човек да нема девојка?"
- Мојата сопруга не ми 
дозволува ...

Размислување
- Драги, што би ми подарил 
за 8 март?
- Ох, драга ... Не знам уште, 
се прашувам.
"Океј, ќе ти дадам уште една 
година за размислување".

Тој и таа
"Таа: Сакам да ми подару-
ваш цвеќе секој ден, не само 
на 8 март!"
Тој: "Сакам да бидеш 
вештерка во Ноќта на 
вештерките, а не секој ден 
..."

Подарок од Доларама
- Драга, дојди во продав-
ницава! Избери го својот 
подарок за 8 март ... Дури и 
две, ако сакаш.
- Идиот! Ова е 1 долар 
(Доларама)...

За вашата жена, или нешто 
поскапо?

Пред 8 март, еден човек 
избира подарок во про-
давницата. Продавачот го 
прашува:
"За вашата жена, или нешто 
поскапо?"

Изненадување
Изненадете го своето момче 
за 8-ми март. Запознајте го 
со неговата сопруга.

Сапун
- Добра моја драга, каков 
подарок сакаш за 8 март?
"Нешто добро за моите 
прекрасни прсти.
- Аха, тоа е сапун ...

8-ми Март или ноќ на 
вештерките?

"Тато, тато, што е празник на 
Ноќта на вештерките?"
"Исто како и 8 март, сине! 
Пијани вештерки шетаат низ 
улиците.

Несреќници
Три жени, несреќни со 
своите сопрузи за 8 март, 
одлучија да слават за себе. 
Не можеа да најдат места 
во ресторан и и отидоа на 
гробиштата. Се напијаа и си 
отидоа дома.
Нивните мажи беа пријатели 
и се сретнаа следното утро. 
Еден вели:
- Мојата има  љубовник! 
Ова е крај! Таа донесе дома 
букет цвеќе!
Другиот:
"Ха и мојата мора да има!" 
Таа, исто така, донесе букет 
цвеќе!
Третиот:
- Вам ви е лесно! Мојата 
сопруга донесе  венец, на кој 
пишува: "Од моите колеги!"

Сон Сонила....
Сопругот и сопругата се 
разбудија на 8-ми март.
Жената, која се шири:
"О, што убав сон имав - ми 
даваш палто на 8 март и 
дијамантски прстен! Што 
значи тоа?
Човекот ја бакна и рече со 
насмевка:
"Чекај, ќе разбереш вечер-
ва!"
Во вечерните часови, жената 
се врати од работа, подготви 
празнична вечера, запали 
свеќи ... Човекот дојде и и 
даде убав пакет. Таа го отво-
ра брзо и ја гледа книгата 
"Интервју со соништа"

Колку ли вреди жената?
8 март е единствениот ден 
од годината кога можете да 
го слушнете следново:
- Колку чини розата? ... 
ШТО? ... ...

Слободен ден
8-ми март. Човекот седи 
пред телевизорот и чита вес-
ник, а жената мие садови. 
Одеднаш, човекот се сеќава 
дека е 8 март, па дури и 
подарок не купи. Без да 
престане да чита, тој вели:
"Остави, мила, денес е 8 
март, утре ќе работиш низ 
дома".

Кусур и на 8-ми март
Една продавачка и се жали 
на другарката:
-Ех, не сум веќе убава како 
порано.
– Како го заклучи тоа?
– Па мажите почнаа да ги 
бројат парите кога им враќам 
кусур.

Наопаку
Сопругата стана Љубовница, 
Љубовницата – Сопруга, 
Партијата стана Црква, 
Црквата – Партија, 
Времето стана Невреме, 
Невремето – Време...

Кога слушам:
-На запад се побогати
-На запад се покултурни
-На запад животот е поубав
Се си мислам за Гостивар и 
Тетово зборат.

Докторе, жена ми се 
мрднала од умот 

Маж оди на психијатар.
– Докторе, жена ми се 
мрднала од умот. Има 
некоја фикс идеја дека некој 
постојано сака да и ја украде 
облеката…
– А вие како го заклучивте 
ова? – Прашува психијата-
рот.
– Како нема да заклучам, 
кога таа дури и најмила 
посебен човек за да и ја чува 
облеката бе докторе. Вчера 
го најдов во шифоњерот…

Македонскo право
- Колега, ти нов ли си?
– Да, денес ми е прв ден.
– Што имаш завршено?
– ПРАВО!
– Е па супер. Тогаш земај ја 
количката и терај ПРАВО кај 
мајсторот на скелето.

3 степени на лажење 
Да лажеш – тоа е криминал.
Да лажеш многу – тоа е 
бизнис.
Да го лажеш целиот народ – 
тоа е веќе политика.

Македонија нуди многу 
можности за работа 

Во Заводот за вработување.
– Барам работа.
– Што знаете да работите?
– Ништо.
– Сите места во собранието 
се зафатени. Имаме сло-
бодно работно место како 
репрезентативен фудбалски 
тренер.

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 пролетен фустан 
од памучна блуза со ликра 
и дотаток карнери од стар 
фустан. 
1. Црна памучна блуза со 
ликра;
2. Карнери од стар фустан;
3. Машина за шиење;
4. Ластик. 
  Блузата која ќе ја одберете 
да ја направите фустан тре-

ба да биде во горниот дел 
со поголем отвор на кој ќе 
го пришиете украсниот дел 
во случајов карнер од стар 
комплет. Внимателно го исе-
ков карнерот и бидејќи ми 
недостасуваше уште десе-
тина сантиметри самата на-
правив ист таков карнер од 
остатокот на материјалот на 
старата блуза и го додадов 
на големиот карнер. Горниот 
дел на блузата го обиколив 
со карнерот и го сошив на 
машина за шиење. Од дол-
ниот дел на стариот комплет 
сукњата го извадив појасот 
до патентот и таквото парче 
го спремив како додаток на 

веќе спремната блу-
за со карнерот. Двата 
дела ги сошив на ма-
шина за шиење. Од 
останатите парчиња 
направив каиш во 
иста боја со карнери-
те. Направив и укра-
сно венче за во коса  
од истиот материјал. 
Овој фустан е многу 
пријатен за носење и 
лесно се комбинира 
со летни сандали во 
повеќе бои и можете 
да го носите на свече-
ности ,летни прошетки 

и коктел забави.

Уживајте во секоја ваша 
идеја и креација! 

Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина 

Ристеска.
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Recipes by Marija
Marija Angeleski

Dessert by Marija: Espresso Café-Vanilla 

A tasty-light dessert after lunch 
or dinner.

Ingredients:
1 small espresso coffee
2 scoops vanilla ice-cream
whipped cream
chocolate fudge topping
*mint for garnish
Preparation:
Make the espresso coffee and 
leave it for 10 minutes to cool.
Then take your vanilla ice-

cream and scoop in 2 large 
scoops.
Put as much as whipped 
cream as you like and top with 
fudge topping, or shredded 
chocolate.
Add a little mint leaf / 
strawberry for some colour.
Enjoy this quick, ready to go 
dessert. :)

Dinner by Marija: Postni Cabbage Rolls
Depending on size for 20 
cabbage rolls - The kind of 
cabbage is sour cabbage - 
Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves

- 5 medium onions - clean and 
peeled - and chopped fi nely
- 2 cups rice (parboiled rice is 
what I use)
- 1 tbsp. red paprika
- 1/2 cup vegetable oil
- garlic, black pepper, salt and 
parsley to taste.
- you only leave a little salt 
since the cabbage is sour.

Preparation:
- First take the rice  - you want 
to wash the rice with hot water
- Then pour in hot water 
up until one inch above the 
rice - to soak for about 1 hour 
minimum)
Now:
- Take non-stick frying pan - 

pour in the oil, onion, and 
garlic and leave to fry

- Then take the rice and 
pour into the pan with the 
chopped onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.
- Pour in the chopped 
parsley here, and mix.
Now take the cabbage leaves 
prepare the fi ll them with the 
onion-rice mixture in the frying 
pan you have.
- You fi ll the middle of the leaf 
with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 
to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.
- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 

1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you don't 
have the tray cover) and place 
middle of oven rack at 350°F. 
for 1.5 hours to 2 hours.

When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve!

Dinner by Marija: Posni Stuffed Dried Red Peppers
Posni meals are served during fasting before Easter

Dinner for 4 people

Ingredients:
- 12 dried red peppers
- 4 large onions - chopped
- 16 tbsp cooked parboiled rice
- 1/4 cup olive oil
- 2 tbsp chopped fresh parsley
- 1 tbsp red sweet paprika
- 1 to 2 cloves of garlic - fi nely 
chopped
- 4 tbsp of tomato sauce
- salt & pepper to taste

Preparation:
- Remove all seeds from dried 
red peppers
- Place all red dried peppers in 
large bowl
- Pour boiling hot water 
over dried red peppers in 
bowl. Ensure peppers are 
completely covered by boiling 
hot water.
- Keep red peppers in boiling 
water for 10 - 15 min. until soft

- In large frying pan,  add 1/4 
cup olive
- when oil is hot, add all onions
- once onions have 
carmalized, add balance of 

ingredients (not red peppers)
- mix and fry for approx. 5-10 
min
- place frying pan to side

- remove and drain red 
peppers
- with tablespoon, stuff 
ingredients from frying pan into 
red peppers
- place fi lled red peppers into 
baking dish/pan/stoneware/
corning ware etc...
-store in refrigerator or freeze 
until ready to  bake stuffed 
posni red peppers

Baking:
-prior to baking  posni red 
peppers, pour enough water to 
cover the peppers
- cover entire pan/baking dish/
stoneware/corningware with 
tin foil 
- bake in oven at 350 degrees 
for 1 hour
- turn off oven, leave dish in 
oven for approx. 30min, until 
all water has been absorbed or 
until water is not visible

Serve cold/hot for lunch/dinner 
or cut up as an appetizer.

Healthy 15-Minute-Meals by Marija:Grilled-
Veggies with Can-Salmon

Serves 1

Ingredients:
5 pieces Asparagus
8 small pieces Broccoli
1/4 Red Pepper
1 Can - Clove Leaf Salmon-
Rose, Salmon (213g)

Preparation:
Take frying pan fi lled with 
water, put in the broccoli and 
asparagus bring to boil, 4-5 
minutes, or until tender. Drain.

In the same pan, 
pour in a small 
amount of olive oil, 
salt and pepper to 
taste, fry for a few 
minutes and ready 
to serve with the 
salmon.
(For an example 
of frying up the 
veggies, refer to the video!) 
Add lemon and pepper for 
garnish.

This is a nice quick - healthy 
meal, even good for fasting 
now in time for Easter!

Soups by Marija: Spinach & Rice Posno Spring Soup
This Recipe serves 8-10 
people.

Ingredients:
1/2 cup chopped carrots
1/2 cup chopped green 
peppers
1/2 cup chopped celery
1 cup chopped onions
1 bunch spinach
3 tbsp. vegetable oil
1/4 cup parboiled rice
1/2 cup tomato sauce (or 2-3 
fresh tomatoes chopped)
2 cloves fresh garlic
1/2 tsp. red Spanish paprika
black pepper & salt to taste

Preparation:
In a large pot, pour in all 
chopped ingredients and the 

oil.
Fry for a few minutes, sprinkle 
with black pepper, tomatoes 
and pour in 2L of water.

Sprinkle with salt and leave to 
boil for 1/2 hour.
Then pour in your rice, and 
leave it to cook/boil for another 
1/2 hour.
10 minutes Before serving, 
wash the spinach and chop it. 
Then put it in the soup.
Cook for 10 minutes and to 
fi nish the soup take:

2 tbsp, fl our
1/2 cup COLD water
- Whisk them together in a 
separate bowl and pour it into 
the soup to thicken up a bit.

Leave it for 5 minutes to boil, 
and before serving chop up 
some garlic very fi ne along 
with a half a cup of parsley 
and place it in there.

*Make sure you try it out and 
see how it tastes!
** Enjoy this spring-time, light 
soup
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MARCH    8   - INTERNATIONAL   WOMENS   DAY
МАРТ СО СЕТА ПРОЛЕТНА УБАВИНА НИ ГО НОСИ ВО ПРЕСРЕТ ПРАЗНИКОТ 8-МИ МАРТ, МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА И НА МАЈКАТА 

ЗАКИТЕН СО БУКЕТИ ЦВЕЌИЊА И ТОПЛИ ПРЕГРАТКИ

 „ТВОЈАТА МИСЛА МАЈКО
 НИЗ ЖИВОТОТ МЕ ВОДИ
 МНОГУ ТИ БЛАГОДАРАМ
 МИЛА ШТО МЕ РОДИ „

 „На мојата мајка“- Ненад 
Џамбазов

    
Maternal love: a miraculous 
substance which God 
multiplies as He divides it.

VICTOR HUGO
                                                    
   Во осмомартовското сон-
чево утро кога Осми март  се 
слави, пред букетите да ги 
подариме и песни на добри-
те мајки и жени да им посве-
тиме, малку назад ќе се вра-
тиме на деновите тешки кога 
тие биле нерамноправни, 
обесправена и немала право 
да гласа.
  Секоја година 8-ми март се 
слави скоро низ целиот свет 
со бројни  активности,све-
чености и културни мани-
фестации.Но,патот по кој 
жената успеа  да го запише 
во историјата како значаен 
ден за сите жени во светот 
беше долг и напорен. Ми-
нуваа години со подобри 
промени во општеството но 
тие промени како да не се 
однесуваа на жената.Врз 
неа се натрупуваа се повеќе 
и повеќе обврски. Животот 
им стана мачен,работеа 
повеќе отколку што можеа.
Награда за нивниот труд им 
беа само навредите и мал-
третирањата од општество-
то.И покрај тоа што жената 
работела подеднакво тешка 
работа со мажот, нејзините 
месечни примања биле по-
мали за разлика од мажите.
Таа немаше право да делува 
во општествениот живот или 
да се школува на високите 
школи и факултети. Жената 
беше третирана само како 
помошна сила,родилка и 
домаќинка,со обврски само 
во кругот на семејството.По-
нижувањата и стравот не им 
дозволуваше да се спроти-
стават пред неправдите.Тоа 
ќе почне да се мену со поја-
вата на штрајковите во 1857 
г. во Америка,кога долга ре-
дица од работнички  се дви-
жеше низ улиците на Њујорк, 
а потоа во Чикаго барај ќи 
равноправност и подобри 
услови за работа.Штрајкови-
те биле крваво угушувани,а 
жените завршувале во затво-
рите.                           
И покрај тоа, искрата ќе се 
разгори кога во Германија, 
Клара Цеткин го раководеше 
Меѓународното женско и ра-
ботничко востание и во  Ко-
пенхаген,1910 г. на Втората 
меѓународна конференција, 
таа го прогласи  Осми март 
за меѓународен празник на 
жените.Заедно со полјакиња-
та Роза Луксембург - основач 
на Интернационалата ќе го 
дигнат гласот за социјална 
правда на жените.Во овие 
тешки времиња  жената 
успеа да го издигне своето 
„јас“.Докажа дека е способ-
на да работи и други нешта 
освем куќната работа.Таа ја 

покажа својата решителност 
и храброст.
Дојдоа тешки денови и во 
Македонија, кога во времето 
од НОВ,многу жени,мајки и 
младинки се бореа безброј 
храбри партизанки: -

 Тагуваа за младоста,за 
слободата,

 Тагуваа за момчињата по 
затворите,

 Тагуваа за избеганите по 
горите,

 Тагуваа за раните на 
фиданките – 

  О, колку натажени беа 
партизанките!“

(„Песна за 
партизанките“) 
Бошко Смаќоски 

Рамо до рамо со партизани-
те се бореа против нашите 
непријатели, смело умираа 
и станаа народни херои; како 
Елпида Караманди,Естреја 
Овадија, Ибе Ибе Паликуќа, 
Мирка  Гинова.. На сите,веч-
на им слава, букети цвеќе и 
песна:

 „Тихо Мирка си заспала
 Во Почепските планини,
 Во Почепските планини,
 Таму долу во ливади.“

Учителката од Русилово,од 
Егејскиот дел на Македо-
нија,Мирка Гинова  борејќи 
се против германскиот 
окупатор,умрела храбро 
пеејќи ја Интернационалата.
Народот со песна и возврати 
за нејзините смели подвизи:

Во зората пристигнале
Клети шпиони фашисти,

Местото го заградија
Жива Мирка ја фатија

Во град Воден ја носија,
Тешко Мирка ја мачија

Жива во гроб ја ставија.

  Оваа народна песна се пее-
ла низ годините а и денес ја 
пееме,зашто македонскиот 
народ нема да го заборави 
злостворството што и беше 
нанесено на „ македонската 
маченица“ Мирка Гинова.
Сите жени од светот беа 
свесни да ја бранат својата 
земја,својата слобода и ид-
нината на своите деца. Од 
овој краток преглед низ изми-
натите години,на поважните 
историски настани, сознава-
ме дека жената секогаш се 
јавувала и се јавува во при-
помош на загрозените земји 
во светот, и секаде каде е 
потребно.Таа ги негира вој-
ните,протестира против не-
правдите и расната дискри-
минација.Било сега или во 
минатото; жената се докажа 
и се докажува со сета своја 
способност и равноправност 
и ги ужива придобивките 
на 8-ми Март- прогласен за 
меѓународен ден на жената.
Таа веќе одамна рамноправ-
но чекори со мажот на поле-
то на науката и културата, 
производството и политика-
та, а може да биде се што ќе 
посака за нејзина професија.
Секоја година 8-ми Март, 
насекаде е закитен со цвеќе 
и со искрени желби.  Не 
изостануваат ни поетите со 

своите творби, инспирирани 
од жената – 
мајка,како „непресушен 
извор на животот“ со нејзи-
ната способност,дарежли-
вост,нежност и убавина,како 
да го држи светот на дланка.
Токму во поетскиот прилог 
на рубликата „Поезија со 
повод“, ќе ви презентираме 
песни од македонски  поети  
посветени на жената и на 
мајката,како честитка од по-
етски цветен венец. Верувам 
дека ќе допрат до вас и ќе ги 
разнежат вашите чувства,по-
читувани читатели.Блаже 
Конески, академик и поет; со 
поетска лиричност,префине-
ти нежни чувства,ја опишал 
во неговата песна „Жената“, 
која ви ја приведуваме:-

Блаже Конески (1921-1993) 

ЖЕНАТА
Само жената му дава
Димензија на животот,

Со својата мекота и 
Цврстина,

Со својата мазност,
Со својот свилен допир,

Пофин од допирот на
Нејзината

Свилена облека,
Со своите брановити дви-

жења
Да си помисли човекот

Дека е исполнет со смисла
И дека се гушка со

Бескрајот.

Поетесата Љубица Недел-
ковска,која живее и твори во 
Скопје, преку нејзината пес-
на ќе даде тажна слика со ви-
стински реален опис и случка 
за една женска - моминска 
судбина во горноселито, од 
поодамнешно време:

Љубица Неделковска

ЖЕНАТА ЧЕМЕРНА

Сред лето огнено
В црепна и под вршник,
Сомуни бели си пекла,

Ти жено чемерна.

Со коњи млади,
Во гумното со лепешки 

послано,
Пченица жолта си вршела,

Ти жено чемерна.

За момче јабанџија,
Од Туѓина пуста,ни видено 

ни чуено
На Богородица Голема,те 

свршија,
Тебе жено чемерна.

Во валавница студена те 
фрлија

И од бегалка потомдесана,
Старица од тебе сторија,

Жено чемерна.

Животот грд и кусовечен,
Ко вејка на ветрот,скршена

Си проживеала,
Ти жено чемерна.

Од Мара во Мери прекрсте-
на,

без босилек и скутина алена,
Кажуваат си умрела,

Ти жено чемерна.

Во Канада, во провинцијата 
Онтарио,

На денот на Св. Катерина,
Ти жено чемерна. 

Бабино, август 1984 г.  

И нашата мајка ни пееше 
песна низ годините, пее и 
сега, бидејќи нејзината пес-
на е незапирлива „најнежна 
харфа“ и сончев патоказ кој 
не води по правиот пат на 
животот проткаен со добри-
на и љубов.И ние со песни и 
возвраќаме, и благодариме, 
ја славиме и ја возвишува-
ме нејзината благодат при 
што нема да изостанат ни 
поетските нежни изливи на 
поетесите,членки при Лите-
ратурното друштво „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, 
Вера Петревска, иниција-
тор на Друштвото,како и 
Блага Дафовска.На Вера 
Петревска ја приведуваме 
песната „МАЈКА“ која беше 
објавена во книга „Глас од 
далечината“поетско дело на 
Друштвото, кое оваа година 
во месец март ја одбележува 
31-та годишнина од неговото 
постоење. Со тажни чувства 
поетесата и се обраќа на 
својата мајка, која и недоста-
сува: 

Вера Петревска 
– Вржовска                        

МАЈКА
Кога сонцето грее
Темнина ме фаќа

Кога зората зазори
Мајко каде си

Со мене прозбори!

Светот да го колнам не 
можам

Господ да колнам не сакам
Кога мајко си отиде 
Од мене зеде се.

Чекам со солзи во очите
Животот во оган и пламен

Не е од бога, мајко не .
Судбина пуста и клета.

                    
Март, 1993-Торонто

Со поетски далечен збор 
Блага Г. Дафовска, се обраќа 
до нејзината мајка Ангелина 
Поповска – Грашиновска, за 
да и каже дека преку океан-
ските далечини го понесе 
нејзиниот аманет и молитва,-
со сите македонски белези 
опеани во следнава песна, 
застапена во нејзината по-
етска книга „Ноќ во Канада“( 
1996 )

Блага Грашиновска –
 Дафовска

МАЈКО, СЛУШНИ МЕ !

Моите секојдневни мигови   
и сеќавања ги прати и 

осветлува
Твојот поглед со сјајното 

зеленилото 
На твоите убави и питоми 

очи, 
Како две пролетни детелин-

ки;                  
ме греат со твојот аманет; -

ме будат и ме заспиваат
со божјиот крст, -               

со духот твој христијански.
*******

Кога поаѓам со моето 
семејство

Некаде, на подолг пат,
Мислата моја кај тебе ме 

води...
Се сеќавам на тебе мајко,

на мојот роден кат.
Те гледам...

 Занесно се крстиш
И тивко со шепот се молиш
За среќно пристигнување

До Пелистер,
Охрид,
Струга,

Бабино...

Кога поаѓам со моето 
семејство

Некаде на подолг пат,
Без да сетам, мајко -

Истото го правам и јас.

Се крстам
Зашто верувам во тебе
И во твојата молитва.

Се крстам 
И децата мои да се крстат

Се крстам и се молам 
Да ја зачуваме од заборавот:

„Нашата вера убава
Сека недела Велигден“

Сочувана и овде, во Канада
Благословена од божјиот 

Чудотворец
Свети Климент Охридски.

Ноември,1996-Торонто

Било сега или во минатото, 
жената насекаде игра голема 
улога како во семејството,та-
ка и во општеството. Затоа 
денес нејзиното име и нејзи-
ниот празник се слави насе-
каде во светот.
Во Македонија, на 8-ми Март 
1945 г.во Скопје, за првпат е 
прославен  Денот на жената 
и секоја година се слави.
Во почетокот на март, во 
Торонто и во другите места 
жените од сите бои и нацио-
налносте ќе се соединат и ќе 
маршираат низ улиците; ќе 
ја осудат секоја дискримина-
ција и ќе апелираат за мир во 
светот.
Во македонската заедница, 
8-ми Март по традиција ќе 
биде прославен во свечено 
украсените банкетни сали со 
богата програма, песна,музи-
ка и оро.Сето тоа ќе биде по-
дготвено и изведено од стра-
на на членките при Женските 
секции кои активно работат 
во македонските Црковни 
општини и сеопфатно делу-
ваат во нашата заедница и 
пошироко.
- Браво !   -  Браво ! 
– Да и подариме букет цвеќе 
на секоја жена.
Осмомартовски празнич-
ни честитки испраќаме и за 
Соња Лозановска,  уредник 
на весникот „Македонија“, 
како и активист во македон-
ската заедница.
    -     Браво Соња, и за тебе 
букет цвеќе !
Нека им е честит празникот 
8-ми Март на нашите мајки и 
на сите жени во светот.

Happy Women’s Day!                                                                           
Март, 2018 - Торонто

ПОЕЗИЈА   СО   ПОВОД

Пишува и уредува: 
БЛАГА ДАФОВСКА
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На 3 март 1822 година по-
веќе од 8.000 востаници и ци-
вилно население во Његуш 
го прогласија избувнувањето 
на Његушкото востание про-
тив османлиското владеење. 
Во востанието учествуваа 
Македонци, Грци и Власи. 
Востанието претставува 
предвесник на разгорување-
то на националноослободи-
телното движење на маке-
донскиот народ.
На 8 март 1945 година во 
Скопје првпат е прославен 
Денот на жената. По тој по-
вод во салата на Офицер-
скиот дом се одржа голем 
митинг.
8 март е Меѓународен ден на 
жената — светски празник 
што се одбележува секоја 
година на 8 март. Тоа е ден 
кога се одбележува борбата 
на жените за економска, по-
литичка и социјална рамно-
правност со мажите.
Идејата за одбележување на 
посебен ден посветен на же-
ните потекнува од почетокот 
на 20-от век, а на неа посеб-
но инсистираше социјали-
стичкото движење. Првиот 
Ден на жената е одбележан 
на 28 февруари 1909 година 
во САД по иницијатива на 
Социјалистичката партија 
на Америка. Во 1910 г. под 
закрила на Втората интер-
национала во Копенхаген е 

одржана Првата меѓународ-
на конференција на жените 
и на неа е одлучено да се 
прославува Меѓународен 
ден на жената, но без да 
биде утврден точен датум. 
Следната година, на 19 март 
1911, овој празник по прв 
пат е прославен од страна 
на повеќе од милион луѓе во 
Австрија, Данска, Германија 
и Швајцарија. На 8 март 1913 
година жените ширум Европа 
одржуваат мировни собири.
По победата на болшевици-
те во Русија, а по иницијати-
ва на Александра Колонтај, 8 
март по прв пат е прогласен 
за државен празник. На запад 
во 1920-тите одбележување-
то на 8 март полека замре, а 
оживеа во 1960-тите заедно 
со растежот на феминизмот. 
Сепак, во ниту една западна 
земја 8 март не е прогласен 
за државен празник.
Денес, 8 март е државен 
празник само во малку земји 
како Русија, Белорусија, 
Молдавија, Украина, Ерме-
нија, Монголија, Узбекистан, 
Виетнам,Кина. A Република 
Македонија е една од ретки-
те земји во кои се празнува 
Меѓународниот ден на же-
ната, иако овој празник има 
само симболичен статус и 
нема политички конотации.
На 13 март 2014 годи-
на почина македонскиот 

фудбалски репрезентативец 
и голман Петар Милошевски 
(роден на 12 декември 1973 
во Битола). Смртта го затек-
на како спортски директор на 
фудбалската репрезентација 
на Македонија.

Милошевски го имаше пр-
виот настап за македонската 
фудбалска репрезентација 
во 1998 година со вкупно 59 
настапи. Загина во автомоби-
лска несреќа на 13 март 2014 
година на магистралниот пат 
Крива Паланка - Куманово 
кај клучката во кумановската 
населба Карпош.
На 13 март 1993 година по-
чина Петар Мазев (роден во 
Кавадарци на 10 февруари 
1927).Мазев беше сликар, 
еден од најзначајните твор-
ци на македонската модерна 
уметност. Експресионист, 
минал низ неколку фази во 
творештвото (од кои особено 
значајна е „белата“ фаза) за 
под влијание на апстрактниот 
експресионизам на Вилем де 
Куниг и групата КоБрА да 
создаде апстрактно-фигу-
ративен израз на гестуална 
акција и силен колорит.
На 18 март 1996 година Ам-
басадата на САД во Скопје 

започна со издавање визи.
На 19 март 1903 идеологот 
на ТМОРО, Гоце Делчев со 
својата чета го разурна ту-
нелот кај реката Драматица 
(Ангиста), Серско. Тоа беше 
последната негова акција 
против османлиската власт 
пред неговата смрт.
На 22 март 1943 година сите 
Евреи од Македонија кои беа 
собрани од страна на Бугар-
скиот окупатор во Монополот 
во Скопје беа транспорти-
рани во логорот на смртта 
Треблинка, во Полска, во кој 
по извесно време беа ликви-
дирани од германските фа-
шисти.
На 25 март 1860 година на 
традиционалниот конкурс 
за поема, што се одржа во 
Атина, македонскиот писа-
тел Григор Прличев доби 
ловоров венец за поемата 
„Сердарот“.
„Сердарот“ е најпознатото 
дело на македонскиот поет 
и преродбеник Григор Прли-
чев. Делото е напишано во 
1860 година, а на 25 март 
истата година тоа учествува 
во натпреварот за најдобра 
поема на грчки јазик (што 

секоја година се одржувал 
во Атина), и ја добива на-
градата Ловоров венец, како 
и парична награда. Поради 
силниот впечаток што ја ос-
тавила оваа поема, Прличев 
бил наречен „Втор Хомер“. 
Наградата не останува дол-
го во негови раце, затоа што 
одбива да се изјасни како 
Грк, и да ја прифати стипен-

дијата за студии во Берлин 
или Оксфорд. Поемата е 
оригинално напишана на 
грчки јазик, под насловот „О 
Арматалос“, но при крајот на 
животот Прличев ќе направи 
обид да ја преведе на маке-
донски јазик . 

Македонска Заедница

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

хрватски, далматински, шумадински, шестински и др.

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

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

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

фамилијарен член. 
Дуќанот се наоѓа во Пикеринг.

Доколку Ви се потребни 
квалитетни опинци за 
вашите играорни групи 

јавете се кај Душан/Шан.
Почетната цена за еден 

пар опинци е $50 и 
нагоре во зависност од 

големината на стапалото.

Најдобриот  Опинчар 
во Северна Амерка 

Душан Нечески 
бара наследник на 

занаетот

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

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

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

www.shanshoes.com

Низ Годините Vlade Vidinovski
October 3, 1954  

February 21, 2018

Vidinovski, Vlade "Lase" age 63, of Macomb, passed away 
on February 21, 2018. He was a great Macedonian and 

activist for the Macedonian rights by the last day of his life. 
The village of Ljubojno, his birth place, was a special part of 

his life, heart and soul.  
Vlade is survived by his loving wife; Donka.  Daughters;  

Daniela (Jimmy) Janevski of Chicago and Kristina (Dalibor) 
Dimovski of Macomb and their daughter; Eliana.

Brother; Slobodan (Slavica) Vidinovski.  Nephew's; Tony 
(Michelle) and their children; Dylan and Maliya and Daniel 

(Sophie) and their children; Louis and Max.
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Мирка Гинова
ГИНОВА, Мирка (с. Роси-
лово, Воденско, Егеjскиот 
дел на Македониjа, 1916 – 
Ениџе-Вардар, 26. VII 1946) 
– деец и борец за демо-
кратија и слобода. Заедно 
со илјадници македонски и 
грчки патриоти, се бореше 
против фашистичките окупа-
тори на Грција, а подоцна и 
против силите на реакцијата 
и монархофашизмот. Мирка 
Гинова беше жена која не 
го прифати животот како ми-
лост во замена за идеалите 
на македонската борба, за 

македонската слобода. Како 
борец на македонското на-
ционално ослободително 
движење, таа стана симбол 
за храброста на македонска-
та жена. Завршила учителска 
школа и учителствувала во 
повеќе места. Илегално деј-
ствувала по воденските и 
мегленските села, а во 1943 
г. се вклучила во редовите 
на НОБ. Била секретарка на 
АФЖ за Воденскиот округ. 
Во 1946 г. била заробена во 
една акција на грчката војска, 
осудена од воениот суд во 
Ениџе - Вардар и стрелана. 
Нејзините подвизи и нејзино-

то име со гордост се споме-
нува меѓу народот. Народот 
за неа испеал повеќе песни, 
а во нејзина чест низ Маке-
донија има десетици инсти-
туции кои го носат нејзиното 
име. 
Мирка Гинова е родена во 
сиромашно семејство во 
село Русилово, во близина 
на Островско езеро. Многу 
рано останува без својата 
мајка, и ја чуствува сета гор-
чина и страдања во живот. 
Основно училиште завршува 
во селото. Нејзиниот татко 
иако сиромашен, согледу-
вајќи ја нејзината жед за 
знаење, со малку средства ја 
испратил на курс за учителки 
во Костур.

По завршувањето на курсот 
за учители во 1939 година, 
Мирка подолг период се оби-
дува да најде вработување. 
Цела година фашистичкиот 
режим на Метаксас, ќе ја 
попречува да најде вработу-
вање. Во овој период, дик-
таторскиот режим со крајна 
бруталност ги прогонуваше 
Македонците, третирајќи ги 
како граѓани од втор ред и 
интернирајќи ги по пустите 
острови. Пред почетокот на 
грчко-италијанската војна (29 
октомври 1940 година), таа 
е назначена за учителка во 
село во Воденско. 

Мирка грижлива како мајка, 
целата своја љубов ќе ја на-
сочи кон децата. За кратко 
време ќе ја стекне нивната 
доверба и почит, Станува 
нивни пријател. Цело село 

ќе ја профати како нивна, 
изразувајќи должна почит и 
љубов кон самопрегорната 
учителка. Сепак нејзиното 
учителствување нема да 
трае долго. Хитлеровата во-
ена машинерија, во април 
1941 година ќе ја окупира 
Грција (грчката војска капиту-
лира на 20 април 1941 годи-
на). Со почетокот на фашис-
тичката окупација на Грција 
се измени и уште повеќе се 
влоши положбата на Маке-
донците во Егејска Македо-
нија. Свесна дека само преку 
вооружена борба може да се 
стигне до слободата, Мир-
ка Гинова ќе се приклучи во 
редовите на ОКНЕ и младин-
ската организација ЕПОН.

Како активист на ЕПОН, иле-
гално делува во воденските 
и мегленските села. Таа ги 
организира македонските 
младинки и младинци кои ја 
помагаат народно ослобо-
дителната борба. Регрутира 
нови борци, а самата зами-
нува во партизани во 1943 
година, во околината на Кај-
макчалан. 

По капитулацијата на Герма-
нија во 1945 година, радоста 
на населението во Егејска 
Македонија не траеше дол-
го. По ослободувањето на 
Грција, новата власт започна 
да ги прогонува членовите на 
националниот отпор. Члено-
вите на ЕЛАС масовно беа 
апсени, затварани и подло-
жени на невидена тортура. 
Посебно македонското насе-
ление во Егејска Македонија 

беше подложено на репреса-
лии.
Во 1945 година Мирка се 
приклучиува на Тајната ос-
лободителна македонска 
организација (ТОМО) и при 
избувнувањето на граѓан-
ската војна во Грција уче-
ствува во вооружените групи 
на народнослободителниот 
фронт. Во една акција на 
грчката војска во летото 1946 
година, Мирка Гинова е заро-
бена и спроведена во Ениџе 
Вардар. На судењето кое се 
одржа во градското учили-
ште, воениот суд ја осудува 
на смрт со стрелање. Заедно 
со другите соборци стрелана 
е на 26 јули 1946 година на-
двор од градот.

За време на судењето таа 
ја покажува сета своја хра-
брост. Иако свесна за после-
диците пред судот во своја 
одбрана ќе изјави: "Mаке-
донка сум и верувам во ГКП, 
бидејќи само таа партија 
ги претставува желбите на 
луѓето во Грција и гарантира 
за Македонците еднакви пра-
ва со сите други. Се борев 
против Германците ... и сега 
сум горда дека умираm, би-
дејќи се борев против новите 
окупатори.” Слична храброст 
ќе покаже и на самиот чин на 
стрелањето.

Грчки војник кој присуствувал 
на чинот на стрелањето ќе ги 
забележи последните мигови 
на Мирка Гинова. Во писмото 
испратено до нејзиниот татко 
тој ќе напише: ..Ви честитам 
за ќерката што сте ја роди-

ле. Ја пресретна смртта со 
насмевка на усните, смело, 
пеејќи и сите присутни се 
зачудивме. Во 5.30 и се до-
ближив и прашав дали сака 
нешто да им напишам на ро-
дителите. А таа ми рече: ‘Ако 
милувате, пишете му го на 
татко ми следното: ‘Умирам 
за нешто во што верувам со 
сета душа, како чесна, а не 
како нечесна, за поарен жи-
вот на другите, а не за мојот‘. 
Беше чудесна, ниту пред 
смртта не покажа малодуш-
ност. А исто така и другите 
шестмина, но, повеќе таа. Не 
ви ги пишувам овие зборови 
за да ја пофалам вашата ќер-
ка, туку ја изложувам само 
вистината што ја видов. Ве 
поздравувам јас, еден војник 
кого должноста го натера да 
присуствува на овој жален 
чин и ја имав желбата да 
ви ги напишам последните 
зборови на незаборавната 
Ирина, на сите позната како 
Мирка...”

Мирка Гинова е прва жена 
стрелана во Грција за поли-
тичка вина. Народот ја опеал 
нејзината смрт, а повеќе ма-
кедонски поети на Мирка и 
посветија потресни стихови. 
Таа загина во одбрана на че-
ста и за слободата на својот 
народ. Достоинствено, хра-
бро, рамо до рамо со своите 
соборци, ги исполни истори-
ските завети. Меѓу младоста 
и куршумот ја избра бесмр-
носта. 

Вечна и слава.

Македонски Херои
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50 Годишен Јубилеј


