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Честит 8-ми Септември 
Денот на Независна 

Република 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
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Голема благодарност до нашите 
соработници:

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

колумнист

Бил Николов 
за  Македонското 
Меѓународно движење за 
човекови права

Никола Петковски - 
креатор на крстозборот за 
весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за 

рубриката ,,Читателско 
ќоше’’
Марија Ангелевски - 
’’Рецепти со Марија’’
Зоран Андоновски – 
соработник,
Ташко Кубановски - 
за рубриката ,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - 
фотографер, соработник  
Боне Темелков
Специјални Дописници:
Од Тирана и Голо Брдо 
известува 

Никола Ѓурѓај
Од Бугарија за весникот 
Македонија: Стојко 
Стојков 

Блага Дафовска во 
рубриката ,,Поезија 
со повод,,
Славе Катин 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

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

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

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

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

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

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

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

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

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

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

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261
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ЧЕСТИТ 8-МИ СЕПТЕМВРИ ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ХИМАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Денешна верзија 
усвоена во 1991

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Одново сега знамето се вее,
на Крушевската република!

Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!
Гоце Делчев, Питу Гули,
Даме Груев, Сандански!

Горите Македонски шумно 
пеат,

нови песни, нови весници!
Македонија слободна,

слободнo живее!
Македонија слободна,

слободнo живее!

Верзија на химната по 
аранжман на Тодор Скаловски 

од 1989

Денес над Македонија се раѓа
ново сонце на слободата,

Македонците се борат
за својте правдини.

Не тажи Македонијо мајко мила
крени глава гордо високо

Македонија слободна
слободна ќе живее.

Одново сега знамето се вее
над Крушевската Република
на Гоце Делчев, Питу Гули

Даме Груев, Сандански.

Горите македонски шумно пеат
бојни песни, нови весници

Македонија слободна
слободно живее.

Оригинална верзија испеана 
од В. Илиева, Н. Бадев и А. 

Сариевски

Денес над Македонија се раѓа,
ново сонце на слободата!

Старо младо машко и женско,
на нозе се кренало!

Старо младо машко и женско,
на нозе се кренало!

Горите Македонски шумно пеат,
нови песни, нови весници!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Македонците се борат,
за своите правдини!

Одново сега знамето се вее, (Од 
гроб станаа славните ѕидари)[9]

на Крушовската република!
На Гоце Делчев, Питу Гули,
Карев, Влахов, Сандански

На Гоце Делчев, Питу Гули,
Карев, Влахов, Сандански

Не плачи Македонијо мајко мила,
Крени глава гордо високо,

Македонија слободна,
слободна ќе живее!

Македонија слободна,
слободна ќе живее!
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

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

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

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

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

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

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

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

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

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

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

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

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

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

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

http://www.vacdev.com
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Атина е клучот за проширувањето 
на Европската унија

Грција нема да ги блокира 
амбициите за членство на 
Македонија и Албанија во 
Европската Унија (ЕУ) , но 
ќе очекува одредени отста-
пки за возврат, наведува 
грчкиот весник Катимерини 
пренесувајќи ставови на 
грчки аналитичари. Весни-
кот потсетува дека Евро-

пската комисија препора-
ча одредување датум за 
почеток на преговорите за 
членство на двете земји 
во ЕУ и дека сега останува 
на Советот на Унијата во 
октомври да ја донесе ко-

нечната одлука за ова пра-
шање. Извори во кабинетот 
на грчкиот премиер Кирја-
кос Мицотакис за весникот 
изјавиле дека Грција нема 
никому да каже не, но дека 
ќе постави свои услови.
   Аналитичарите оценува-
ат дека ваквиот став значи 
оти Атина ќе бара од Скопје 

стриктно почитување на 
Преспанскиот договор, а во 
исто време ќе врши прити-
сок врз Берлин да ги прифа-
ти грчките барања за нама-
луање на примарните цели 
на буџетскиот суфицит, на-
ведува Катимерини,
   Во случајот со Албанија, 
аналитичарите проценува-
ат дека Атина ќе инсистира 
на подобро почитување на 
правата на припадниците 
на грчкото малцинство во 
Албанија, во согласност со 
меѓународните договори и 
регулативи. (ПЛУС. ИНФО)

Македонија не се плаши од отстапки со Влада каква што ја има денес. Даде се’ што 
побараа Елините со Преспанскиот договор – името, јазикот, историјата, култура-
та... дури отиде до таму што се откажа од постоењето на македонското национал-
но малцинство во таа земја. Во евентуалните преговори за членство на Македонија 
во ЕУ на Грците им останува да бараат некои ситници, а тоа за нашиот Зоранчо и 
компанијата не е никаков проблем. Нели сега Грција и Бугарија се нашите најголеми 
пријатели? Така вели македонскиот премиер. Зошто би се карале за ситници кога тие 
заедно со Бугарите ја соголеа Македонија до кожа? Мене тоа вопшто не ме возбуди. 
Отрпнат сум. Но не можев да верувам во последниот параграф од горниот текст каде 
се вели дека Атина ќе инсистира на подобро почитување на правата на припадниците 
на грчкото малцинство во Албанија во согласност со меѓународните договори и регу-
лативи! Господе Боже. Таа Грција не почитува никакви меѓународни договори, а бара 
другите да го прават тоа. Не признава постоење на македонско национално малцин-
ство во Грција, повеќе пати ја прекршуваше  Спогодбата Македонија-Грција за името, 
не го признава резултатот од меѓународниот суд кој досуди во македонска корист со 
14:1. (Тој едниот е Грк.)  Да не зборувам за блокади и ембарга против Македонија со 
цел да ја угуши македонската економија а со тоа и државата... 

Македонска Заедница

Танас Јовановски

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

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

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите од месец јули Пописот во Македонија пак виси на конец
Спроведувањето на пописот на населението, становите и домаќинствата во Македонија 
одредено во терминот од 1 до 20 април наредната 2020 година сеуште е функционален 
предлог на власта иако законот за попис никако не може да тргне од собраниска процеду-
ра. Навистина означен со европско знаменце и предложен за разгледување во собраниска 
комисија за европски прашања, отворената комисиска расправа во два наврата е преки-
ната уште пред да започне поради дополнителни усогласувања меѓу партиите. Имено, 
опозициската партија ВМРО-ДПМНЕ има суштински забелешки за предложената верзија на 
законот за попис, а најмногу во идејата за електронски попис на дијаспората, или попи-
шување на иселеницте само со матични броеви кои би ги дале нивните блиски. Поради 
несогласувањето на опозицијата со предложената верзија на законот за попис, во Собра-
нието се одржуваат состаноци меѓу претставниците на ВМРО-ДПМНЕ и претставници од 
Државниот завод за статистика за утврдување на конечната верзија на законот. Клучното 
барање на ВМРО-ДПМНЕ е пописот да биде одложен за 2021 година за да бидат изведени 
сите подготовки за негово изведување, во согласност со стандардите на Евростат и да се 
испочитуваат роковите за одредени процедури што што се предвидени само со законот за 
попис, кој не е усвоен
.
Ако во нормални држави се одржуваат редовни пописи на 5, 7 или 10 години, зошто 
нашата Македонија мака мачи за да спроведе попис цели 17 години и не се гледа крај 
на маката? Зар се бара формула за попис која ќе даде бројки кои ќе ги задоволат сите 
попишани поединечно? Ако навистина се сака да се спроведе попис на македонската 
дијаспора, нема друг пат освен да се прифатат резултатите од пописите во земјите 
каде што живеат Македонците. Одењето на попишувачи по куќите на напуштените ма-
кедонски села нема да даде никаков резултат. Една баба во селото не може да даде 
веродостојни податоци за иселените пред 30, 40 и 50 години! Верувам дека со попи-
сот се бараат и имиња, пол, возраст  на родените со македонско потекло во новите 
средини. Кој ќе ги попише родените во другите земји кои освен своето македонско 
потекло не им останало ништо друго? И на крајот да им олеснам на статистичарите 
во Македонија како да ја попишат дијаспората. Народот вели, каде сите Турци таму 
и Асан. Зошто нашите не ги прашаат нивните новостекнати најголеми пријатели како 
тие ја попишуваат нивната дијаспора како Грција и Бугарија. Ако од нив не добијат 
одговор овде за помош се и непријателите како Србија, Хрватска, Словенија...

На ниеден политичар досега не ни 
успеа да го излажеме на таков начин

Руските комичари Владимир кузњецов и Алексеј Стољаров-Лексус во интервју за “Полити-
ка“ повторно зборуваа за телефонските разговори што ги имале со премиерот на Македо-
нија, Зоран Заев и оти тој бил единствен случај толку долго да не забележи дека се шегу-
ваат – Макрон е прилично блага и фина личност, додека пак Гваидо не остави впечаток на 
независен политичар. Борис Џонсон е многу интелегетен и ладнокрвен. Харадинај сака да 
остави впечаток на љубезен дипломат но слабо му успева. Премиерот Заев е навистина 
неверојатен, ниеден политичар досега не ни успеа да го излажеме на таков начин речиси 
една година – велат комичарите. (Прес 24)

Што друго може да се очекува од човек со подпросечна интелегенција. Но тоа не е 
се’. Тој истиот Заев го лаже  и краде македонскиот народ повеќе од три години и сеу-
ште е на власт и никој ништо не му може. Тоа значи дека го бива за нешто и него – за 
лага. Тоа е преќутено од страна на руските комичари и тоа не е фер.

Шведска одби екстрадиција на Дејан Давидовски
Во Шведска е одбиено ба-
рањето од македонските 
државни органи за екстра-
диција на Дејан Давидовски, 
обвинет за настаните во Со-
бранието на 27 април 2017 
година. Дејан Давидовски 
беше уапсен во Шведска во 
април годинава по потерни-
ца на Интерпол. Решението 
зошто судот во Шведска од-
бива да и’ го испорача на Ма-
кедонија Дејан Давидовски е 
образложено во 18 точки. Во 
образложението се наведува 

дека Дејан Давидовски спо-
ред шведскиот закон е гонет 
и треба да биде осуден во по-
литички, а не во криминален 
процес и дека постојат дово-
лно докази за дело терори-
зам, а крајната оценка е дека 
за овој предмет не се води 
фер и законски основана по-
стапка. Поради тоа судот во 
Шведска му препорачува на 
Давидовски да поднесе ба-
рање за азил за да не биде 
и понатаму цел за политички 
прогон од Македонија. Ова е 

трет случај европска држава 
да издаде решение за поли-
тички прогон во Македонија 
и да одбие екстрадиција на 
лица барани од македонски-
те власти. Пред Шведска, 
Унгарија тоа го реши за по-
ранешниот премиер Никола 
Груевски, а Грција заради 
политички прогон одби екс-
традиција на функционерите 
на МВР Горан Грујевски и 
Никола Бошковски.

Колкава голема разлика во судовите на Македонија и Шведска. Како од земја до небо. 
Во Македонија доволно е да паднеш во немилост на власта и ете ти терорист прва кла-
са. Оние кои од затвор во Парламент носат пратеници да гласаат по желба на власта 
се недопирливи демократи.Многу ми е жал за зборот ДЕМОКРАТИЈА. Толку многу е 
злоупотребуван!

Ако ме убијат никој нема да биде поштеден
Ќе паднат многу политичари. Имам докази против државниот врв. Се’ од прва рака. И се’ 
оставив на сигурно место, на неколку адреси. Ако нешто ми се случи, ќе дојде до политички 
земјотрес. Ќе се отвори Пандорината кутија. Ова наводно го изјавил Бојан Јовановски (Боки 
13) во полицијата, пишува српски Курир. Познатиот Боки 13 кој е обвинет за рекетирање на 
бизнисменот Орце Камчев тврди дека има докази против премиерот Зоран Заев и држав-
ниот врв. – Ако нешто ми се случи, ако ме убиете, обесите и тоа се обидете да го претста-
вите како самоубиство, ако ме тепате, мачете, злоставувате, убаво ви кажувам сега да не 
биде после дека не сте знаеле. Во Македонија ќе има политички земјотрес. Никој нема да 
биде поштеден – наводно кажал на сослушувањето Јовановски, пишува Курир. (TIME)

Браво Боки. Колку многу љубов за Македонија си искажал на сослушувањето во 
полицијата. Ти Боки си бил толку многу паметен, а никој да не знае за тоа.  А бре си 
се спремил и за добро и за лошо

Сите Албанци и  (македонските) ќе добијат албанско државјанство
Албанската влада на последната седница го усвои Предло-законот за државјанство кој 
содржи неколку суштински измени, како што е член 6 каде се предвидува “стекнувањето на 
државјанство врз основа на потекло. Со ова им се овозможува на Албанците кои живеат 
надвор од територијата на албанската држава, како  во соседните земји и во дијаспората 
да добијат албанско државјанство. Странец ќе може да добие албанско државјанство ако 
неговите предци имале албанско потекло и под услов да ја докаже семејната врска  во ди-
ректна линија до трето колено на барателот со предците. Потребната документација со која 
се докажува албанското потекло на барателот се утврдува со упатство на министерот – се 
наведува во член 6 од Предлог- законот.Тоа значи дека Албанија ќе го применува начелото 
Jus soli што му дава државјанство на секое лице родено на нејзина територија и покрај тоа 
што ни еден од неговите родители нема албанско државјанство. (Вечер)
Додека Албанија си ги прибира Албанците не само од Балканот туку и светот пре-
давничката влада на Зоранчо Заев се откажа од своите браќа и сестри во етничките 
граници на Македонија. Во тоа е раззликата меѓу Македонците и Албанците. Додека 
Македонците се откажуваат од сопствениот идентитет, од сопствената историја... 
Албанците веќе се при крај со доградбата на уште една албанска држава на терито-
ријата од Балканот – Македонија. 
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Професоре Ан-
древски, будно ги 

следите сите случувања 
во Македонија и нејзиното 
одмакедончување од стра-
на на власта која ја втурна 
нашата татковина во 
бездна. Кој беше мотивот 
при реализацијата на ова 
црно сценарио? 

Зависи за чиј мотив 
зборуваме. Мотивот 

на грчката и бугарската др-
жава е јасен, бришење на 
Македонците како политичка 
нација, во прво време све-
дување на Македонците на 
етничка група во својата др-
жава, а покасно со засилена 
пропаганда одвнатре и одна-
двор комплетно бришење на 
Македонската свест на идни-
те генерации. 

За мотивот на владата на 
Заев да го смени уставното 
име и да ја ревидира Маке-
донската историја, нависти-
на ми е мачно да анализи-
рам. Кој и да е мотивот, да 
се потчиниш и да им служиш 
на вековните шовинистички 
обиди на нашите соседи да 
го искоренат постоењето на 
Македонскиот народ е неод-
говорно и срамно. 

Владата тврди дека по-
тпишале добри договори со 
Грција и Бугарија. Како може 
договор да биде добар а да 
те обврзува да кажеш дека 
античкaта историја е исклу-
чиво грчка, и дека не е дел 
од нашата историја, и покрај 
фактот што илјадници арте-
факти од античко време се 
извадени токму на терито-
рија на Република Македо-
нија?! Може ли да е добар 
договор кој дозволува да се 

блокира нашиот прогрес кон 
ЕУ само ако нашиот премиер 
каже дека Илинденското 
востание било македонско и 

дека Гоце Делчев бил Маке-
донец, а тоа се столбовите 
на македонскиот идентитет 
и државност?! Ако се добри 
договорите, зошто тие што 
го потпишаа неможат да го 
изговорат вековното име 
на својата земја па ја наре-
куваат “нашата земја” или 
”републиката?! Да потпишеш 
договор кој те обврзува да 
ги брусиш шахтите за кана-
лизација за да отстрануваш 
симболи кои се прифатени 
од народот и пронајдени на-
секаде низ Македонија?! 

Овие договори наместо 
да ги затворат отворените 
прашања, дополнително ги 
засилија националистички-
те напади кон македонскиот 
идентитет.  

Можеше ли да се спре-
чи злото на продаж-

ба на името и достоинство-

то на македонскиот народ 
од крајно неморалните 
рекетарски структури кои 
ја сардисаа Македонија? 

Одговорот зависи од 
koja временска точка 

анализираме. Ако анализи-
раме од осамостојувањето 
на Македонија, ова можеше 
да се спречи доколку изгра-
девме силна и економски 
развиена држава која не-
маше да биде зависна од 
уцените на европската 
унија. Иако имаше повеќе 
објективни фактори кои ни 
го ограничуваа развојот, се-
пак главниот фактор кој не 
дозволи да се развие држа-
вата беше неодговорното 
и коруптивно владеење на 
политичките елити. 

Ако пак анализираме од 
времето на владеење на 
предходната влада, одгово-
рот е пак потврден. Можеше 
да се спречи доколку вла-
дата на Груевски ја водеше 
државата во целиот период 
како во првите неколку годи-
ни од својот мандат. Во та-
ков случај, политичари како 
Заев, без основни морални 
и етички вредности, нема-
ше ни да дојдат во високи-
те партиски структури на 
опозицијата. Коруптивните 
активности на предходната 
влада створија услови за 
вакви неморални типови да 

станат прифатливи кај дел 
од гласачите.  

Ако пак го анализираме 

периодот откако Заев доби 
целосна власт, повторно од-
говорот е дека можеше да 
се спречи, но не по мирен 
пат. Ми се чини дека тајните 
служби на соседите во со-
работка со владата на Заев 
добија зелено светло од ЕУ 
и американската влада да 
го спроведат ова сценарио 
дури и по цена на граѓанска 
војна. 

Како професор, Маке-
донец по род, со изра-

зена национална свест и 
совест, ве прашуваме, што 
ќе биде со идните поколе-
нија Македонци, каква ќе 
биде нивната национална 
свест, што ќе им пренесу-
ваат родителите, бабите и 
дедовците, а што учители-
те? 

Тоа зависи од нас, Ма-
кедонците, не од оваа 

власт. Јасно ни е што ќе се 
случува додека владата на 
Заев е на власт. Ќе ги тера-
ат нашите деца да учат од 
ревидираните северномаке-
донски учебници: дека сме 
нација настаната во 1945, 
дека пред тоа сме имале 
заедничка историја со Буга-
рите (одродени бугари), дека 
античката македонска исто-
рија припаѓа ексклузивно на 
Грчката држава итн. 

Меѓутоа, јас сум сигурен 
дека тоа не само што нема 
да ја промени националната 
свест на Македонецот, туку 
и ќе ја зајакне! Кохезијата во 
македонсиот народ ќе се зго-
лемува пропорционално со 
нападите кон неговиот иден-
титет. “Никогаш северна 
само Македонија” е слоган 
кој се слуша на скоро секој 
јавен настан кој не е органи-
зиран од оваа влада. 

Во март месец годинава 
напишав дека зборот на С 
пред името Македонија ќе 
стане збор со стигма кој ќе 
симболизира обесправе-
ност, неспособност, корум-
пираност и подаништво. 
Дека македонскиот народ ќе 
избегнува да го користи и ќе 
ги презира оние кои јавно 
ќе го изговорат. Тоа веќе се 
случува. Сетете се само како 
поминаа во јавноста оние 
обиди да се навива за “North 
Macedonia“ и да се изоста-
ви Гоце Делчев од химната 
на Македонија. Ми се чини 
дека од Македонците, само 

Заев и оние кои се зависни 
од Заев ќе останат да ја на-
рекуваат нашата држава С...
Македонија.   

Има ли надеж да се 
спасиме од пропас-

та, да го вратиме името, 
образот, достоинството, 
односно како што вели-
те да се ресетира целиот 
општенствен систем и на 
кој начин? 

Не само што има на-
деж, туку има и едно-

ставно решение (и покрај 
сложеноста на ситуацијата): 
НЕимплементирање на дого-
ворите со Грција и Бугарија. 
Најпрвин, треба да не ги 
спроведуваме оние одредби 
од договорите кои ги кршат 
основните човекови права. 
За ова, секој разумен евро-
пски политичар ќе има разби-

рање. На тоа нашите соседи 
ќе одговорат со блокирање 
на пристапните преговори 
со ЕУ. Со тоа, договорите 
де факто ќе станат ништов-
ни бидејќи и двете страни 
нема да се придржуваат кон 
нив. Последователно, ќе 
пристапиме кон враќање на 
уставното име – Република 
Македонија, секако кога ќе се 
процени дека условите тоа го 
дозволуваат. 

За да дојдеме до тој резул-
тат, македонскот народ тре-
ба да гласа за оние партии 
кои ќе имат ветат дека нема 
да ги спроведуваат обврски-
те превземени од предход-
ната влада а кои ги кршат 
основните човекови права. 

Предуслов за тоа е оваа 
инкриминирана влада да си 
даде оставка, да се поста-
ви експертска влада во чиј 
мандат ќе се замрзне спро-
ведувањето на договорите 
со Грција и Бугарија. Таква 
експертска влада мора да 
биде составена од профе-
сионалци кои немаат пар-
тиска книшка, кои немале 
никаква политичка активност 
или функција, кои не биле 
експонирани во јавноста како 
аналитичари и поддржува-
чи на политички партии, и 
најважно кои имаат високи 
академски и професионал-
ни постигнувања. Примарна 
цел на таква влада треба да 
биде коренити промени во 
судскиот ситем, негово це-
лосно одвојување од изврш-

ната власт и подготвување 
на слободни и фер избори. 

Колку ислениците и на 
каков начин можат да 

и’помогнат на Македонија 
во овие тешки вреемиња 
за нашата држава и народ? 

Генерално, иселениците 
помагаат или со орга-

низирање собири и негување 
на Македонската култура 
и традиција или со поми-
нување на својот годишен 
одмор во Македонија така 
помаѓајќи ја економијата. До-
ста иселеници пробуваат и 
преку социалните мрежи да 
влијаат, но се чини дека овој 
начин не само што не дава 
резултати, туку и ствара не-
гативен однос кон дијаспора-
та. Тоа е затоа што партиите 
на власт и нивните поддржу-
вачи доминантно го креираат 

јавното мислење. 
Македонија е нападната 

од медиумска пропаганда од 
внатре. Покрај владата, на-
шите соседи трошат огром-
ни суми пари за да потпла-
туваат јавни личности и да 
влијаат на јавното мислење 
во насока на прифаќање на 
новата северномакедонска 
реалност. 

Иселениците можат да 
ја променат оваа реалност. 
Самоиницијативно, можат 
да се организираат во илјад-
ници групи од по десеттина 
члена, и да собираат одре-
дена месечна сума на пари 
која самите ќе одлучат да ја 
донираат на оние новинари, 
аналитичари, невладини ак-
тивисти за кои тие мислат 
дека работат во заштита 
на македонските интереси. 
Да им помогнат на тие луѓе 
похрабро и почесто да им 
се спротиставуваат на про-
пагандистите на оваа власт, 
без страв дали ќе изгубат 
работа или дали ќе имаат 
пари да ги исплатат можните 
судските трошоци. Битката 
за македонскиот идентитет 
во наредниот период ќе се 
води најмногу преку креи-
рањето на јавното мислење. 
Да резимирам, мојата идеја 
е децентрализирана орга-
низација на илјадници мали 
групи иселеници кои сами ќе 
одлучуваат на кого да дони-
раат. Улогата на сегашните 
организации на иселениците 
ќе биде олеснување на тран-

сакциите и координирање на 
групите за да се обезбеди 
порамномерно распределу-
вање на донациите.

 

И за крај на ова ин-
тервју, што ќе им по-

рачате на нашите читатели 
во пресрет на Денот на Не-
зависноста на Република 
Македонија, 8-ми септем-
ври?

Нашата колективна ме-
морија не памети вре-

ме кога му било лесно на ма-
кедонскиот народ. Нашиот 
непокор е вткаен во нашите 
гени и затоа ќе успееме и 
во овие тешки премрежиња. 
Нека ни е честит Денот на 
Независноста. Да живее Ма-
кедонија!

Македонска Заедница

Andrevski, Goce
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has been published in journals such as Strategic Organiza-
tion, Information Systems Research and Journal of Manage-
ment. His research has received 2011 Dorothy Harlow Best 
Paper Award (Academy of Management), 2010 Best Published 
Paper Award (Information Systems Research) and 2009 Best 
Doctoral Student Paper Award (Academy of Management).

Goce Andrevski is an associate professor in Strategy and Or-
ganization. He received his PhD from the University of Ken-
tucky. He also holds an MBA from Grand Valley State Univer-
sity and a BBA from the University of Sts. Cyril and Methodius, 
Skopje, R. Macedonia.

Интервју со професор Гоце Андревски



Страница 7August 30, 2019

Вака почнува текстот на 
старата македонска песна, 
која како да е компонирана 
деновиве. Токму тоа ни се 
случува. Македонија поми-
нува низ трагичен период 
ама и оваа бура ќе помине и 
сонце пак ќе огрее. Надежта, 
нели, последна умира. Меѓу-
тоа, и таа ќе отиде ако не се 
мобилизираме и избориме за 
своите правдини. Најлошиот 
елемент во оваа драма на 
македонскиот народ се дла-
боките поделби во национал-
ното ткиво. Тие ниту се нови 
ниту се случајни. Најстарата 
политичка доктрина – подели 
па владеј (divide et impera), 
одамна е применета врз 
Македонците. Најмалку 150 
години тие биле мета на ин-
тересите на регионалните 
држави и на меѓународните 
фактори, кои секогаш доми-
нирале на Балканот. Наши-
те душмани почнале да не 
делат за полесно да не ко-
мандуваат и манипулираат. 
Бројните меѓусебни убиства 
беа резултат на тие полити-
ки. Поделбите се денес ве-
ројатно подлабоки од било 
кога и единствена разлика е 
што нема физичко елимини-
рање на политичките ривали.
Порано, тие поделби се 
рефлектираа на политички-
те врвови, меѓу лидерите, 
ама денес одат во длабочи-
на, до последните партиски 
војници, приврзаници или 
симпатизери. Се’ е политизи-
рано. Роднини, пријатели, ко-
мшии... не комуницираат по-
ради различните политички 
определби. Или си за едните, 
или за другите. Заедничко 
ништо не може да биде. Ни-
што не е свето, национално, 
историско, недопирливо... 
кое мора дa обединува и да 
се брани. Тоа го потврдува 
и личното и искуството на 
блиските луѓе. Другари и 
пријатели од детството ги 
прекинуваат врските, не се 
јавуваат бидејќи јавно изне-
сените ставови не кореспо-
ндираат со тие на нивната 
политичка партија. Воопшто 
не е важно што залагањата 
се над партиски и од интерес 
за народот и државата. Така 
е секаде, во сите пори од 
општеството. 
Таквата ситуација не ја про-
менија ниту капитулантските 
договори со Бугарија и Гр-
ција, со кои сегашната гар-
нитура на власт се откажа од 
македонизмот или, поточно 

речено, од нас самите. При-
фати и дозволи “Македонци“ 
за светот да бидат измисле-
ните од Грција. Иако изгледа 
незамисливо, и по ваквите 
срамни потези луѓето про-
должија да ги поддржуваат. 
Факт е дека пропагандата 
беше жестока и базирана на 
нереални евро - атлантски 
интегративни перспективи, 
ама не требеше ниту многу 
памет, ниту политичко ис-
куство за секому да му е јас-
но какви штетни договори се 
потпишани и дека е прифате-
но разнебитување на маке-
донскиот народ и бришење 
на се’ македонско во земјава. 
Длабоките поделби во на-
родот дојдоа до полн израз. 
Антагонизмот меѓу двете 
главни македонски партии  
и нетрпеливоста која постои 
меѓу нив практично шират 
омраза меѓу луѓето. Тоа не 
остава простор за било какви 
договори за клучните нацио-
нални и државни прашања. 
Засега е тоа невозможна 
мисија и нема индикатори 
дека може да биде поинаку 
во блиска иднина.
За тие од СДСМ и нивните 
поддржувачи и симпатизери 
сето тоа беше поприфатли-
во отколку било каква друга 
политичка опција, која неиз-
бежно би била поврзана со 
ВМРО ДПМНЕ. Макар и за 
спас на државата. Ова во ни-
кој случај не значи дека поли-
тиката на опозицијата беше 
јасна, прецизна, мотивирач-
ка и соодветна на состојбите 
низ кои врвиме. И таа напра-
ви бројни грешки. Не реа-
гираше ниту на време, ниту 
одлучно, ниту како треба, 
непотребно тактизираше... 
Неспорно е дека и опозиција-
та беше под жесток притисок 
на странците ама тоа не е 
никакво оправдување. 
Тоа се состојбите во Маке-
донија во пресрет на праз-
никот 8 септември, симболот 
на современата независна 
македонска држава. Маке-
донците масовно излегоа на 
референдумот одржан на 
овој ден во 1991 и во огро-
мен процент се изјаснија за 
самостојна држава. Меѓутоа, 
меѓународниот фактор не 
беше спремен за независна 
Македонија. Токму затоа Ал-
банците го бојкотираа рефе-
рендумот. Потегот воопшто 
не беше случаен и зад него 
стоеја странците. Но, никој 
во Македонија не го разбира-
ше тоа. Немаше такви созна-
нија.
Доказите следеа: Македо-
нија долго не се признаваше 
како независна држава. Факт 
е дека Грција го покрена тој 
процес, формално оспору-
вајќи го нејзиното име, ама 
времето покажа дека носител 
на целиот проект се – САД. 

По распадот на Југославија, 
за прв пат во историјата, тие 
се главен фактор на Бал-
канот и отворено играат на 
картата на Албанците. Очи-
гледно е дека Македонците 
им пречат во реализацијата 
на нивните регионални пла-
нови и, на почетокот на 1990-
тите, тие практично повторно 
го отворија “Македонското 
прашање“ со единствена цел 
дефинитивно да го затво-
рат. Чекор по чекор тоа и го 
прават, сите овие 30 години. 
Улогата на Грција не смее да 
се потцени ама во целина 
таа е само статист во целата 
антимакедонска ујдурма.
Никој не се осмелува да 
прави длабински анализи на 
мотивите на ваквата амери-
канска политика кон Маке-
донија. Начелно може да се 
наведат неколку причини – 
Македонците се мал народ, 
длабоко меѓусебно поделен. 
Општествено и политички 
речиси се нефункционални. 
Тие се регионално јаболко 
на раздорот бидејќи сите 
соседи имаат аспирации кон 
нив и нерасчистени сметки 
со нив. Земјата е пречка и 
за реализација на Голема 
Албанија, проект максимал-
но поддржан од САД, кој 
треба да биде компензација 
за албанската лојалност кон 
нив. Тие интензивно градат 
меѓусебно долгорочно стра-
тегиско партнерство. По Вто-
рата светска војна сојузници 
на Албанија беа: Југославија, 
СССР и Кина. Со сите се ска-
раа. Ќе видиме колку ќе издр-
жат САД.
Оваа година немаме никакви 
аргументи ни за минимално 
задоволство при одбележу-
вањето на 28-годишнината 
на независна Македонија. 
Речиси со ништо не можеме 
да се пофалиме. Ниту на 
внатрешен, ниту на надво-
решен план. Главните на-
стани во земјата се против 
интересите на македонскиот 
народ. Државата оди во крај-
но загрижувачка насока и на 
видикот нема одлучни поли-
тички сили, со прецизно фор-
мулирани програми, за излез 
од темниот тунел во кој сме 
доведени и со наша помош. 
Сите добронамерни поедин-
ци, најразлични организации 
или здруженија треба да се 
обединуваат во барањето 
на решенија додека не биде 
предоцна. Меѓусебните раз-
лики треба решително да се 
надминуваат во корист на за-
едничката кауза. Сите треба 
да се издигнуваат над сами-
те себе и да ги бараат еле-
ментите кои не обединуваат 
а тоа е нашата Македонија. 
Таа е сериозно загрозена и 
исчезнува пред нашите очи 
а ние како да сме отсутни. 
Тоа се непростливи истори-

ски грешки кои мора да се 
елиминираат. Предизвикот 
е клучен. Можеби е во пра-
шање последната шанса од 
македонизмот да се спаси 
тоа што се’ уште може. На 
тој пат без враќање немаме 
многу пријатели, што е наш 
досегашен пропуст, ама 
мора да ги бараме. Правда-
та е на наша страна а ние се 
бориме за нешта кои универ-
зално им припаѓаат на сите. 
Мораме да победиме. 
Иако сме тешко ранети, во 
никој случај не смееме да 
одиме на радикални реше-
нија. Тоа само ќе ја влоши 
нашата позиција. Некои не 
толку битни работи можат 
привремено дури и да се 
жртвуваат за да се постигне 
главата цел – враќање на 
македонизмот и задржување 
на унитарниот карактер на 
државата. 
Дијаспората секако има свое 
место во оваа војна за пре-
живување која ќе биде жесто-
ка. При тоа мора да се сфати 
дека таа не може да биде 
лидерот за спас на Македо-
нија. Таа улога мораат да ја 
играат политичките сили во 
земјата. Со сите колебања 
кои се сега на маса, носите-

ли на пресвртот неизбежно 
ќе се структурираат. Нам ни 
е итно потребна трета маке-
донска политичка опција ама 
и тоа е засега невозможна 
мисија поради доминацијата 
на двете главни партии. 
Дијаспората, во Македо-
нија финансиски помага 
разни партии, организации, 
здруженија.... Тоа е добра 
пракса ама расцепканата 
помош не води никаде. Кога 
се испраќаат на маргинални 
адреси, парите се фрлени и 
ги влошуваат состојбите во 
земјата. Таа пракса мора да 
прекине. Помаганите, често 
пати се конфронтирани меѓу 
себе, што води во нови по-
делби. За претседателските 
избори беа испратени многу 
пари ама ефектот е крајно 
негативен, што е заеднички 
неуспех. Дел од тие што до-
бија помош заговараа бојкот 
што беше погубна политика. 
Ако веќе не може да се фор-
мира еден фонд од сите, би 
било мудро да има еден во 
Канада, друг во Австралија, 
трет во САД, четврт во Евро-
па... и да се одредат комисии 
кои ќе одлучуваат кој треба 
да се помага во земјава. Во 
принцип, пак, нашава борба 

може да ја води само голе-
ма партија и таму треба да 
се упатува помошта. Таа не 
смее да се условува бидејќи 
локалните политичари најдо-
бро знаат што треба да се 
презема. Тие не се безгреш-
ни ама тоа е нивната улога 
која мора да се почитува. Не 
може да се диригира од на-
двор а ситни суети и мудру-
вања од страна не смее да 
има. Или се помага, или не.
Нема дилеми дека за нас е 
недостижна цел договор за 
вакви фондови. Каде и да 
се, Македонците за ништо 
не можат да се договорат 
меѓу себе. Ова се предлози 
во ситуација кога сме смртно 
ранети како народ а со не-
соодветно однесување само 
го потврдуваме историскиот 
пораз на македонизмот. Ал-
банците се изборија за не-
зависно Косово а помошта 
од цел свет одеше главно 
преку една адреса. Да учиме 
од нив.
Нека ни е честит Денот на 
Независноста. Македонија 
ќе ни биде вечна само ако 
ја одбраниме пред да биде 
предоцна.  
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,,Македонија,,:
Господине Дурлов, на по-
четок на нашиот разговор, 
дозволете да ви честитаме 
на изборот и да ви посака-
ме успешна работа како по-
тпретседател на епархиското 
собрание на АКМПЕ (Амери-
канско-Кандската Македон-
ска Православна Епархија). 
Како ја прифативте оваа 
улога и почест, токму вие да 
бидете потпретседател во 

наредниот мандат и кои се 
обврските на потпретседа-
телот на епархиското собра-
ние?
Ник Дурлов:
Благодарам на честитката, 
навистина е голема чест 
пред се’ да се биде епар-
хиски потпретседател, јас 
во оваа улога бев и пред 
повеќе години кога наш се-
верно-американски владика 
беше сега упокоениот дедо 

Михаил. Мојата задача е да 
бидам спрега помеѓу вер-
ниците и нашиот надлежен 
архиереј, да ги пренесувам 
нивните мислења, пробле-
ми, загрижености, идеји... Се 
надевам дека ќе успеам во 
овие две години да ја оправ-
дам дадената доверба.

,,Македонија,,:
Вие сте долгогодишен ак-
тивист и член на црковната 

управа во МПЦ Св. Наум 
Охридски од Хамилтон. Ка-
жете ни повеќе за вас, ва-
шето потекло, животот во 
Канада...
Ник Дурлов:
 Така е, од првиот ден на 
моето доаѓање во Хамилтон 
во далечната 1973 година 
јас сум член на црквата Св. 
Наум Охридски, а во Канада 
се доселивме во 1970-та го-
дина. 
Секогаш со задоволство и 
доследна христијанска и 
татковинска чест и почит 
активно сум вклучен во цр-
ковниот живот. Долги години 
бев претседател и потпрет-
седател на црквата Св. Наум 
Охридски, функција што ја 
извршувам и  во моментов. 
Инаку сум роден во Битола 
од деца Бегалци од Егејска 
Македонија, поточно од ле-
ринското преспанско село 
Герман. 

,,Македонија,,:
Г-ине Дурлов добро ги позна-
вате состојбите во црквата и 
воопшто во епархијата. Со 
какви проблеми денес се со-
очуваат македонските право-
славни цркви и дали сметате 
дека истите меѓусебно добро 
се координирани или пак по-
стојат работи кои треба да се 
менуваат?
Ник Дурлов:
 Меѓусебната соработка по-
меѓу сестринските цркви се-
когаш се одвива со достојна 
почит, онака како што доли-
кува на еден вреден, верен 
и многувековен народ. По-
стојат работи на кои треба да 

се посвети внимание, особе-
но околу меѓусебно коорди-
нирање и да не се поклопува-
ат два или повеќе настана во 
повеќе цркви во исто време, 
со цел да можат што повеќе 
македонски верници да при-
суствуваат на истите. 

,,Македонија,,:
 Како гледате на случувања-
та во Македонија, на кој 
начин ние Македонците во 
ислеништво можеме да и’ 
помогнеме на татковината за 
излез од политичката, иден-
титетска криза во насока на 
враќање на  нашите вековни, 
национални обележја, пред 
се‘ шеснаесеткракокото сон-
це, името и идентитетот ма-
кедонски во целост?
Ник Дурлов:
 Тоа што се случи и сеуште 
се случува во Македонија 
е рак рана за секој честит 
Македонец. Зарем треба-
ше идентитетот да се про-
даде? Ние сме сведоци за 
егзодусот на Македонците 
од Егејска Македонија и тие 
рани уште не’ болат. Моите 
вујковци и чичко со живот ја 
платија таа цена, едниот на 
19, другиот на 21, а третиот 
на 25 годишна возраст, во цу-
тот на својата младост...  
Како потомок на деца бе-
галци од Егејска Македонија, 
цел свој живот и слободно 
време го посветив во одбра-
на на нашиот македонски 
идентитет, и не само јас, како 
мене има бројни Македонци 
кои со многу позитивни дела, 
материјално, физички и ду-
ховно целосно се посветиле 

и посветуваат достоинстве-
но да ја бранат и претста-
вуваат Македонија. Секоја 
наша македонска црква во 
ислеништвото е Македонија 
во мало, се организираме, 
помагаме, се претставуваме 
пред другите нации, сето тоа 
е пример и доказ на посвете-
ност на својата земја и род. 
Вистината е една: национал-
но освестување и обедину-
вање - тоа е единствениот 
начин да опстоиме како Ма-
кедонци. Ќе дојде време кога 
нашиот симбол македонско-
то сонце од Кутлеш насекаде 
ќе се вие, затоашто како и 
името на нашата земја беше 
одбрано од нас Македонци-
те, а насила променето.

,,Македонија,,: 
Годинава се одржува 45-от 
црковно народен собир во 
Бафало, што очекувате од 
истиот?
Ник Дурлов:
 Би сакал да ги поканам сите 
верници да повелат на оваа 
голема манифестација и во 
мир и радост да ги празну-
ваме нашата вера, црква, 

име и идентитет. Очекувам 
масовна посета, а нашето 
знаме со 16 кракото сонце,  

единствениот симбол кој на-
ционално не’ обединува нас 
Македонците, нека се вее 

пред сите македонски цркви 
во Северна Америка и на 

сите настани организирани 
од македонските заедници. 
Да живеат Македонците, 

македонската вера и име. 
Македонија вечна!

Интервју со Ник Дурлов потпретседател на епархиското сорание на АКМПЕ 
(Американско-Кандската Македонска Православна Епархија)

Ник Дурлов - Потпретседател на епархиското собрание на АКАМПЕ 
(Американско-Кандската Македонска Православна Епархија).

45TH ANNUAL AMERICAN CANADIAN MACEDONIAN 
ORTHODOX  CHURCH CONVOCATION

August 30 - September 1, 2019
2019 Host Church:

MPC STS. CYRIL & METHODY
4785 Lake Avenue

Blasdell, New York 14219
Phone: 716-823-9292 www.cyrilmethody.com

Offi cial Convention FB Page - https://www.
facebook.com/Macedonian-Convention-

Buffalo-2019-2225087010905992/
SCHEDULE OF EVENTS:

FRIDAY AUGUST 30, 2019:
7:00 PM – Youth Dance 

MPC Sts. Cyril & Methody
Church Hall

Music: Balkan Entertainment

SATURDAY AUGUST 31, 2019:
8:00 AM – Soccer Tournament Sahlen’s Sports Park, 

Elma, NY
 Soccer schedule can be seen in the comments 

section of this post.
9:00 AM – Diocese Assembly Meeting 

MPC Sts. Cyril & Methody
6:00 PM – Vespers 

MPC Sts. Cyril & Methody
7:00 PM – Folk Dancing Event

MPC Sts. Cyril & Methody
Church Hall

DANCE GROUPS PERFORMING:
Ensemble Makedonka - Toronto
Ensemble Kitka - Crown Point

Ensemble Tanec - Detroit
KUD Biljana - Markham 

Ensemble Goce Delchev - Cedar Grove, New Jersey
Ensemble ILINDEN - Mississauga

Makedonski Tanec- Columbus
9:00 PM – Youth Dance 

MPC Sts. Cyril & Methody
Church Hall

Music: Balkan 
Entertainment

SUNDAY SEPTEMBER 1, 
2019:

9:00 AM – Divine Liturgy 
MPC Sts. Cyril & Methody

9:00 AM – Soccer 
Tournament Sahlen’s 
Sports Park, Elma, NY

Soccer schedule can be 
seen in the comments 
section of this post.

6:00 PM – Gala Banquet 
& 

Award Ceremony 
Lucarelli’s Banquet 

Center, Lackawanna, NY
Music: Sonja and Oliver 

Band

8:00 PM – Youth Dance 
MPC Sts. Cyril & Methody

Church Hall
Music: Balkan Entertainment

Sahlen’s Sports Park
7070 Seneca Street

Elma, NY 14059
sahlensportpark.com

Lucarelli’s Banquet Center
1830 Abbot Road Lackawanna, NY 14218

Lucarellis.com
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Минатата година од Западен Бал-
кан имигрирале 228.000 луѓе во 

земјите од Европската унија
Од Република Македонија 
во Европската унија (ЕУ) 
лани се иселиле 24.000 
луѓе, Од Србија 51.000, 
од БиХ 53.500, од Косово 
34.500. Сепак, лани најмно-
гу се иселиле од Албанија, 
62.000 луѓе, додека најмал-
ку заминале за ЕУ од Црна 
Гора, 3.000. Од Македонија 

минатата година најмногу 
се иселиле во Германија 
(11.500), а потоа следат Ита-
лија и Словенија. Повеќето 
луге од Албанија имигрираат 
во Италија (23.000), Грција 
(17.000) и Германија (10.000) 
Повеќето од БиХ одат во 
Германија(16.000), Слове-
нија и Хрватска. Од Србија 

минатата година имигрира-
ле во Германија (16.000) по 
што следи Словенија, Хрват-
ска и Словачка. Од Косово 
повеќето луѓе заминале во 
Германија (19.000), а потоа 
следат Словенија и Италија. 
Во однос на бројот на насе-
лението најмногу иселувања 
има од Албанија која брои 
околу 2,8 милиони жители 
бидејќи ланските 62.000 исе-
лувања учествувале со око-
лу 2,2% од вкупното населе-
ние. Македонија учествува 
со 2,1%, Косово 2.0%, БиХ 
1,5%, а Србија 1,3%.

Горните се бројки кои ги објави Еуростат. Ниту  една од горенаведените земји не е 
членка на ЕУ. Можете да замислите што ќе се случува кога овие земји ќе се придружат 
кон ЕУ. Погледнете што се случи и понатаму се случува во Бугарија, Романија. На 
Северно-американскиот континент сеуште доаѓаат економски емигранти од Грција, 
Италија, Шпанија, Португалија .. земји членки на ЕУ. Паролата на власта во Македо-
нија дека се борат да ја задржат младината дома со влегувањето во ЕУ не држи вода. 
Со ваква влада, со ваква економија, со ваква корупција, со вакво судство во земјата 
ќе останат само оние кои немаат излез и кои ќе можат да го поднесат горното.

Низ деновите од месец јули Грците продаваат маици со избришано знаме од Кутлеш
Акцијата на Владата на Зоран Заев во Македонија за отстранување на македонските 
симболи наиде на одушевување во Грција. Отстранувањето на сонцето од Кутлеш од 
капаците на шахтите во Скопје, во Битола и во другите градови произведе нови маички 
во Грција на кои се носи сонцето од Кутлеш пред и по Заевото брусење на капаците од 
шахтите. – Сега го гледаш, сега не – пишува на маичката која стана хит кај Грците. Се 
објавуваат и коментари на Грците. – Тотално ја обожавам мојата нова маичка, напиша 
Анастасија Мепсу на Твитер покрај фотографијата што ја сподели со јавноста. (Вечер)

Ако бев Грк и јас ќе го правев истиот мајтап. Барем за ваква постапка никој не треба 
да ги обвинува нив. Зар тоа не е вистина. Драги пријатели, драги роднини, драги 
гласачи, драги парламентарци, за горното  кривец е Зоранчо Заев и неговата дружи-
на.   Го избравме, заслуживме да ни се потсмеваат и Грците и светот.

Заев ми се јави да влијаам во Судскиот 
совет за смена на судија

Градоначалникот на општина Сарај, Блерим Беџети го обвини премиерот Зоран Заев дека 
му се јавил и побарал од него да влијае врз членовите на Судскиот совет за менување на 
судија. Тој на прес-конференција поврзана со дивоградбите на Матка рече дека врз него се 
врши притисок и дека антикорупциската комисија отворила предмет против него без правен 
основ. –Јас барањето на премиерот го одбив и за две недели по тој повик се јави Антико-
рупциска која за мене е корумпирана комисија и покрена постапка за – мене – рече Беџети. 
Тој тврди дека освен од Заев добивал повици и од градоначалникот Петре Шилегов за да 
урне една од дивоградбите на Матка, а со другите да продолжи со градење.  притисоците 
не ги пријавил во МВР ниту во Обвинителството бидејќи бил на одмор, а не се пожалил 
ниту кај лидерот на ДУИ Али Амети. Беџети најави дека ќе поднесе тужби против членовите 
на антикорупциската комисија за злоупотреба на службената положба. (Нова Македонија)

Ете едно општество за сите. Ете транспарентност, Ете независно судство во држава-
та со која раководи човек кој зборува од двете страни на устата во зависност со кого 
зборува или на кого се обраќа - Зоран Заев.Толку.
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Македонците во Австралија повикуваат 
на бојкот на концертите на Танец    

На 17 ноември  во Мелбурн, на 22 ноември во Канбера и на 24 ноември во Сиднеј зака-
жани се концерти на ансамблот Танец по повод 70-годишнината од основањето. Овие 
концерти доаѓаат непосредно по промената на името на Танец во национална институција 
на народни игри и песни на Северна Македонија. Дијаспората од Австралија повикува на 
бојкот на овие концерти затоа што Танец веќе не е ансамбл за народни игри и песни на 
Македонија.  Во Австралија, по повод националниот празник 8 Септември се повикуваат 
Македонците на протест пред македонската амбасада во Канбера против промената на 
името на државата и забраната за употреба на симболот од Кутлеш, шеснаесеткракото 
сонце. 
   Македонските организации најавуваат дека нема да присуствуваат и на традиционална-
та церемонија кревање на македонското знаме на плоштадот во Мелбурн. Причината за 
ова е срамниот Преспански договор и илегалната промена на името, се вели во соопште-
нието на Македонскиот совет од Мелбурн и Викторија во Австралија. (Вечер)

Дали горното ќе ни послужи за пример и ние да го изнесеме нашето незадоволство 
и огорченост со случувањата во нашата татковина од денешната власт ќе зависи од 
нас самите, од нашите овдешни организации, друштва, црковни општини...  Не дека 
ќе ја спречиме хунтата во нашата земја од деструкција   на се’ што е македонско, туку 
едноставно да им кажеме дека ние сме на спротивната страна.

Грк претепал македонски 
полицаец – среде Македонија

Грк претепал македонски полицаец на автопатот Велес-Неготино откако направил 
сообраќаен прекршок. На 18.08.2019 година во 8.30 часот на автоатот Велес-Неготино кај 
Црвени Брегови, откако направил сообраќаен прекршок, С.К (44) од Грција физички напад-
нал полициски службеник. Лицето било лишено од слобода и задржано во полициската 
станица Неготино за понатамошна постапка. (Вечер)

Грците ја претепаа (а ние им дозволивме) да ја претепаат цела Македонија, а сега 
некој се грижи за еден претепан полицаец. Доволно е Гркот телефонски да му се 
јави на Заев и ете му слобода.

Организацијата Обединети Македонци од Канада ве поканува на 
прослава на Денот на Независноста на Република Македонија 
8-ми септември на Македонскиот Илинденски Парк во Скугог

Почитувани Македонки и Македонци,
На 8-ми септември 2019 повелете на Македонскиот Илинденски Парк во Скугог
заеднички да го прославиме денот на Независноста на Република Македонија.

Влезот е слободен, а добродојдени сте сите:  деца, младинци, родители, баби и 
дедовци..

Понесете си храна и пијалоци, а во паркот ќе има на располагање и скара која 
можете да ја користите и сами си го подготвите вашиот празничен ручек.

За најмладите освен убавата природа и прекрасните полјани има и лизгалки и 
лулашки на кои ќе може да се забавуваат неограничено...

Ве очекуваме. Честит 8-ми септември Денот на Независна и Суверена Македонија!

Да живее Македонија!



Страница 10 August 30, 2019

1) Russia so far has never 
attacked NATO. But now cur-
rent members of NATO have 
attacked Russia. They are 16 
countries and this happened in 
1918. These countries include 
Canada, USA and the garbage 
country of Greece. The num-
ber one country who does not 
admit to having any minorities 
is “Greece”.
Russia will attack a NATO 
country only if they invade on 
Russian soil. So the NATO 
countries waste a lot of money 
for buying weapons against 

Russia.
This is a big waste of money. 
USA needs gullible countries 
such as members of NATO to 
boss around. Unfortunately, 
there are too many of them 
including the Republic of Mac-
edonia.
 
2) I have a question for the 
“Greek” government, if Mac-
edonia is “Greek” and always 
was “Greek”  why did they 
agreed to divide Macedonia 
with Serbia and Bulgaria? 
Why did the ‘Greek” govern-
ment change all the Macedo-
nian toponyms? All the Mac-
edonian surnames? Also they 

suppressed the Macedonian 
language?
 
3) Philip Reeker, why the hell 
you are meddling again in the 
Republic of Macedonia’s af-
fairs? Are you going to tell me 
again that Russia is meddling 
in Macedonia?
You are the one siding with 
USA, NATO and EU. This the 
kind of democracy the west 
has. Sounds like if some one 
in the White House trips and 
falls the blame will be placed 
on Vladimir Putin? Isn’t Donald 
Trump tired of using Russia as 
a scapegoat for everything?
 

4) When Greece occupied 
the part of Macedonia that 
they were given on August 
10, 1913, the fi rst thing they 
did was change Macedonia’s 
name to New Territory. Then 
they changed the name to 
Northern Greece. And a third 
change in 1988 back to the 
original name of Macedonia. 
If Macedonia was Greek why 
keep changing the name? 
Why does Greece continue 
to deny the very existence of 
Macedonians?
 
5) During the “Greek” revolu-
tion in 1821, 1828 “Greece” 
was liberated from the Turks 

(Ottoman Empire) with the 
help of Russia, Great Britain, 
and France. These countries 
did not liberate Macedonia like 
“Greece” because these super 
powers knew Macedonia did 
not belong to “Greece”!
 
6) In 1922, there was a very 
large exchange of Mac-
edonian Muslims and Turkish 
Christians between Greece 
and Turkey. The Christianized 
Turks were settled in Aegean 
Macedonia. Recently, I was 
told by a co-worker that his 
family, great-grandparents, 
grandparents and his parents 
were in this movement of 

people from Turkey. He was 
born in Greece but at home 
his family spoke only  Turkish 
and consider themselves to be 
Turks not Greeks.  And their 
Turkish names were changed 
to ‘Greek”names.

George Nicholov

Македонска Заедница

Readers Corner

Танас Јовановски

FATO (KATO) MORI 
DU[MANKE, KATILKE, 

SILEXIJKE, IZMAMNICE...

Кога на човек ќе му се даде 
апсолутна моќ да пали и гаси 
во една демократска држава 
тоа а предзнак за  диктатура.  
Уште поопасно е кога таа моќ 
му е дадена од народните 
пратеници  на еден парла-
мент во случајот од прате-
ниците во Собранието на 
Република Македонија. При-
ближно пред четири години 
во селото Пржино близу до 
Скопје се донесе Пржинскиот 
договор под притисок на Со-
единетите американски др-
жави и Европската унија со 
кој во Македонија се основа 
за прв пат Специјално обви-
нителство со кое требаше да 
раководи Катица Јанева со 
само една година искуство 
како обвинител. И таа рако-
водеше!
    Пржинскиот договор таков 
каков што е заедно со Катица 
Јанева беше изгласан и при-
фатен во законодавниот дом 
на Република Македонија со 
двете раце на “народните“ 
пратеници како што секогаш 
се случува кога доаѓа пред-
лог од надворешни земји во 
прв ред Соединетите амери-
кански држави, нешто слично 
со Охридскиот капитулантски 

договор со кој и почнаа најго-
лемите политички проблеми 
во нашата Македонија. И 
не само тоа. Под странски 
притисок беше прифатена 
Привремената спогодба со 
Грција за името.  Пржинскиот 
договор и’ даде на Јанева 
моќ каква што ја немал ни-
кој функционер на земјата. 
Кога реков погоре таа пали и 
гаси сакав да ја потенцирам 
нејзината моќ дадена само 
од неколкумина во Пржино 
и ништо повеќе, но доволна 
да прави се’ што ќе и’ падне 
на памет. Дури беше и е вул-
гарна и дрска кога некогаш ќе 
треба да поднесе извештај 
пред пратениците во Собра-
нието, често одбивајќи да од-
говори на прашања од прате-
ниците во врска со нејзиниот 
извештај како во врска со 
финансиското работење така 
и со нејзиното сработено за 
време периодот на извеш-
тајот. 
   Катица Јанева во Пржино 
беше предложена од еден од 
олеснувачите (Американец 
или Европеец) и како таква 
прифатена не само во Пржи-
но туку и во Парламентот на 
Македонија. Како се поставу-
ваат лица на високи функции 
за илустрација ќе наведам 
пример за испраќање на аме-
рикански амбасадор во било 

која земја. Тој по предлогот 
треба да се соочи со прет-
ставници на американскиот 
конгрес, комисија составена 
од претставници на двете 
политички партии и на кои ќе 
треба да им одговори  пра-
шања за неговото познавање 
на земјата каде оди, политич-
ката ситуација, економската, 
дипломатската поставе-
ност...Истото се случува во 
судството. За да се постави 
член во високите судови во 
САД тој треба да помине “низ 
сито и решето“ од конгресна 
комисија.  Ништо од тоа за 
Катица Јанева. Никој неа ни-
што не ја праша. Некој пред-
ложи, пратениците го стегнаа 
зеленото копче и Катица сед-
на на столот! Ете, така се ра-
боти во нашата Македонија 
горе во врвот! И не треба да 
се чудиме зошто многу неш-
та се поставени наопаку.
   Катица Јанева денес е по-
ставена на столбот на сра-
мот. Прво изјави дека дала 
оставка, а потоа се испоста-
ви дека оставка од неа не-
мало, тоа била само орална 
изјава. Можеби оставка во 
писмена форма ќе следи 
наскоро, а денес е 27 август.  
Другата приказна е нејзината 
работа почнала да смрди. 
Можеби и затоа немала вре-
ме оставкатата да ја даде во 

писмена форма. На Катица 
сега и’ треба многу време за 
да ги покрие трагите на неј-
зиниот криминал. Имено за 
Јанева излегоа видео снимки 
во Италија на кои се гледа 
дека е вмешана во криминал 
до гуша токму во државата 
во која таа зема висока плата 
за да стави крај на корупција-
та и криминалните дејствија. 
   Катица Јанева е жена од 
која треба да се срамат сите 
тие кои ја подржуваа. Од то-
тално непозната за јавноста 
со дадената моќ стана прв 
(специјален) обвинител, су-
дија и адвокат. Зар не мо-
жеа да видат каква личност 
е таа? Невидена дрскост, 
арогантност, невиден сра-
мен однос кон средствата 
за информирање и на крајот 
нејзиниот некоректен однос 
(навреди) кон македонските 
судии. Таа е жена која без 
разлика што има диплома од 
правен факултет (дали ја за-
работила или ја купила тоа е 
друго прашање) не само што 
не знае да чита како писмен 
човек, туку не знае ниту да 
сврзи две реченици една по 
друга кога нешто треба јавно 
да каже. Двете “ангелки“ Лен-
че Ристовска и Фатиме Фетаи  
ја имаа таа улога и беа лик и 
опачина на Специјалното јав-
но обвинителство.

   Кога ги пишувам овие ре-
дови (27 август) сеуште нема 
ниту глас ниту абер од два-
наесетте обвинители кои 
работеа и сеуште работаат 
во Специјалното јавно обви-
нителство. Како е можно тие 
да не приметат ништо не-
обично во работата на нив-
ната шефица? Зар за нив не 
беше доволно кога ја гледаа 
Катица во друштво на врвни 
функционери од владата на 
Зоран Заев дека нешто не е 
во ред? Да бидам коректен, 
троица од тие обвинители 
беа повикани да дадат исказ 
во Јавното обвинителство 
чија содржина не е достапна 
за јавноста. Беше повикана 
и Јанева да даде свој исказ. 
И тој исказ не е познат во 
јавноста но затоа е познато 
дека по исказот во Обвини-
телството таа даде изјава 
за медиумите во која рече 
дека  “со  мојот исказ во об-
винителството ќе се забрза 
истрагата на Јавното обви-
нителство“ и токму тоа се 
случи. Наредниот ден Катица 
Јанева беше уапсена.  
   Притворениот Бојан (Боки 
13) Јовановски се закани ако 
со него не се постапува ко-
ректно во затворот  тој има 
доволни докази скриени на 
безбедни места со кои ќе  би-
дат судени и осудени високи 

функционери  од власта на 
Заев. Некои од нив се позна-
ти по име и презиме но ма-
кедонското Обвинителство 
за сузбивање на корупција и 
криминал е бавно и неспо-
собно да се спротивстави 
на криминалниот октопод 
во земјата. Јанева го стори 
истото нешто. Им се закани 
на нејзините колеги – обви-
нители дека ако излезат со 
обвинувања против неа, таа 
и нив ќе ги повлече со неа.
П.С. Да биде иронијата уште 
поголема, вредно е да се 
спомене и времето кога Јане-
ва била на специјализација 
во Сицилија (Италија). Таму 
специјалната обвинителка 
занаетот за борба против 
мафијата, за борба против 
корупцијата и криминалот  
“одлично го научила“! Дури и 
врапците за неа песна пеат – 
Катица измамница. Врапците 
пеат и уште една популарна 
песна – оставка, оставка, 
оставка... Проблемот е во 
тоа што зборот оставка во 
нашиот речник е непозната 
именка, односно удобните и 
“плодни“ столчиња на висо-
ките функционери тешко се 
напуштаат. Колку политича-
ри од 1991 година до денес 
поднеле морална оставка?
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Макпетрол: За Македонски пред Брод и 
Каменица - немаше простор

Откако Макпетрол ја објави 
мапата каде се изоставени 
ознаките Македонски пред 
Македонска Каменица и 
Македонски Брод, компа-
нијата наиде на многу бурни 
реакции од страна на граѓа-
ните. Од компанијата по ова 
излегоа со соопштеие: “Во 
врска со наводите поврзани 
со мапата што Макпетрол 
АД Скопје ја дели на стран-
ските туристи на гранич-
ните премини Табановце и 
Богородица би сакале да 
ја информираме јавноста и 
нашите потрошувачи дека 

Макпетрол овластено ја 
превзема и користи наведе-
ната мапа таква каква што 
е од овластен картограф 
– изработувач на мапи. Од 
наша страна мапата е до-
полнета со симболи што се 
однесуваат на местополож-
бата на нашите бензински 
станици на главните патни 
правци во земјата. При тоа 
останатите содржини на ма-
пата не се менувани, однос-
но сите топоними се оставе-
ни непроменети во својата 
изворна форма. За жал, во 
процесот на техничката по-

дготовка не се забележале 
дека топонимите Македон-
ски Брод и Македонска Ка-
меница во картата се наве-
дени како Брод и Каменица 
без додавката македонски, 
најверојатно заради недо-
статок на простор. Се изви-
нуваме за ненамернта тех-
ничка грешка и је уверуваме 
јавноста и нашите потрошу-
вачи дека при печатењето 
на наредните изданија на 
мапата нема да дојде до 
вакви или слични технички 
пропусти“, соопштуваат од 
компанијата. (Вечер)

Дали е навистина така? Не верувам ниту за секунда. Не е така одамна кога нашата 
земја беше приморана да  се идентификува со најдолго име на светот (Поранешна 
југословенска Републка Македонија) и никој не направи приговор да го скрати името 
поради немање простор. Од друга страна, господо од Макпетрол, вие не сте први кои 
им го сменивте името на овие две места. Многу порано од вас Зоранчо Заев и дру-
жината околу него ги сменија имињата Македонскиот народен театар, Македонскиот 
Институт за национална историја, Македонската академија на науката и уметностите... 
Не грижете се. До другото издание на вашите мапи се’ ќе ви биде заборавено и опро-
стено. Продолжете така. Ние веќе сме навикнале на тоа.

Македонска Заедница

Real Estate specialist 44+years experience 
Residential & Commercial investment 

Низ деновите од месец јули
Куновска: Угледот и образот на секој член на СДСМ 
незаслужено се валка заради алчноста на двоецот 

Заев-Шекеринска
Поранешниот висок функционер на СДСМ Софија Куновска на социјалните мрежи го истак-
на својот револт од раководството на СДСМ и политиките кои ги спроведува партијата. 
“СДСМ е во алертна фаза во која е неопходно час поскоро да биде вратен назад во рацете 
на чесното членство. Угледот и образот на секој чесен член секојдневно се валка заради 
алчноста, недораснатоста и неодговорноста на двоецот Заев-Шекеринска. СДСМ како си-
лен, способен и одговоррен субјект и’ е потребен на Македонија“, напиша Куновска.

Убаво речено но не доречено. Двоецот Заев-Шекеринска не стојат на врвот од злото 
ако ја немаат подршката од членството на партијата. Што побргу тоа подобро СДСМ 
да се најде на местото кое единствено го заслужува – опозиција.

Милчин до Заев: Ме вџашува што скудно ја познавате 
историјата и ги навредувате Македонците

Господине Заев, знаете ли нација на глобусов која не присвојувала? Најголемите нации 
најмногу присвоиле. И територија и историја. Она што не можеле да го асимилираат, го 
набркале или истребиле. Ме вџашува леснотијата со која демонстрирате скудно познавање 
на историјата и ги навредувате Македонците кои паметат или знаат колку и кои војски газе-
ле овде и што оставиле зад себе – напиша режисерот Владимир Милчин на Феисбук.

Беспотребен е коментар на реченото од режисерот Владимир Милчин.

Неколку илинденски пораки од Алдо Климан
Македонија, Гоце и Илинден не се само имиња. Македонија, Гоце и Илинден се состојба 
на духот на македонскиот народ. На Хирошима и Нагасаки се фрлени атомски бомби. На 
Република Македонија е фрлен Зоран Заев. Атомските бомби ги разурнаа Хирошима и 
Нагасаки. Зоран Заев ја разурна Република Македонија. Хирошима и Нагасаки се опора-
вија и пак се кренаа на нозе. И Република Македонија ќе се опорави и пак ќе се крене на 
нозе. Хирошима и Нагасаки го возобнови јапонскиот народ. Република Македонија ќе си ја 
возобнови македонскиот народ.  Денес цел свет се срами од злото што му е нанесено на 
јапонскиот народ со бомбите фрлени на Хирошима и Нагасаки. Така цел свет ќе се срами 
и од црното зло што на македонскиот народ и на Република Македонија им го нанесоа го-
лемите сили со својот злосторнички велепредавнички извршител Зоран Заев.  (Република)

Кога тогаш оваа агонија ќе заврши. Како што вели и Алдо Климан погоре во текстот, 
Македонија одново ќе се исправи на нозе. Моето прашање е дали нашата Македо-
нија има закон и казна за велепредавство. Ако има, прв “клиент“ на тој закон ќе биде 
најголемиот злосторник во поновата историја на Република Македонија.

Ако Гоце Делчев е Бугарин, зошто ние би го 
слевеле, па макар и заеднички?

На овој свет мора само да се умре, а дали ќе донесеме решение до октомври ќе покаже 
времето. Најдобро е политичарите да не прават такви притисоци и да не ставаат рокови 
бидејќи тоа е само  контрапродуктивно за самата дискусија, бидејќи во тие услови 
историчарите од двете страни работаат под притисок дека мора да се постигне нешто 
и тогаш постои голем ризик да се донесат лоши и неквалитетни решенија, кои можат да 
бидат контрапродуктивни, вели историчарот Тодоров.Тој вели дека доколку Гоце Делчев, 
една од најзначајните личности од историјата биде прогласен за Бугарин, Македонците 
ќе немаат основа зошто да го чествуваат бидејќи ако тој бил Бугарин, не гледам причи-
на зошто ние, македонските граѓани би имале основа да го чествуваме, рече Тодоров.  
(Вечер)

Претседателот на Република Македонија избран од албанските гласачи прв 
го крена гласот и го прогласи Делчев за Бугарин. Ако е Гоце Бугарин тогаш и 
Илинденското востание било бугарско. Ако е така, зошто забеганиот македонски 
претседател на државата по повод Илинден не отиде во Бугарија да се обрати до 
бугарската јавност туку  имаше обраќање до македонската јавност?Заев го навредува секој кој него го осудува и 

не дава оставка 

Италијанскиот весник Ла Верита кој ги објави снимките за случајот РЕКЕТ во кои се 
слуша и гласот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, неодамна се осврна и 
на изјавата на премиерот Зоран Заев дека нема да дозволи криминалци, суетен новинар 
и педер да ја сменат оваа власт.

Зошто криминалци би го сурнале од власт Зоранчо? Тој самиот е криминалец. Не 
треба да се заборави дека тој е аболициран криминалец. Документиран барател на 
поткуп! Него ќе го сурне од власт народот. Но каде потоа ќе бара засолниште? Во 
Бугарија? Во Грција? Во Албанија? Тие се единствените земји кои нему му се долж-
ни за се’ што направи за нив.

Вучиќ предвидува уште изненадувања 
околу случајот РЕКЕТ

Српскиот претседател Александар Вучиќ во Белград одржа прес конференција на која 
зборуваше за политичката ситуација во државата , но доби и новинарско прашање за 
случајот рекет кој ја тресе македонската политичка сцеена.На прашањето за аферата 
со рекетирањето во Македонија, српскиот претседател рече дека не сака да се меша во 
внатрешните прашања на други држави, пренесе “Блиц“.  – Колку што јас знам од добро 
информирани италијански извори, ќе има уште изненадувања во тој случај и верувам 
дека сега Зоран Заев го разбира она што му го кажував за одредени лица – кратко комен-
тираше Вучиќ. (Нова Македонија). 

Изостана прашањето на оваа прес конференција дали српскиот претседател Алек-
сандар Вучиќ наскоро кога ќе биде уапсен  Зоранчо Заев ќе оди да го посети во 
затворот Шутка.
сандар Вучиќ наскоро кога ќе биде уапсен  Зоранчо Заев ќе оди да го посети во 
затворот Шутка.

Отворено писмо до премиерот Зоран Заев
Поднесете си оставка, доста ги срамевте и понижувавте Македонците. Премиере, во 
Атина за грчките медиуми изјавивте дека Македонците краделе светска, балканска и 
туѓа историја. Оваа ваша изјава можел од име на Македонците да ја даде само еден 
помрачен и морално атрофиран ум. Еден бездушник на кој не му е јасно ништо: ни што е 
тоа име, ни идентитет, ни меморија ни народ. Како резултат на тоа Македонците се сега 
идентитетски убиениот и најпонижен народ на Земјата. Но и покрај тоа гледаме, вие сте 
горд, иако меѓународната си игра мајтап со вас, играјќи си така мајтап и со македонскиот 
народ, мерејќи ги Македонците според вашиот ум, интелегенција и етика, а сите тие 
кај вас се нуласпоред се’ она што го правите, масакрирајќи го докрај достоинството и 
самопочитта кај македонскиот народ и убивајќи ја докрај неговата трпелива и благородна 
душа. Душата која многу повеќе ја знаат и спознале странските дипломати во земјата, 
дури и оние чии држави учествуваа во идентитетскиот геноцид врз Македонците, пред 
се’ благодарение на вас, отколку вие што се покажавте како најголем бездушник кон 
сопствениот народ, кој ве смета и секогаш  ќе ве смета за изрод од неговиот род. (Маке-
донски манифест)

Што побргу овој монстер во лик на човек заврши во затвор толку подобро за наша-
та татковина. А ќе заврши онака како што заслужува велепредавник на сопствена 
земја.
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Ако Македонците кои ветуваат дека ќе помогнат 
(но не го прават тоа) одвојат 5 минути од своето 
време и место да се тепаат на Фејсбук исполнат 
некое од своите ветувања, #Македонија ќе беше 
многу понапред. #НашетоИмеЕМакедонија. Почи-
тувајте го како што го почитуваа нашите предци.

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

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

MHRMI

Bill Nicholov

THE WEST IS SPINNING THE CULTURAL 
GENOCIDE OF MACEDONIANS

Published in GlobalResearch.ca: https://www.globalresearch.ca/west-cultural-genocide-
macedonians/5687207

What they could be doing, instead, is preventing the forced name and identity change on 
Macedonia and Macedonians. Yes, the one initiated by Greece, and executed by the West. You 
see, the US, EU and other Western countries have forcibly changed the Republic of Macedonia's 
name to "North Macedonia", changed the identity of Macedonians to "North Macedonian" and 
forced the revision of Macedonian history - including the rewriting of textbooks and curricula - all 
in the name of appeasing Greece. The history changes even have to be "approved" by Greece, a 
country that publicly celebrates the eradication of Macedonians. This is all per the Western-cele-
brated, anti-Macedonian "Prespa Agreement".

Macedonian schoolchildren will no longer be taught that Macedonian heroes are Macedonian. 
They will be told that they're "Bulgarian". They will be taught that ancient Macedonians were 
"Greek". Both notions are tragically laughable. They are not permitted to be taught that all of 
Macedonia's territory was partitioned in 1913 among Serbia, Bulgaria, Greece and later, Albania 
and that each country executed campaigns of ethnic cleansing against the indigenous Macedon-
ian populations. The name Macedonia was denied and brutally suppressed. Greece, in particular, 
outlawed the use of it and only recently began claiming that the Macedonian name belongs to 
them.

But why? Greek leaders have admitted that the shocking propaganda switch was made to deny 
the mass persecution of the Macedonian minority within Greece's territory. The idea is that if the 
oppressor owns the name of the oppressed, no oppression can possibly occur. And the West 
blindly follows along.

So why is the West so interested in supporting Greece's cultural genocide? Greece had vowed 
to continue vetoing Macedonia's NATO membership until it changed its name. The West has 
chosen imperialism through NATO, and cultural genocide via Greece - all at the expense of an 
entire ethnicity - Macedonians.

Watch this video of the annual Macedonian Ilinden festival in Ovcharani, Aegean Macedonia 
(the part of Macedonia annexed by Greece), where thousands of Macedonians gather every year 
to celebrate their Macedonian heritage and history. But, as perArticle 7(2) of the illegal “Prespa 
Agreement”, these Macedonians are not permitted to exist as the terms “Macedonia” and “Mace-
donian” were handed to Greece. Macedonians have endured over a century of persecution by 
Greece, simply for being Macedonian, and are not permitted to self-identify as such under Greek 
law. Now, the Western-supported "Prespa Agreement" has validated Greek anti-Macedonian 
racism.

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

Still, the argument has been accepted by the West that Greece's claim to Macedonia is "old" 
while Macedonia's claim to MACEDONIA is "new". They've accepted Greece's framing of cultural 
genocide as a "diplomatic dispute". Ruthless Western hypocrisy on full display once again.

I'm asking you, what if this were happening to your ethnic group? Unlike Macedonians, you 
wouldn't have to ask for support from the West because you would already have it. Actually, this 
wouldn't be happening to you. Your ethnic identity wouldn't be stripped from you and handed to 
your oppressors. Macedonians, on the other hand, are living the surreal in which the supposed 
defenders of human rights, the West, are aiding our oppressors in our demise.

So here we are. We've explained our existence. Sadly, we've had to justify it. We've asked 
for support, to no avail, so we've reached the unimaginable point in which the eradication of our 
ethnic group is being celebrated. We are not permitted to be who we are, and to call ourselves by 
our own name. Now, Macedonians are demanding your support to end the anti-Macedonian name 
and identity change. Without it, you are supporting racism and cultural genocide.

Bill Nicholov, President
Macedonian Human Rights Movement International
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Сликите бледнеат. Ние нема 
да дозволиме да бледнее 

нашиот идентитет. Кренете се 
#Македонци. Нашите претци 
се кренаа на востание.Денес 
е #Илинден и оваа е годината 
кога ќе го спасиме нашето име 
и етничка припадност. Нема да 
дозволиме нашите угнетувачи 
да не избришат од историјата.
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wouldn't have to ask for support from the West because you would already have it. Actually, this 

Ја читам оваа книга за тоа како #Македонците 
се спротиставувале на странските окупации. 
Да бидеме на чисто, #Македонија е под амери-
канска окупација. Не смееме да се потчиниме и 
да го посрамиме нашиот народ и историја. Ако 
Македонија се крене, ЌЕ ПОБЕДИМЕ.
#НашетоИмеЕМакедонија
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Секој народ си ја пишува 

својата историја како  што тој 
сака - по свое. Но, не секој 
народ си ја брише својата 
историја. Додека кај нас е 
сосема обратното, други ќе 
ни ја пишуваат,  и друѓи ќе ни 
ја бришат, благодарение на 
договорот со нашиот сосед 
Бугарија, божем за некакво 
си добрососедство. Какви 
политичари таква политика, 
и таква држава. Човек да не 
може да поверува дека жи-
вее во 21 век. Со сите слу-
чувања што ги гледаме во 
нашата држава наликуваме  
како да сме во некое средно-
вековно време. Не по наша 
вина сме го добиле името 
Македонија, тоа е нашата 
светост, нашиот историски 
белег, под ова име се издига-
ла  и разградувала македон-
ската нација, до денот кога 
таа се воздигнала и станала 
алка за македонскиот народ 
до конституирањето на своја-
та држава. Но тоа стана како 
некое проклетство, некој како 
да не проколнал, и заради 
тоа светлоносно   име  со 
векови да бидеме уценувани, 
угнетувани, успорувани, мал-
третирани,омаловажувани, 
да бидеме сопнувани од на-
шите чекорења кон објектив-
ниот пат за да се искачиме од 
таа вековна црна судбина. И 
колку што се чинеше дека со 
здобивањето на нашата сло-
бодна, независна и суверена 
држава, дека сите тие мрач-
ни времиња на минатото ќе 
ги оставиме зад нас, за жал 
, ние сами го оживуваме тоа 
проклетие. Активистот  за цр-
нечките  права во Америка, 
Мартин Лутер  Кинг  еднаш 
рече: “На крајот, ние нема 
да ги паметиме зборовите 
на нашите  непријатели, туку 
молчаливоста на нашите 
пријатели“. А тие возгледни 
зборови најмногу се вкло-
пуваат со денешните маке-
донски молчења, наместо да 
бидеме поизвишени од она 
нашето светлосно, историско 
и возвишено предначење, 
ние тој молк го потврдува-
ме, и чекаме, или им даваме 
право на други да ни ја одре-
дуваат  нашата судбина, да 
си играат со нас како тие што 
сакаат. Нашата денешна по-
литичка ориентација треба 
сами да ја градиме и да ја 
потпираме врз база на наше-
то историско минато,  оти од 
таму темелно ја оформивме  
нашата национална посеб-
ност и егзистиционалност, 
и од тие револуционерни 
жаришта, од тој извонреден 
историски опит, сето ова мо-
жеме да го генерализираме 
дека македонскиот иденти-
тет е цврсто зачуван и треба 
да го браниме со сите можни 
средства од сите оние  су-
бјекти, политички, физички, 
културни и духовни агресии.
Во договорот со Бугарија , за 
Македонија капитулантски, 
понижувачки, за божем некое 
си пријателство, никој, нити 
еден не ги спомнува овие 
црни историски дамки,  што 
со стотици години ги брану-
ва емотивните чувства на 
македонскиот народ, на сите 
генерации, пред нас и по нас. 

И нашите револуционери се 
залагале за соживот со на-
шите соседи, но под услов 
да се зачува македонската 
самобитност, македонска-
та целовитост, за свое са-

моприпаѓање, како народ , со 
етичка, политичка, национал-
на и културна  посебност. И 
Гоце, и Даме и Јане , Карев, 
Петров , Ченто и сите други 
многу одамна се определиле 
за таква опција, за хомоге-
низација  на Балканот, дури 
нивната девиза била Балка-
нот без граници, но и Маке-
донија со етничките  граници, 
со државно конституирање, 
каде ќе бидат заштитени 
македонските национални 
интереси. 

Во македонското истори-
ско минато се забележани 
многу крвави настани пре-
дизвикани од непријателите 
на македонскиот  народ и 
нација, тие не човечки зло-
чини  извршени од нашите 
соседи, денес некој сака да 
ги оправда, а извршителите 
да ги нарече како пријатели и 
добронамерници. Историјата 
неможе никој да ја избрише 
или промени оти таа е дла-
боко  врежана во мислите, 
чувствата и сеќавањата на 
македонскиот човек, запи-
шана со крвави букви , тие 
крвави бразди ќе бидат се-
когаш таму за да не потсету-
ваат  на бруталните злодела.
Пролеаната крв на невиното  
македонско население оста-
вила длабоки болки и траги 
за некој да  се обидува да 
стави заборав на сето тоа.За 
да се почувствува болката, 
тагата и маката  македонска, 
потребно е да се направи 
прошетка  низ македонски-
те   гробници каде жалоста  
ќе ги расплаче вашите срца 
а солзите ќе ги наполнат 
сите македонски реки, Маке-
донското историско минато 
памети многу такви крвави 
трагедии направени од стра-
на на бугарската окупаторска 
војска, забележани се низа 
такви масакри и тортури  од 
кои ние подолу ке презенти-
раме една. Не се покриени 
злосторничките настани врз 
македонското население 
направени од бугарската 

окупаторска војска, се и се 
потсетувањата на невидени-
те колежи, стрелања, изма-
чувања, бесење, најсвирепо 
насилно пресметување на 
мирното население, на за-

робени селани, работници, 
партизани деца, жени, из-
немоштени старци, крикот на 
македонскиот човек никој не 
може да го покрие. Ваквите 
стравотни злодела се праве-
ле се со цел да се спречи ре-
волуционерното здружување 
на македонскиот народ во 
борбата за својата слобода. 
И покрај сето тоа во 1940 тти-
те години во Македонија ќе се 
започне со организирање и 
созревање на македонската 
национална свест и македон-
ската револуционерна мисла 
за масовно организирање на 
македонскиот народ за сена-
родно борбено здружување, 
зашто само така може да се 
дојде до слобода во Македо-
нија. Низ Македонија, посеб-
но во Прилеп и прилепско ќе 
се отпочне со формирање 
на партизански одреди со 
што, многу села ќе станат и 
партизански бази. Додека по-
дготовките за сенародно вос-
тание тајно се спроведуваат, 
меѓувреме и бугарската фа-
шистичка окупаторска војска 
ќе започне да ги  следи сите 
движења и тогаш започнува 
со тероризирање врз маке-
донското население за да го 
спречи востаничкото делу-
вање. На домен се и првите 
апсења, убиства, колежи и 
насилно протерување во фа-
шистичките логори. Ваквите 
брутални акции внесоа страв 
кај населението така што тие 
беа присилени да ги остават 
своите домови и да зами-
нат во планина и од таму 
илегално да работаат кон 
ослободителното дело.Не 
еднаш македонскиот народ 
со пушка во рака го бранел 
своето достоинство и иден-
титет, што денес македон-
ските политичари сакат да 
го прокоцкат  и ефтино да го 
продадат, низ годините и ве-
ковите македонецот покажал 
многупати дека  треба сам со 
сопствени сили да ја издеј-
ствува својата слобода, и 
тоа го потврдил повеќе пати,  

оние крвави стапки останати 
од нашите предци на кои ние 
се потсетуваме, не се напра-
вени со седење во кафичи-
те. Како што ќе рече Франс 
Каква: “Трагите се прават со 
одење”, а нашите  претход-
ници ги изодувале сите брда, 
сите планини, сите полиња, 
се за доброто за ова свето 
парче македонско,  време 
е за нови чекори, за нови 
бразди, за нови  траги. Па-
триотството се раѓаше и се 
искажуваше  во планините со 
пушка на рамо а не со веење  
знамиња на пикници, свадби 
или банкети.

     Есента 1942 година 
во Прилеп и прилепските 
села се забележува бран на 
масовно организирање, се 
отварат  партизански бази, 
се формират партизански 
одбори, пунктови од каде се 
регрутираат борци кои ќе се 
приклучат во редовите на 
народно ослободителната 
борба. Меѓу најактивните 
села во прилепско, мо мен-
тално ќе биде селото Даб-
ница, револуционерниот жар 
ќе треба да почне токму од 
таму. Ова револуционерно 
организирање сигурно дека 
нема да биде незабележано 
од Бугарската фашистичка 
армија, поткажано  од некои 
селани поради страв или 
финансиска придобивка. 
И  во есента 1942 година, 
бугарскиот окупатор ќе за-
почне со блокади за да го 
оневозможи организирањето 
на населението. Деновите 
10 и 11 септември ќе бидат 
запишани како најкобни  и 
најцрни денови,тогаш започ-
нуваат масовните апсења,од  
Прилеп беа затворени 10, а 
додека само од селото Даб-
ница се затворени 62 акти-
висти. Затворниците од кои 
претежно се селани, млади, 
стари, болесни, изнемоште-
ни, ќе бидат однесени во 
касарната во Прилеп каде 
што се врши испитот, тиа ќе 
бидат изложени на најстрого 
измачувања, а сето тоа ќе се 
прави во доцните ноќни часо-
ви. Затворениците се влечеа 
по дворовите, по плочките  
до касарната, од страна на 
вооружени  полицајци и вој-
ници. По долгото мачење 
тие излегуваат со искубани 
коси, искрвавени  со повре-
ди по главите, искорнати 
нокти, искршени прсти, заби, 
некои дури и тешко се пре-

познаваа од тепањето со 
кундаци,  железни шипки, 
водени јажиња и што не, ова 
е секако најкрвавиот настан 
забележан во македонското 
патешествие. Ќе остане да 
се памети денот 19 септем-
ври 1942 год. Како најкрвав 
и многу другите настани, 
посебно за Дабничани. Во 
раните мугри, одкако не 
успеале да откријат ништо, 
командантот на прилепскиот 
бугарски фашистички гарни-
зон Иван Кацаров, ќе издаде 
наредба дел од затворени-
ците присилно да се изнесат 
надвор од кругот на касарна-
та. Претепаните Дабничани 
со силна стража, врзани по 
двајца рака за рака со дебе-
ли ортоми, изнемоштени ги 
влече по патот. Со измама 
им беше кажано дека кај Даб-
ничката пештера  имало фа-
тено воружани  банди а тие 
ке треба да ги идентификува-
ат,  оти тие биле бунтовници 
кои го нарушувале мирот кај 
населението. Непосредно кај 
местото наречено Завој, по 
Дабничкиот пат се движеа 
затворениците, некои едвај 
одеа, а други  ги влече 30 на 
тешко наоружани бугарски 
војници, во тој момент ко-
мандирот, крвникот Куцаров, 
разјарен ке даде наредба 
сите да легнат, и среде пат 
селаните легнале, во тој мо-
мент ќе се слушне гласот на 
Куцаров: “оган”, “ пукајте”.Пу-
котниците од  30 тите  пуш-
ки ја наруши инаку мирната 
ноќ, таа септемвриска ноќ ќе 
биде сведок на најсвирепото 

убиство на 18 тите  селани од 
селото Дабница, прилепско.
Според изказите  некои од 
стреланите беа полумртви, 
и затоа војниците ги бодеа 
телата со  бајонетите за да 
не остане некој жив, сепак 
неколку успеале да останат 
живи за да ја раскажуваат  
оваа стравотна трагедија. 
Дабничкиот пат за час ќе се 
претвори во крвава река што 
се изливаше од труповите на 
македонските синови непре-
судено убиени, а плачот и 
пискотот достигна до градска 
река и прилепското езеро, а 
планината  Бабуна остана 
да го чува за секогаш тоа 
проклетство. Овој злочински 
настан е само еден од мно-
губројните што го памети 
македонскиот народ, крвав 
белег што го прави бугар-
ската  окупаторска војска а 
ќе биде неизбришан од ме-
моријата на македонскиот 
човек. На истиот тој ден, на 
19 септември, 1942 година, 
во прилепската касарна на 

најбрутален  и свиреп начин, 
по долгото измачување е 
убиен Рампо Левков-Левка-
та, народен херој на Маке-
донија. Тој своето основно 
образование и гимназија ги 
завршува во родниот При-
леп. А во 1929 година се 
запишува на правниот фа-
култет во Белград, по пет 
години студирање го завршу-
ва,  за потоа, во 1935 година, 
по инсистирање на партијата 
се вработува во прилепскиот 
суд како волантер. Поради 
неговите револуционерни 
активности често пати ќе 
биде гонет и затворан, но тој 
сепак нема да се откаже од 
неговото учество во работа-
та за подготовките на НОБ  
за слобода на македонскиот 
народ. Левката извршувал 
разни задачи кои доваѓале 
од Партијата, тој исто така 
бил поврзан и соработувал и 
со други партизански одреди 
во други градови и села на 
Македонија и затоа бугарски-
те власти биле многу сурови 
кон него за да ги откријат 
сите негови тајнаи. Но него-
вата борбена пожртвуваност 
и доследност кон ослободи-
телното дело на Македонија 
ќе трае така се до неговата 
смрт, кога по долгото ма-
чење за да ги каже своите 
соборци и сите тајни на 
партијата, бугарската тајна 
служба го стрела и полумр-
тов  го фрла во јама да горе 
во неизгасната  вар.Со него-
вата смрт не значи дека по-
носот  македонски за својата 
слобода така брзо ќе згасне. 
Напротив, неговата посвете-
ност кон револуционерното 
дело, ќе биде само поттик за 
да се започне со масовно ор-
ганизирање  на НОБ со што 
македонскиот народ  токму 
од овој борбеносен Прилеп  
ќе ги отпочне почетоците за 
припремање на народно-ос-
лободителната  војска што ќе 
ја опфати целата територија 
на Македонија, за нејзината 
целосна слобода.

        Со вакви крвави и  
геноцидни  дејствија се прес-
метуваше бугарскиот окупа-
тор врз македонското мирно 
население кое се стремеше 
за да се избори за вистински, 
човечки и удостоен живот. 
Тие маки, тие страдања и 
убиства, македонскиот народ 
ќе ги преброди и еднаш за 
секогаш ќе дојде до својата 
слобода, на самостојна прав-
на и самостална  држава, но 
никогаш нема да ги оправда 
злочините што ги вршеше 
бугарскиот окупатор врз ма-
кедонското население. Исто-
ријата не само што се пишу-
ва, туку таа се доживува.

НИЗ ВИДИКОТ НА МАКЕДОНСКОТО ИСТОРИСКО МИНАТО
МАСАКАРОТ КАЈ СЕЛОТО ДАБНИЦА- ПРИЛЕПСКО

ници ги изодувале сите брда, 
сите планини, сите полиња, 
се за доброто за ова свето 
парче македонско,  време 
е за нови чекори, за нови 

“На крајот, ние нема да ги паметиме 
зборовите на нашите  непријатели, туку 

молчаливоста на нашите пријатели“

Рампо Левков - Левката

Откопување на коските на Дабничаните, во Црвени 
брегој, 1944 година (Масакр кај Дабница, 1942)

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ
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Филозофијата на Зоран Заев 
за брз влез на Македонија 
во Европската Унија , нека-
ко не му оди од рака, а она 
иницирано сценарио од САД, 
НАТО И ЕУ, имаше за задача 
да го потпали фитилот и со 
оган да се уништи македон-
ското постоење, но слепите 
и неуки наши политичари не 
можат  да го видат тоа, или 
заради своите  лични интере-
си не сакат да го видат.  Еве 
и третата година на неговата 
не легално избрана влада, 
кутриот не може да ги оства-
ри неговите амбициозни 
цели иако ветуваше дека тоа 
ќе  го направел за брзо вре-
ме. Денес тој живее секој ден 
со тој пусти европски сон, и 
никако да дојде. 
    Додека Заев  се’ уште чека 
датум за пристапни прегово-
ри за членство  во Европа 
тоа за кратко време го на-
правија нашите спортисти.
Тие не само што се дел од 
Европа, туку заслужено ја 
совладаа  и усвоија. И покрај 
тоа што немаат никаква фи-
нансиска поткрепа и респект  
од владата на Македонија, 
спортистите покажаа  дека 
љубовта и вољата за спор-
тот и државата на која и при-
паѓаат се посилни од се. 
   Прво беа нашите ракоме-
тари, “РК Вардар” од Скопје, 
кои лавовски се бореа за ма-
кедонскиот престиж, оства-
рувајќи ја европската титула, 
покажувајќи дека и Македо-
нија може, и заслужува да 
биде меѓу најдобрите во Ев-
ропа и без менување на сво-
ето  библиско име. 
  Додека нашите играчи се 
жртвуваа по спортските 
сали, нашите властодршци  
ги немаше никаде, за по  по-
бедата веднаш да се јават на 
сцена само за сликање. Ми-
зерно беше да се гледа Заев 
пред камерите по приемот на 
ракометарите на Вардар фа-
лејќи  се дека ракометот во 
државата (Македонија) бил 
спорт број еден, сметајќи се 
самиот како за најзаслужен 
за тоа Смешно е, дали Заев 
се запрашал што направил 
тој за ракометот во Македо-
нија да го достигне највисо-

кото место во Европа. Каде 
беше во времето кога рако-
метарите не земаа плата со 
месеци. Кога имаш Премиер 
кој се срами да го изговори 
името на родната земја Ма-
кедонија, и нема што  многу 
да се очекува од него. Евро-
па е многу далеку за Заев, 
ќе се изначека кутриот, туку 
нека се погрижи малку за 
спортот оти само така ќе мо-
жеме да бидеме европски. 
  Имаме уште една таква 
потврда за да веруваме 
дека вистина сме блиски до 
Европа. Така што на 18 ав-
густ 2019 година, Европа ја 
ставивме на колена, тогаш 
македонскиот репрезента-
тивен  претставник во кајак 
Љубомир  Спасик од Велес 
постанал европски шампион, 
тој го освои европскиот куп 
за 2019 година, кој се одржа 
во Р.Чешка, Буџевица а на 
него зедоа учество повеќе 
од 200 натпреварувачи од 17 
земји. Спасик на финалниот  
натпревар  со остварување 
на првото место кајак во дис-
циплина  спуст на диви води, 
застанувајќи на прво место   
на европската  ранг листа  
се смета како прв македонец  
кој го достигнал тој дострел 
во овој спорт, тој со тоа по-
стана  личност на годината и 

гордост  на Македонија.   Тој 
долгогодишен сон, и таа дол-
гопосакувана желба за да се 
стигне до целта, наречена 
успех, за да се избори за ви-
сок пласман и да ги совлада 
европските води , Спасик тоа 
го направил на достоинствен 
начин и како македонец, тој 
и така беше претставен со 
добивањето на златната 
медаља. Секој спортист има 
големи соништа, се стреми 
и сака да ги достигне своите 
највисоки дострели  иако тие 
не се  секогаш достижни но 
надежта и очекувањата секо-
гаш се присутни.  
 Како што ќе рече Спасик: 
“Во мојот спорт (кајакар-
ството)  на кој јас целос-
но  и се определив, за да 
се постигнат посакува-
ните резултати пред се 
потребно е желба, залож-
ба, љубов кон спортот и 
детерминација, а за да се 
дојде до таму, ќе треба да 
се потрошат иљадници ча-
сови со непрекинато  веж-
бање и да се извеслат мно-
гу реки и езера. И на крај , 
треба  да ги цениме залож-
бите  подеднакво  и  кога 
победуваме и кога губиме  
Пред се , спортот треба да 
се сака секогаш  дури и во 
такви ситуации  кога  и не  е 

возможна победата “. 
   Инаку Љубомир Спасик со 
кајакарството  се занимава 
уште од раните  детски  го-
дини повеќе од 20 години. 
Како член на кајак кану клу-
бот “ Арка-Борец “ од градот 
Велес,тој има неброени на-
стапи од натпреварувачки  
карактер во повеќе земји 
низ светот, а и со гордост ја 
претставува Македонија на 
ова  спортско поле. 
“Големо е чувството и 
не може да се објасни со 
зборови кога се застанува 
на подиумот за да се до-
бие наградата за високиот 
пласман, тогаш пред тебе 
доаѓа светот, земјата која 
ја претставуваш, клубот 
на кој му припаѓаш, твоите 

колеги и сите натпревару-
вачи, твоите пријатели и 
роднини, гледачите, сите 
се тука, затоа што за нив 
се натпреваруваш, за нив 
се жртвуваш  и со нив ја 
споделуваш  наградата. 
Сето тоа задоволство се 
доживува можеби еднаш 
во животот, и затоа многу 
се сака и цени, тоа е само 
едно животно искуство 
кое нема цена на кое ќе се 
потсетуваш  во текот на це-
лиот свој живот.”  Ќе рече 
Спасик. 
   Ако ги сумираме резулта-
тите ќе утврдиме дека Љубо-
мир Спасик го достигна вр-
вот на кој  му посветил  еден 
цел живот, првак на Европа, 

првак во Македонија, високо 
рангиран и на многу  други 
меѓународни натпревару-
вања. И покрај ова реноме, 
секој спортист ќе рече дека 
не можеш да ставиш заврш-
ница на она што го сакаш, 
цениш  и вреднуваш,  додека  
изливот  на онаа електрична 
енергија  се уште блеска  во 
тебе, мислата те носи само 
понатаму и  понатаму, а 
крајот од кариерата се озна-
чува самиот по себе,  неко-
гаш доаѓа дури и без најава.       
 За Спасик, тој моментал-
но размислува за следното 
светско првенство кое кон 
крајот на септември оваа 
година треба да се одржи вo 
Шпанија, а после тоа време-
то ќе покаже. Тој во Шпанија 

настапувал повеќе пати а 
резултатите секогаш биле 
задоволувачки. Покрај Спа-
сик на европското финално 
првенство во  кајак учеству-
ваше и неговиот клупски 
другар  Златар   Златаров 
исто од Велес, тој застана на 
четвртата позиција  на евро-
пската ранг  листа , двајцата 
долгогодишни членови на 
кајак  Кану  Клуб “Арка-Борец 
“, Велес  ( macedonian canoe 
federation) , тие  имат мно-
губројни тимски меѓународни 
натпреварувачки настапи , 
како низ градовите на Репу-
блика Македонија, така и низ 
повеќе земји  во светот. На 
последното натпреварувач-
ко првенство тие испишаа   

историја за Македонија  и за  
македонскиот спорт, Злата-
ров четврто место  на  евро-
пскиот кајакарски куп за 2019 
година, и Љубомир Спасик 
прв македонец да ја освои 
титулата  прво пласиран во  
Европа. Спортот во Маке-
донија може да биде на по-
висок повидок од колку што 
е, а за тоа потребно е да се 
инвестира во него, и владата 
на Република Македонија да 
има поголема посветеност, 
вака наликува како да е сосе-
ма заборавен.   Некои спор-
тисти едвај доаѓаат  до меѓу-
народните натпреварувачки 
настани, со мали или без ни-
какви финансиски средства 
од државната буџетска  каса. 
Наведуваме  еден пример: 
Пред нас го имаме македон-
скиот кајакарски репрезента-
тивец кој постана европски 
шампион , Љубомир  Спасик, 
тој со сопствено возило и со 
сопствени финансиски сред-
ства вози 20 часа до Р. Чеш-
ка за да стигне до теренот 
каде се одржува европскиот 
куп, и веруваме дека овој не 
е  прв пат, се повторува и се 
повторува многу пати. Кај 
нашите политичари како да 
станало навика за да не им 
се посвети високо  внимание 
на нашите спортисти. Но кога 
се постане  шампион, во не-
кој спорт , оп, тука сме, ќе се 
испрчат сите за сликање, а 
со тоа и нивните ветувања. 
И најпосле  шампионот на 
Европа во кајак Љубомир 
Спасик имаше прием кај гра-
доначалникот  на општина 
Велес, Аце Коцевски што е 
за поздравување. 
  Тој рече дека: “Задово-
лство е да се биде во при-
суство на европски првак, 
кој  со својот пример за 
успешност е доволно до-
бра приказна која поттик-
нува и мотивира “. 
   Меѓу другото  тој нагласи  
дека општината Велес секо-
гаш давала помош на спор-
тистите и спортските клубови 
од градот.

возможна победата “. првак во Македонија, високо 

историја за Македонија  и за  
македонскиот спорт, Злата-
ров четврто место  на  евро-
пскиот кајакарски куп за 2019 
година, и Љубомир Спасик 
прв македонец да ја освои 
титулата  прво пласиран во  
Европа. Спортот во Маке-

МАКЕДОНИЈА ПО ВТОР ПАТ 
ЈА ПОБЕДИ ЕВРОПА

ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

MAKEDONSKI NEPOKOR 2019
Македонскиот активист од Словенија Дочински: Порано или подоцна, Македонија 

ќе си го врати името, а Заев и останатите ќе одговараат за велепредавство

Македонскиот активист од 
Словенија, Андреј Дочински, 
на сите збунети од случу-
вањата околу преимену-
вањето на Македонија им ја 
објаснува суштината на про-
блемот.
„Наспроти одлуката на ма-
кедонскиот народ на ре-
ферендумот, Владата на 
СДСМ на Зоран Заев го 
усвои договорот од Преспа, 
кој меѓу другото предвидува 

и преименување на земјата 
во Северна Македонија, го 
ограничува правото на са-
моопределба на народот, 
налага преименување и за-
брана за употреба на имиња 
ги содржат придавките ма-
кедонско/ македонски/ ма-
кедонска (радиотелевизија, 
опера, театар…) и утврду-
ва ревизија на историјата 
на македонскиот народ со 
поправање на историските 

книги и на училишните учеб-
ници.
Повторувам, македонскиот 
народ со бојкотот на рефе-
рендумот ја отфрли одлука-
та која подоцна Владата ја 
реализира. Тоа е сè што е 
важно, особено за оние кои 
постојано и неуморно се по-
викуваат на владеењето на 
правото! Тоа е, исто така, 
суштината на отпорот на Ма-
кедонците против неправед-
ното, незаконско и насилно 
решение. Дури и изговорот 
дека Македонија ќе напре-
дува на својот пат кон ЕУ во 
овој контекст не држи и нема 
никакво значење. Таквиот 
изговор е само уште една 

лага во серијата лаги што 
претставниците на Владата 
и нејзините поддржувачи се-
којдневно (без срам) им ги 
сервираат на јавноста.
Денес, на пример, истата 
таа влада се преправа дека 
спроведува реформи за 
исполнување на условите 
и критериумите за почеток 
на преговори за влез во ЕУ, 
а водачите на ЕУ од друга 
страна се преправаат дека 
сакаат Македонија да ја 
примат во ЕУ. Потврда за 
ова е најновото, десетто по 
ред, одбивање да се отво-
рат преговори за пристапу-
вање на Македонија во ЕУ. 
Апсурдно е тоа што, според 

извештаите на медиумите, 
водачите на ЕУ потрошиле 
повеќе време на тоа како да 
му помогнат на Заев за да 
им објасни на Македонците 
дека всушност не ги одбиле, 
отколку да се утврди вистин-
скиот напредок на државата 
(кој, секако, го нема).
ПС: Тоа што на ваквото изги-
грување на човечката волја 
му дадоа поддршка многу ев-
ропски политичари, на чело 
со некои поранешни и сегаш-
ни словенечки европратени-
ци, вака или онака е само по 
себе неразбирливо и крајно 
перверзно! Порано или подо-
цна, државата ќе со го врати 
назад своето уставно име 

Република Македонија, како 
што направија многу колонии 
низ светот што се ослободија 
од јаремот на своите завоју-
вачи, а на Заев и на другите 
политичари на крајот ќе им 
се суди за велепредавство. 
А нивните поддржувачи – и 
тие на крајот ќе сфатат дека 
биле на погрешната страна 
од историјата“, напиша на 
Фејсбук кандидатот за ев-
ропратеник на Словенечка 
национална странка на нео-
дамнешпните избори за Ев-
ропски парламент.
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Златец веќе се доближу-
ва кон житар и не стивнува 
со својот сончев меч да ги 
милува разбранетите златни 
полиња ни тука, во Канада, 
каде летата обично не се 
толку жешки како во нашата 
татковина, Македонија. Но 
тоа не е единствената жеш-
тина.

Во нас Македонците се-
која година кога се доближу-
ва Свети Илија, или Илинден, 
како од милина си го викаме 
овој голем христијански праз-
ник, најголемата топлина ни 
доаѓа одвнатре, од нашите 
срца, од нашата душа. Ни 
доaѓа силна и милна топлина 
зашто не потсетува на голе-
мите, историските настани 
кои токму на овој ден се слу-
чувале и битно го менувале 
животот на нас Македонците.

И така инспирирани од 
приближувањето на Илинден 
почнуваме да ги запоставу-
ваме секојдневните обврски 
и се подготвуваме за Голе-
миот празник.

Се подготвуваме да им 
оддадеме чест и изразиме 
благодарност на оние кои 
со своите жртви ја збогатиле 
нашата историја со големи 
придобивки, а нас не задол-
жиле стекнатото да го одбра-
ниме и пренесеме на новите 
поколенија кои доаѓаат после 
нас.

Свесни за својата истори-
ска и морална одговорност 
пред своите предци и пред 
нашите наследници Обеди-
нетите Македонци од Кана-
да, во соработка со Македон-
ската Православна Црква и 
другите македонски органи-
зации, годинава по шеесе-
ти и прв пат го организираа 
одбележувањето и просла-
вувањето на Илинден. Се-
која година и секоја прослава 
е различна од претходната 
и со нешто е карактеристич-
на, но оваа година е многу 
поразлична од сите други 
зашто нашите историски 
непријатели, потпомогнати 
од многу други силници и 
во соработка со домашните 
предавници решија да ни го 
украдат нашето вековно име, 
нашите симболи и нашиот 
македонски идентитет.

Ваквата непримерена 
дрскост на сите нам ни даде 
уште поголема сила и жар 
Илинден да го одбележиме 
и прославиме што можеме 
поубаво и повесело и да им 
пратиме решителна порака 
на сите душмани на Македо-
нија и македонскиот народ 

дека нема да дозволиме да 
ни го сквернават нашето 
историско и свето име МАКЕ-
ДОНИЈА!

Со големи напори и за 
кусо време, благодарение на 
пожртвуваноста на бројните 
доброволци и раководството 
на Обединетите Македонци, 
направени се значителни 
обновувања и уредувања на 
паркот Илинден каде што 
традиционално се одржува-
ат илинденските прослави. 
Покрај другото, изградена е 
потполно нова конструкција и 
нов покрив над централната 
бина, а бетонскиот подиум за 
играње коренито е обновен, 
обоен со традиционалната 
македонска алова боја и во 
средината украсен со нашето 
македонско, Кутлешко сонце! 
Нов покрив беше изграден и 
над кујната и трпезаријата, 
а околу бината и на самата 
бина беа беа истакнати број-
ни знамиња со кутлешкото 
сонце, нови слики и пароли 
со кои јасно и недвосмисле-
но се истакнуваше нашиот 
македонски идентитет во 
континуитет со илјадагодиш-
ната историја.

Така, кога гостите и сла-
вениците доаѓаа во паркот 
беа пречекани од една све-
чена, славеничка атмосфера 
во духот и традицијата на ма-
кедонската црвена и жолта 
боја и Кутлешкото сонце со 
здравец. Целата атмосфера 
дополнително ја разубавува 
детската врева од забавниот 
парк, а на секаде се слуша-
ше прекрасната македонска 
музика.

И така постепено паркот 
се исполни и почна свече-
ниот дел на прославата.

Свеченоста со кус говор 
ја отвори секретарот на Ор-
ганизацијатта, господинот 
Никола Делов. 

Тој го честита најголе-
миот, најсветиот и најмилиот 
празник на македонскиот 
народ ИЛИНДЕН и ја најави 
програмата на Илинденската 
прослава.

Потоа госпоѓата Соња 
Лозановска, како водител на 
програмата, ги претстави и 
поздрави гостите на илин-
денската прослава по што 
беа интонирани канадската и 
македонската химна. 

Овој пат македонската хи-
мна беше интонирана и испе-
ана од македонскиот  херој, 
првенец на Скопската опера, 
маестро Игор Дурловски. 
Химната беше испеана во 

целост, како што и доликува 
на секоја химна, без какви и 
да се скусувања и прескокну-
вања, како што понижувачки 
и за жал го прави сегашната 
влада во Република Македо-
нија. Потоа се слушна пов-
торно милозвучниот глас на 
маестро Дурловски. кој до 
нас се обрати со аудио-пора-
ка зашто визата не му беше 
врачена навреме. Неговиот 
глас  имаше  свечен тон, 
беше исполнет со топлина и 
патриотизам, со мажестве-
ност и оптимизам што ни 
се толку потребни во овие 
тешки времиња во неми-
лосрдната и нерамноправна 
борба за одбрана на нашиот 
македонски идентитет. На 
сите ни стана очигледно 
дека неговото патриотско и 
херојско пеење на македон-
ската химна во Собранието 
на Република Македонија 
во текот на настаните на 27. 
април 2017. година не беше 
случајно, туку силен израз на 
неговиот личен патриотизам 
и храброст кои бликаа во не-
говата порака. 

После интонирањето на 
химните свештениците на 
македонските цркви од око-
лината на Торонто испејаа 
помен за душите на сите 
оние борци кои за слободна 
и независна Македонија ги 
дадоа своите животи.

Во името на Неговото Ви-
сокопреосвештенство Госпо-
дин Методиј, отец Константин 
Митревски, кој е Архирејски 
намесник на Македонската 
американско-канадска пра-
вославна епархија, го про-
чита посланието во кое со 
милозвучни зборови беше 
истакната нераскинливата 
врска меѓу македонскиот на-
род и неговата Света Маке-
донска Православна Црква 
што ги продолжува тради-
циите на Охридската Архие-
пископија, основана уште во 
далечната 1017. година од 
нашиот Цар Самуил. Негово-
то Преосвештенство посеб-
но го истакна континуитетот 
на македонската историја 
од нејзиниот почеток илјада 
години пред Христа, преку 
историската победа на кра-
лот Филип Втори Македонски 
кај Херонеја над здружените 
елински војски на 2. август 
338-та година, преку Илин-
денското востание и Првото 
заседание на Антифачисти-
кото Собрание на Народно-
то Ослободуваwе на Маке-
донија, исто така одржано 
на 2. август 1944-та година 
во македонскиот манастир 
Свети Прохор Пчински, кој 
во тоа време беше дел од 
ослободената Македонија, 
на кое собрание повторно 
беше воспоставена суверена 
македонска држава во совре-
мената историја со што се 
создадоа услови за возоб-
новуваwе на Охридската ар-
хиепископија и создаваwе на 
Самостојна Македонска Пра-
вославна црква. Зборуваќи 
за сплотеноста на македо-

скиот народ и Македонската 
Православна Црква владика-
та Методиј рече дека Свети 
Илија е духовен но и свето-
вен празник на македонскиот 
богљубив народ чие минато 
наликува на иконостас во кој 
секоја икона прикажува еден 
дел од тешкиот но благосло-
вен пат низ историјата.

Топлите зборови и под-
дршката на нашата борба за 
зачувување на македонскиот 
национален идентитет и 
православната вера во Бога 
изречени од владиката Ме-
тодиј делуваа како мелем на 
нашите души во оваа неми-
лосрдна борба против пре-
давничките сили кои сакаат 
да ни го збришат нашиот ска-
поцен македонски идентитет.

После посланието на вла-
диката Методиј на гостите 
им се обрати претседателот 
на Обединетите Македонци 
во Канада господинот Драги 
Стојковски.

Господинот Стојковски е 
познат по својата бескомпро-
мисна борба во одбраната 
на македонскиот национален 
идентитет. Тој наброи некол-
ку од безбројните отстапки 

кои македонскиот народ ги 
направи на барање и под 
притисок на таканаречената 
меѓународна заедница, от-
стапки кои се без преседан 
во современата историја, 
како што се промените на 
нашето знаме со кутлешко-
то сонце, прифаќањето на 
тнр. рефернца за прием на 
Република Македонија во 
Организацијата на Обедине-
тите Нации, повеќекатни ко-
ренити промени на Уставот 
на Република Македонија 
и многу други кои минатата 
година кулминираа со потпи-
шувањето на предавничкиот 
тнр. Преспански договор, 
кој впрочем е нелегален по 
сите стандарди и регулати-
ви на меѓународното право 
и сосем спротивно на волја-

та на македонскиот народ 
и граѓаните на Република 
Македонија кои јасно и не-
двосмислено, со огромно 
мнозинство го бојкотираа 
нелегалниот референдум и 
со тоа се изјаснија ПРОТИВ 
влегувањето на Република 
Македонија во НАТО и Ев-
ропската Унија и против при-
фаќањето на Преспанскиот 
договор. Затоа, рече претсе-
дателот Стојковски: 

           
Организацијата на Обе-

динетите Македонци од 
Канада НЕ ЈА ПРИЗНАВА 
СЕГАШНАТА ВЛАСТ ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
ЈА СМЕТА ЗА НЕЛЕГАЛНА 
И СЛЕДСТВЕНО ГИ СМЕТА 
ЗА НЕЛЕГАЛНИ СИТЕ НЕЈ-
ЗИНИ АКТИ И АКТИВНОС-
ТИ, ШТО ЗНАЧИ И НЕМА 
ДА ГИ ПОЧИТУВА И ИСТО-
ВРЕМЕНО ГИ ПРЕКИНУВА 
СИТЕ ОФИЦИЈАЛНИ ВРСКИ 
СО ВЛАСТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА СЕ ДО 
ВОСПОСТАВУВАЊЕТО НА 
ЛЕГАЛНА, ДЕМОКРАТСКИ 
ИЗБРАНА ВЛАСТ ВО РЕПУ-
БЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Во завршните 
зборови претседа-
телот Стојковски го 
честита Илинден со 
желба догодина да 
го чествуваме во Со-
лун, главниот град 
на Независна Обе-
динета Македонија.

После Претсе-
дателот Стојковски 
гостите се обратија 

до присутните со своите по-
раки. Издвојуваме неколку 
од нивните поздрави.

Претседателот на црква-
та Св. Илија од Мисисага 
рече дека не само што тре-
ба овој голем празник да го 
чествуваме, туку треба да 
преземеме и соодветни ак-
тивности за да ги спрчиме 
сегашните предавнички ак-
тивности во Република Ма-
кедонија.

Кристијан Роштанковски, 
претседателот на Маке-
донската младинска мрежа 
(MYNET) при црквата Свети 
Климент Охридски во Торон-
то, Нaумче Трпевски, како 
претседател на Асоцијација-
та на македонските студенти 

при Универзитетот во То-
ронто (AMSUT) и претседа-
телката на  управниот одбор 
на фолклорниот ансамбал 
,,Македонка,, од Торонто 
Викторија Велјанов упатија 
срдечни честитки и повик до 
младите активно да се вклу-
чат во борбата за одбрана на 
македонскиот идентитет.

Грегори Цанев, ветеран, 
неуморен борец и филантроп 
во Обединетите Македонци 
и председател на Лериското 
друштво, го честита Илинден 
на сите Македонци, каде и да 
се и рече: Среќен сум што 
ние во Леринското друштво 
и Обединетите Македонци 
една мисла имаме, една бор-
ба имаме, Една Македонија 
да имаме, ниту таква-ниту 
ваква! Секогаш, секогаш 
само Македонија! Ајде секој 
од нас да направи нешто и 
помогне на Македонија! Да 
живее Македонија, да живее 
македонскиот народ, да сте 
живи и здрави! Благодарам.

Неговите зборови беа 
проследени со силен апла-
уз затоа што зад него стои 
децениска неуморна работа 
и непроценета материјална 
помош во Леринското дру-
штво и Обединетите Маке-
донци.

И оваа година, како и 
пред неколку години, на 
илинденските прослави во 
Торонто гостуваше профе-
сорката Динче Костовска од 
Ресен. Таа во елоквентен и  
инспиративен говор нагласи 
дека на сегашните генерации 
оставен е аманет од нашите 
предци да го чуваме и сочу-
ваме идентитетот на маке-
донскиот народ. Во секоја 
борба ќе има предавници, 
рече таа, но никогаш немало 
предавници кои го предаваат 
нашето име кое е запишано 
во Библијата. Македонија е 
поделена, но само за геопо-
литички цели. Не е поделен 
македонскиот идентитет, 
не е скршено македонското 
срце, продолжи професор-
ката. Затоа тука сме собрани 
од сите краишта, и од Маке-
донија и од надвор, сплотени 
во одбраната на нашиот ма-
кедонски идентитет. Спло-
тени, ќе ги истераме сите 
демони.
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Поздравната говорна порака на оперскиот пејач Игор Дурловски
поканет гостин на илинденскиот пикник 2019

Ви благодарам за укажана-
та чест да Ви се обратам на 
сите Македонци во Канада 
и на целата дијаспора и да 
пратам братска, но и уни-
верзална порака.
Почитувани Македонци и 
пријатели,
Сакам да се потсетиме на 
пожртвуваноста и идеоло-
гијата на востаниците и на 
нивната борба и идеја за 
независна и суверена Ма-
кедонија. Благодарение на 
нивната храброст и истрај-
ност, тој сон кој го живеевме 
до вчера, а денес ни е од-
земен. 
Сеќавајќи се на сите нивни 
подвизи, наша обврска е 

да ја продолжиме нивната 
идеолошка борба и да при-
донесеме Македонија да 
биде успешна, напредна и 
стабилна држава.
Токму Вие сте браната на 
македонскиот суверенитет 
и наше достоинство. 
За нас, Илинден е темелот, 
идејата околу која треба да 
се обединиме и денес, об-
разецот со кој нашиот иден-
титет е запишан во нашата 
ДНК, без разлика на актуел-
ните читања и толкувања... 
Илинден не е само појавно-
то, тоа е внатрешното, ду-
ховното, вистинското...Си-
мбол на обединување, на 
непокор, пркос и храброст.

Илинден е верски, духовен, 
идентитетски нуклеус на 
Македонецот, и како таков 
го доживува оној кој е задо-
ен со македонско млеко.
Нашата грутка земја, од ве-
кови топена со пот и крв, ја 
газеле разни окупаторски 
чизми, но босите нозе на 
автохтониот народ биле по-
истрајни и тогаш, а така ќе 
биде и сега.
Го одиме овој пат заедно, 
знаеме за која цел се боре-
ле нашите херои, знаеме за 
која цел сонуваме ние.
Нашата генерација го живее 
дамнешниот сон на безброј 
знајни и незнајни борци, хе-
рои, жртви, ...тој сон го при-

фативме здраво за готово, 
заборавајќи дека за слобо-
да треба секојдневно да се 
бориме... нашите браќа бра-
нејќи ја идејата, верувајќи 
дека ја бранат Македонија, 
Уставот и правото  и дене-
ска се по затворите...
Со секој нов ден борбата 
станува потешка, но борба-
та е наша, а ние не се пре-
даваме. Заедно со вас, ќе 
успееме.....ќе дојде светол 
ден.......ќе пееме весели пе-
сни........ветувам!

Честит Илинден на сите Ма-
кедонци.

Да ни е вечна Македонија!

Бил Николов, претсе-
дателот на Македонското 
меѓународноо движење за 
човекови права, со својот 
непосреден, искрен и енер-
гичен говор повторно ги 
разбранува нашите чувства, 
нашите мисли. Тој на својот 
автентичен начин ги споре-
ди своите лични искуства 
стекнати во борбата со зло-
кобната болест со сегашната 
борба за одбрана на нашиот 
македонски идентитет со 
една кристално јасна порака: 
никогаш, ама баш никогаш, 
да не дозволиме други да 
решаваат за нашата судбина 
туку таа борба да ја водиме 
самите храбро, решително и 
бесстрашно!

Бил апелираше кон 
сите проминентни Маке-
донци со својот авторитет и 
политичка моќ да се вклучат 
во одбраната на нашиот ма-
кедонски национален иден-
титет. Нема потреба ника-
ков договор на 19 страници 
за да ни се одреди нашиот 
идентитет зашто ние знаеме 
кои сме, ние сме Македонци, 
нашата земја е Македонија. 
Нашата борба ќе продолжи 
и никогаш нема да престане.

За својот инспиративен 
говор Бил Николов доби си-
лен аплауз и лични честитки 
од присутните.

На крајот од официјал-
ниот дел на чествувањето 
беше прочитана поздрав-
ната телеграма од Светскиот 
македонски конгрес во која 
претседателот на Конгресот, 
господинот Тодор Петров, 
истакна дека низа клучни 
борби и настани ја чинат бо-
гата македонската историја. 
Нагласи дека современата 
македонска држава ја избори 
македонскиот народ со свои 
сопствени жртви и никој друг 
затоа што секогаш имал и 
ќе има своја сопствена на-
ционална свест. Оние кои 
ги предадоа националните 
интереси ќе одговараат за 
своите предавства и оваа 
агонија и насилства врз на-
родот и државата нема долго 

да траат. Понатаму во  сво-
ето обраќање господинот 
Петров уште еднаш до сите 
Македонци упати повик на 
семакедонско помируваwе и 
обединување и вели: Нико-
гаш Северна, само Македо-
нија!

На крајот од свечениот 
дел на програмата, секрета-
рот на Организацијата, го-
сподинот Никола Делов, се 
заблагодари за доброволна-
та работа во подготовките на 
Паркот ИЛИНДЕН и самиот 
пикник на доброволците кои 
вредно работејќи со денови 
го овозможија овој прекра-
сен празничен ден. Посебно 
беше истакнат придонесот 
на следните доброволци: 
Бранко Крстев, Владе Гроз-
дановски, Грегори Цанев, 
Диме Костов, Дончо Ристе-
ски, Драги Стојковски, Ивица 
Станчевски, Мендо Бака-
ловски, Митко Крстиновски, 
Пере Источки и Тони Мар-
ковски. За својата работа во 
манастирот пофалени беа 
госпоѓите Весна Стојковска, 
Вера Марковска и Трајанка 
Бакаловска. Именуваните во 
знак на благодарност за по-
жртвуваната работа од Обе-
динетите Македонци добија 
по една маичка со натписот: 
Нашето име е МАКЕДОНИЈА, 
Ние сме МАКЕДОНЦИ, Ние 
зборуваме МАКЕДОНСКИ!

Посебна благодарност 
за нејзиниот придонес во 
водењето на офцијалниот 

дел на програмата Обеди-
нетите Македонци и’ изра-
зуваат на госпоѓата Соња 
Лозановска која со својот 
професионализам овозмо-
жи целата програма да тече 
свечено и непречено.

НЕКА Е СО СРЕЌА 
И ЗА МНОГУ ГОДИНИ 
ИЛИНДЕН! НАЈГОЛЕМИОТ, 
НАЈСВЕТИОТ И НАЈМИ-
ЛИОТ ПРАЗНИК НА МАКЕ-
ДОНСКИОТ НАРОД!

Завршувајќи го офи-
цијалниот дел на програмата 
господинот Никола Делов 
уште еднаш го честита Илин-
ден и ги покани присутните 
да го започнат забавниот 
дел на пикникот со убавите 
македонски ора и песни. Во 
прекрасниот амбиент, збо-
гатен со убавата македон-
ска музика во исполнение 
на Соња и Оливер бенд, се 
развеја македонското нацио-
нално знаме со сонцето од 
Кутлеш, се развија македон-
ските ора и разлејаа маке-
донските песни. Прекрасна 
глетка, вистинска убавина!

Постепено сонцето над 
паркот ИЛИНДЕН во Канада 
зајде, но македонското сонце 
од Кутлеш никогаш нема да 
зајде над МАКЕДОНИЈА!

Никола Делов
Продолжува во следниот 
број.

Ви благодарам за укажана-
та чест да Ви се обратам на 
сите Македонци во Канада 
и на целата дијаспора и да 
пратам братска, но и уни-
верзална порака.
Почитувани Македонци и 
пријатели,
Сакам да се потсетиме на 
пожртвуваноста и идеоло-
гијата на востаниците и на 
нивната борба и идеја за 
независна и суверена Ма-
кедонија. Благодарение на 
нивната храброст и истрај-
ност, тој сон кој го живеевме 
до вчера, а денес ни е од-
земен. 
Сеќавајќи се на сите нивни 
подвизи, наша обврска е 
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PATRONOV SVE^EN BANKET I 
BOGOSLU@BA VO SV. ILIJA, MISISAGA
Со верски почести и 
општонародна веселба 
беше одбележан големиот 
христијански празник Илин-
ден, патрон на македонска-
та православна црква Св. 
Илија од Мисисага.
Чествувањето започна во 
петокот на 2-ри август со 
богослужба и славски ру-
чек, а свеченостите продо-
лжија во саботните поплад-
невни часови, најнапред со 

свечена вечерна служба, а 
потоа и со банкет на кој што 
беше одржана и свечена 
церемонија на осветување 
на лебот, виното и пченица-
та од страна на свештените 
отци од црквата домаќин 
Константин Митровски и од 
сестринските канадски ма-
кедонски православни цр-
кви Илија Димитриевски од 
Св. Недела, Сашо Целески 
од Св. Климент Охридски 

од Торонто, Ангел Станчев 
од Св. Наум Охридски од 
Хамилтон и Емил Атанасов 
од Св. Никола, Виндзор. Го-
динашните кумови Весна и 
Реми Амикони со нивната 
ќерка Ребека ја подарија 
богатата илинденска вече-
ра, а догодина ќе кумуваат 
Јани и Марија Малевски со 
нивното семејство.

Програмата беше збогате-
на со настапот на двете гру-
пи на фолклорниот ансамбл 
при црквата славеник, ,, 
Илинден,, , а на повеќеми-
на заслужници за работата, 
одржувањето и развојот на 
црквата им беа врачени 
пригодни благодарници. 
Претседателот Ацо Кр-
стевски лично им додели 
благодарници на: Фолклор-

ниот ансамбл ,,Илинден,,, 
Пензионерското друштво 
,,Риверсајд,, ,, на женска-
та секција, на друштвото 
,,Мала Преспа,, и на пое-
динците: Љуба Терзиевска, 
Трпана Марковиќ, Славе 
Шапаловски, Славе Трај-
ковски, Зоран Иваноски, 
Јоаким Јованов, Виолета 
Васовиќ и Милица Димески. 

Чермен на овогодишниот 

банкет беше Тони Темел-
ковски кој беспрекорно 
ги координираше акти-
ностите околу овој важен 
настан.  Низ програмата 
водеше претседателката 
на женската секција Весна 
Трајковска, додека мизич-
киот дел беше исполнет со 
звуците на Соња и Оливер 
Бенд.
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Театарската претстава „Живкова слава“ на Летечка те-
атарска трупа од Тетово, Македонија, ќе биде прикажа-
на пред публиката во Торонто кон крајот на септември 
и Детроит на почетокот на октомври. Оваа урнебесна 
комедија е адаптација на познатата „Ивкова слава“ на 
авторот Стеван Сремац преработена и прилагодена на 
тетовски дијалект и сместена во старо Тетово помеѓу 
двете светски војни. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Театарската претстава „Живкова слава“ на Летечка те-

Македонска Заедница

Пречек на моштите на Св. 
Ѓорѓи Кратовски на 8-ми 
септември и Архиерејска 

Литургија
Со благослов од Неговото Високопреосвештенство Митро-
политот Американско-Канадски г. Методиј, на 8 септември 
2019 лето Господово, во нашата Македонска православна 
црква „Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски“, ќе пристигнат Моштите 
од нашиот патрон Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски. По тој повод 
ќе биде отслужена Света Архиерејска Литургија со која ќе 
чиноначалствува нашиот надлежен Митрополит г. Мето-
диј, заедно со парохискиот свештеник Горан Трпчевски и 
свештенството од нашата Епархија.
После службата во дворот на нашата Црква ќе биде при-
реден и свечен ручек.
Сите сте добродојдени!!!

With the blessing of our Metropolitan of the American-
Canadian Macedonian Orthodox Diocese, His Eminence 
Metodi, on September 8th, 2019, The Relics of our Patron 
Saint, The Great Martyr St. George of Kratovo, will arrive at our 
Macedonian Orthodox Church "The Great Martyr St. George 
of Kratovo”. On this occasion, a Hierarchical Divine Liturgy will 
be celebrated with the service of our competent Metropolitan 
Metodi, together with our parish priest Goran Trpchevski, and 
the clergy of our Diocese.
After the service, on the grounds of our Church, there will be a 
formal and solemn lunch.
You are all welcome!!!
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2-Storey Freehold End Unit Town 
W/3 Bdrms, 3 Baths, Laminate Main 
Flr, Hardwood Stairs, Smooth Ceilings, 
Crown Moulding. Dream Kitchen W/
Upgraded Cupboards, Ss Appliances, 
Eat-In & Pantry. Dining Rm W/O 
To Upper Deck W/Mature Trees & 
Privacy. Large Master W/4Pc Ensuite. 
Finished Bsmt W/Laminate, Access To 
Garage & W/O To Lower Deck. 
Asking: $699,800 MISSISSAUGAWHITBY

It was a very busy and successful month for The Nedan 
Team with lots of sold signs in many neighbourhoods. 
Your trust and confidence in us is the best reward! 

WE LIVE HERE, WE WORK HERE... WE LOVE HERE!!

We specialize in Buying/Selling your home, Mortgage approvals, 
New to Canada and if needed major or minor renovations to 

get your home ready for the market! 
We are proud to be in the Top 10% of Royal LePage Agents in our Marketplace!!

SOLD

Call Vasko Directly @ 647.333.9628

JERSEY LANE,
GEORGETOWN

OAKVILLE

GEORGETOWN ORANGEVILLE MISSISSAUGA

SOLD SOLD

SOLD SOLD SOLD

MILTON SCARBOROUGH TORONTO

SOLD SOLD SOLD
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MAKEDONSKI NEPOKOR 2019
БИТОЛЧАНЕЦ НАЈДЕ „ЧАРЕ“ ЗА ИЗБРУСЕНИТЕ 

КАПАЦИ НА ШАХТИТЕ 
Битолчанецот Горан Божиновски најде начин 
како да се спротивстави на брусењето на 
шахтите со што се отстранува „Сонцето од 
Кутлеш“од нивните капаци. Тој направил 
шаблон и повторно ги обои со златната боја 
на сонцето.

Битолчанецот Горан Божиновски најде начин 
како да се спротивстави на брусењето на 
шахтите со што се отстранува „Сонцето од 
Кутлеш“од нивните капаци. Тој направил 
шаблон и повторно ги обои со златната боја 
на сонцето.

Славја за македонското сонце од Кутлеш

Иако не е официјален 
празник, многу Македонци 
на социјалните мрежина 11 
август си го честитаа Денот 
на македонското знаме, мис-
лејќи на тоа со Сонцето од 

Кутлеш, а не на сегашното 
државно. Златната ѕвез-
да со шеснаесет краци на 
црвена заднина беше про-
гласена за државно знаме 
од Собранието на Републи-
ка Македонија во 1992 годи-
на, и тоа едногласно, со 88 
гласа „за“, без присуство на 
пратениците од ПДП-НДП.

„Знамето на Републи-
ка Македонија е црвено со 
златножолто сонце. Сонце-
то е со осум основни и осум 
споредни сончеви зраци, 
благо здебелени во прва-
та половина, наизменично 
и симетрично наредени 
околу сончевиот диск. Ос-
новните сончеви зраци не-
посредно се одделуваат од 
сончевиот диск, а крајната 
надворешна должина на 
сите шеснаесет сончеви 
зраци се поклопува со на-
дворешната периферија на 

сонцето. Дијаметарот на сон-
чевиот диск е една седмина 
од широчината на знамето. 
Односот на дијаметарот на 
сончевиот диск и должината 
на основниот сончев зрак е 
еден спрема два, а односот 
на должината на споредниот 
и основниот сончев зрак е 
седум спрема осум. Цента-
рот на сонцето се поклопува 
со точката во која се сечат 
дијагоналите на знамето. Од-
носот на широчината и до-
лжината на знамето е еден 
спрема два“, е официјалниот 
опис на националното знаме 
на Македонците. Под прити-
сок на Грција, а како дел од 
Привремената спогодба, на 
4 ноември 1995 година зна-
мето со симболот на древ-
ната македонска кралска 
династија откриен во 1977 
година во селото Кутлеш, 
Егејска Македонија, е заме-
нето со сегашното осумкрако 
сонце, дизајнирано од архи-
тектот Мирослав Грчев, бивш 
градоначалник на општина 
Центар од СДСМ. Преспан-
скиот договор забранува 
етничкото македонско знаме 
да се користи од државните 
органи или локални власти. 
„Втората страна нема пов-
торно да го употребува на 

кој било начин и во каква 
било форма симболот по-
рано истакнат на нејзиното 
поранешно државно знаме. 
Во рок од шест месеци по 
влегувањето во сила на оваа 
спогодба, Втората страна ќе 
пристапи кон отстранување 
на симболот истакнат на неј-
зиното поранешно државно 
знаме од сите јавни места и 
од јавна употреба на нејзи-
на територија. Археолошки-
те артефакти не спаѓаат во 
опфатот на оваа одредба“, 
стои во членот 8 од Догово-
рот. Но, најавената забрана 
предизвика контрареакција 
кај Македонците, кои симбо-
лот што може да се најде и 
во многу македонски цркви 
сè повеќе го употребуваат 
наместо државното знаме и 
во своите дворови, автомо-
били, и на семејни свечено-
сти, но и на спортски натпре-
вари, протести и други јавни 
собири. Сонцето од Кутлеш 
одамна е доминантно кај ма-
кедонската дијаспора на сите 
континенти, го има во знаме-
то на албанската општина 
Пустец со доминантно маке-
донско население, како и во 
знамето на Општина Маке-
донска Каменица.

Иако не е официјален 

сонцето. Дијаметарот на сон-
чевиот диск е една седмина 
од широчината на знамето. 
Односот на дијаметарот на 
сончевиот диск и должината 
на основниот сончев зрак е 



Страница 24 August 30, 2019Successful Macedonian Businesses

Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

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

(905) 473-5625
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Join us for music & dancing, celebrating the

The Boys from BoufThe Boys from BoufThe Boys from Bouf

Saturday October 5, 2019

St. Naum Church, 1150 Stone Church Road E. Hamilton

Everyone is Welcome!!
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Македонскиот фестивал во Стерлинг Хајтс примами над 5000 посетители
За време на викендот, 24 и 
25ти август, по 26-ти пат се 
одржа Македонскиот Етнички 
Фестивал во организација на 
Македонската Православна 
Црква "Раѓање на Пресвета 
Богородица" во Стерлинг 
Хајтц, Мичиген.

Повеќе од 5000 посетители 
имаа можност да уживаат во 

богатиот избор на традицио-
нална македонска храна и 
музика, а за најмладите беа 
обезбедени и забавни, летни 
активности и игри. 

Дводневната фестивалска 
програма започна во сабота-
та на 24ти август во дворови-
те на црквата. 
Овогодинешниот фестивал 

имаше разновиден избор на 
традиционална македонска 
храна подготвена од страна 
на вештите раце на женска-
та секција, потпомогната од 
локалните македонски биз-
ниси. Познатиот македонски 
музичар Ристе Тевдоски 
заедно со неговиот бенд “5 
Star Band” ја збогатија атмос-
ферата со традиционална 

македонска музика. КУД Та-
нец се претстави со сплет од 
традиционални песни и ора. 

Фестивалот беше посетен не 
само од Македонци туку и од 
страна на други етнички гру-
пи кои со интерес ги следеа 
настапите на културно умет-
ничките друштва и уживаа во 
убавата атмосфера.

Почесни гости кои со сво-
ето присуство го збогатија 
Македонскиот фестивал 
беа State Representative 
Doug Wozniak, 26th District 
Director  Lisa Damon, Macomb 
County Commissioner Don 
Brown, Robin Danielsfrom the 
offi ce of U.S. Senator Gary 
Peters, Sterling Heights City 

Councilman Henry Yanez, 
Sterling HeightsCity Council 
Michael Radtke, и Sterling 
Heights City Councilwoman  
Barbara Ziarko.

     Од Стерлинг Хајтс 
известува: Александар

Јовановски -Тасе 
раководител

на фестивалот

Македонска Заедница
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 AMSUT 

& MYNET 

Volleyball 

Tournament
On August 5th the Macedonian Youth Network and the Association of Macedonian Students at UofT held their first ever joint volleyball 

tournament and beach day atWoodbine beach.

We had 6 teams of 6 players battle it out in our volleyball tournament and many more present to enjoy the sun Thank you to everyone who 

came out and we hope to see you again soon!

"St Clement of Ohrid" Macedonian Orthodox Cathedral 
"Св. Климент Охридски" – Македонска Православна Црква 

Епархиски Соборен Храм 
76 Overlea Blvd, Toronto, Ontario M4H 1C5 Canada 

Tel: (416) 421-7451; fax (416) 421-0721 
              www.stclementofohrid.com     E-mail: info@stclementofohrid.com  

Fr. Sasho Celeski: (437) 225 – 0962; e-mail: celeskis@gmail.com 
 
 

Литургиски живот во Македонската православна црква  
“Св. Климент Охридски” – Торонто 

Liturgical life at Macedonian Orthodox Church “St. Clement of Ohrid” – Toronto 
 
 

СЕПТЕМВРИ/SEPTEMBER 
2019 

 
Ден 
Day 

Датум 
Date Празник Feast day 

Недела 
Sunday 1 Нема Литургија – Собор во 

Бафало 
No Liturgy 

Convention in Buffalo  

Недела 
Sunday 8 

Св. Адријан и Наталија 
12. недела по Педесетница 
Молебен за почеток на  

Учебна година 

Sts. Adrian and Natalie 
12th Sunday after Pentecost 
Blessing service for new  

Scholar year 
Понеделник 

Monday 9 Св. Фануриј St. Phanuri 

Среда 
Wednesday  11  Отсекување на главата на 

Св. Јован Крстител 
Beheading of 

St. John the Baptist 
Недела 
Sunday  15   Св. Мамант 

13. недела по Педесетница  
St. Mamant 

13th Sunday after Pentecost 
Сабота 

Saturday 21 Рождество на Пресвета 
Богородица 

Nativity of our most Holy 
Mother of God 

Недела 
Sunday 22 Св. Јоаким и Ана 

14. недела по Педесетница 
Sts. Joachim and Anna 

14th Sunday after Pentecost 
     Петок 

Friday 27 Воздвижение на Чесниот Крст 
Крстовден 

Elevation of the Life-giving 
Cross 

Недела 
Sunday 29 

Св. вмч. Ефимија 
15. недела по Педесетница 

      Литургија на англиски 

St. Euphemia 
15th Sunday of Pentecost 

Liturgy in English 
 
  * Литургиите почнуваат во 10:00 часот 
      The Liturgy’s start at 10am 
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23 август 2019 година, Сан-
дански, Пиринска Македо-
нија 

- По кусо боледување, на 87 
години, почина Јордан Коста-
динов Иванов, еден од осно-
воположниците на Обедине-
тата македонска организација 
ОМО ИЛИНДЕН во Пирин-
скиот дел на Македонија, во 
Република Бугарија.
Јордан Костадинов Иванов е 
македонски национален деец 
од Пиринскиот дел на Маке-
донија, борец за национални-
те права на Македонците под 
Бугарија.
Јордан Костадинов Иванов 
Серафимов (по дедо му Се-
рафим) е роден на 9 ноември 
1932 година во село Врапче, 
општина Мелница, во Мел-
ничката епархија. 1936 годи-
на од село Врапче неговите 
родители се селат во село 
Белица (од 1952 преименува-
но во Илинденци) во општина 
Струмјани. Крстен е во цр-
квата “Успение на Пресвета 
Богородица“ во село Плоски. 
Дека станува збор за маке-
донска црква, доволно сведо-
чи шеснаесетзрачното сонце 
нацртано на таванот и на 
иконостасот. Мајка му Марија 
е од фамилија со револуцио-
нерно минато. Нејзин татко е 
Христо Николов, а дедо Нико-
ла Попов. Во куќата на дедо 
и’ Никола Попов бил штабот 
на Македонското Кресненско 
востание. Во таа куќа, на 25 
ноември 1878 година, е убиен 
Стојан Карастоилов, главниот 
војвода на Македонското 
Кресненско востание, заедно 
со неговите штапски другари.
Костадин, таткото на Јордан, 
во 1912 година бил мобилизи-
ран во Бугарската војска. Како 
војник го праќаат на служба во 
Софија. Учествувал во Првата 
Светска Војна во 1914, бил 
заробен од војници на Фран-
цуската војска во 1918 година 
во Косово Поле. Оттаму, како 
заробеник, го носат во Египет, 
каде што принудно работи на 
утовар и истовар на бродови-
те. 1920 го пуштаат од затвор 
и доаѓа во Солун, оттаму во 
Серез и пеш 75 км до Врапче, 
каде што пристигнува на ден 
Ѓурѓовден. На селската слава 

Ѓурѓовден, во Врапче го пре-
познале неговите две кучиња 
кои стрчале скокајќи кон него. 
Неговите мислеле дека е мр-
тов во некоја битка во Првата 
Светска Војна.
Јордан Костадинов пораснал 
во фамилија со шест деца, 
биле тројца браќа и три се-
стри.
Основно училиште завршил во 
Белица (Илинденци). Бидејќи 
службите сакале да го убијат 
поголемиот брат на татко му 
Костадин, после 1946 година 
бегаат во село Острово, 80% 
населено со Турци и малку 
Добружанци, во разградската 
околија. Таму завршил проги-
мназија во 1947 година. Отта-
му се враќа во Банско, Пирин-
скиот дел на Македонија, каде 
завршил занает за обработка 
на дрво, занаетот го учел само 
една година. Бидејќи родите-
лите немале можност да го 
издржуваат, му праќале леб 
во ќеси од Острово, се вратил 
во Разград, каде што завр-
шил средно професионално 
училиште и 1952 година бил 
регрутиран во Бугарската Ар-
мија во морската крајбрежна 
артилерија на Црното Море. 
Воениот стаж го завршил во 
1955 година. После службата 
во Бугарската војска се вра-
тил кај неговите родители во 
селото Острово. Без работа и 
без пари заминува во градот 
Пловдив, кај брат му, во село 
Калојан 1955-1956 година. Ко-
пал канали и работел по ниви 
за да се прехрани. Сакал да се 
запише на средно медицинско 
училиште, но бидејќи не мо-
жел да го положи приемниот 
испит по хемија заминал за 
Пиринска Македонија, каде 
што работел како минер. За-
вршил вечерно техничко учи-
лиште како учител, предавал 
технологија на машинство и 
пракса по стругарство. Во по-
писот на населението во 1966 
година се попишал како Маке-
донец поради што го избркале 
од работа. Оттогаш започнува 
неговото патешествие во Бу-
гарија со македонските рабо-
ти.
Оженет е со Христина Милач-
кова во 1966 година. Со неа 
имаат три деца Марија, Сло-
вена и Струмен. Марија е 

почината во Грција каде ги 
остава сопругот и двете деца 
близнаци син и ќерка, Сло-
вена е омажена во Скопје во 
Македонија, а син му Струмен 
живее во САД.
Јордан Костадинов е прет-
седател на ОМО ИЛИНДЕН 
формирана на 14 април 1990 
година во градот Сандански. 
Од 2002-2006 претседател на 
ОМО ИЛИНДЕН е Борис Пав-
лов, а после него до денес, 
претседател е Јордан Коста-
динов.
Како македонски национален 
активист бил двапати затво-
ран од бугарските власти, 
секогаш со задолжителен 
престој во најтешки затворски 
услови: без доволно храна и 
вода, во темна и студена ќе-
лија.
Првиот пат за македонските 
работи е осуден со пресуда 
на Судот во Софија во 1974 
година заедно со Кирил Пан-
чев како членови на Независ-
ната македонска организација 
ИЛИНДЕН на 3 години затвор. 
Од 28 август 1974 година до 
ноември 1976 година одлежал 
две години во Централниот 
затвор во Софија.
1982 година Јордан Костади-
нов бил повторно осуден на 
две години затвор и 5 години 
без право да живее во Благое-
вград. По пресуда на Судот во 
Благоевград, казната затвор 
ја издржал во Стара Загора од 
5 март 1981 година до крајот 
на ноември 1982 година.
Од 1987 година живее во 
градот Сандански, како пен-
зионер со неговата сопруга. 
Актуелен претседател е на 
ОМО ИЛИНДЕН под репресија 
на бугарските власти.
Од 2016 година, Европскиот 

суд за човекови права во 
Стразбур решава по две туж-
би од ОМО ИЛИНДЕН против 
Владата во Софија поднесени 
2010 и 2013 година.
Автор е на биографската кни-
га “Жестокоста на бугарскиот 
национализам и неговите 
слуги против Македонците“, 
која беше промовирана на 29. 
Генерално Собрание на Свет-
скиот Македонски Конгрес 
одржано на 10 август 2019 го-
дина во Скопје.
Јордан Костадинов Иванов е 
член на Светскиот Македон-
ски Конгрес и учествувал во 
работата на повеќе генерал-
ни собранија на СМК. На 18. 
Генерално Собрание на СМК 
му е доделено највисокото 
семакедонско признание - по-
чесната титула Македонски 
сенатор.
Светскиот Македонски Кон-
грес упати телеграма со ис-
крено сочувство до семејство-
то и пријателите. Нека Господ 
Бог ја насели неговата душа 
во царството небесно меѓу 
праведниците, Бог да го про-
сти и вечна му слава, Амин.
Погребот на Јордан Костади-
нов ќе се изврши на 24 август 
2019 година (сабота) во 10 ча-
сот на градските гробишта во 
Сандански.

ОМО ИЛИНДЕН е една од 
неколкуте македонски органи-
зации во Република Бугарија, 
во Пиринскиот дел на Маке-
донија.
На 14 април 1990 во градот 
Сандански, во домот на Ви-
хрен Запрев, се собираат 38 
претставници на четири маке-
донски организации со основ-
на задача создавање на една 
Обединета македонска орга-

низација во Република Буга-
рија. Преку обединување на 
постоечките македонски орга-
низации во составот на новата 
организација тогаш влегуваат: 
Комитетот за заштита на пра-
вата на Македонците од Бла-
гоевград, Македонското кул-
турно-просветното друштво 
“Јане Сандански“ од село 
Микрево, ВМРО 89 од Бла-
гоевград и ВМРО ИЛИНДЕН 
од Петрич. Сократ Маркилов 
и Атанас Кирјаков предлага-
ат новата организација да се 
вика ВМРО, но мнозинството 
не го прифаќа тој предлог со 
мотив дека името на михајло-
вистичката ВМРО предизвику-
ва негативни асоцијации меѓу 
Македонците во Пиринска 
Македонија. Мнозинството 
го прифаќа името Обедине-
та македонска организација 
ИЛИНДЕН и под тоа име ор-
ганизацијата постои до денес.
На обединувачкиот состанок 
се избира првото раковод-
ство: Стојан Георгиев Томо-
вичин претседател, Сократ 
Маркилов почесен претседа-
тел, Јордан Костадинов по-
тпретседател, Петар Марчев 
секретар, Атанас Кирјаков 
главен координатор, Кирил 
Иванов благајник. За членови 
на Координативниот совет се 
избрани Красимир Илиев од 
Дамјаница, Јордан Бербатов 
од Благоевград, Теодосиј По-
пов од Симитли, Красимир 
Тупареев од Катунци, Георги 
Сухаров од Петрич, Костадин 
Златинов од Микрево и Дими-
тар Карамачев од Петрич.
По падот на комунизмот, во 
Бугарија завладува голема 
еуфорија, а кај Македонците 
се раѓа надеж дека конечно 
ќе можат да ги вратат нацио-
налните права од времето на 
комунистичкиот режим на Ге-
орги Димитров. До 10 мај 1990 
година, ОМО ИЛИНДЕН во 
своите редови има околу се-
дум илјади членови, меѓу кои 
попознати се македонските 
активисти Сократ Маркилов, 
Илија Кочев, Георги Сухарев, 
Панде Илиев, Иван Тимчев, 
Кирил Богов, Иван Тасев и 
Атанас Доганов.
Од самиот почеток ОМО 
ИЛИНДЕН се соочува со го-
леми потешкотии во својата 

дејност. Првиот голем удар 
организацијата го добива 
одвнатре, со предавството 
од членови кои работат за бу-
гарските безбедносни служби. 
Бугарските судови и натаму 
одбиваат да ја регистрира-
ат, додека политичарите и 
медиумите ја прогласуваат 
за “сепаратистичка и антибу-
гарска организација“, а нејзи-
ните членови за “платеници 
на странските тајни служби“. 
Честопати нејзините членови 
се апсени и физички малтре-
тирани.
Организацијата ги издава-
ла весниците “Скорнување“ 
и “Независима Македонија“ 
(Независна Македонија), кои 
повеќепати се одземани од 
бугарската полиција, а сега 
нивното печатање е запрено 
поради недостиг на финан-
сиски средства.
На судските процеси на ОМО 
ИЛИНДЕН против Бугарија 
пред Европскиот суд за чо-
векови права, бугарската 
држава беше неколкупати 
осудувана за кршењето на 
правата на Македонците, со 
препорака бугарските судови 
да ја регистрираат организа-
цијата. Вкупно досега орга-
низацијата има добиени пет 
дела за периодот од 2005 
година до 2011, но бугарскиот 
суд и држава одбиваат да ги 
исполнат пресудите на Судот 
во Стразбур.
На својата петта национална 
конференција, одржана на 21 
септемви 2010 година во гра-
дот Сандански, во присуство 
на 98 делегати од Пиринска 
Македонија организацијата 
избира нов Управен совет од 
9 лица. Во него влегуваат Јор-
дан Костадинов претседател, 
Иван Хаџиев, Славчо Бара-
ков, инж.Јордан Бербатов, 
Александар Манчев, Дарина 
Иванова, Божидар Кирјанов и 
Георги Андонов. Избрана е и 
ревизиска комисија во состав 
Петар Мирчев, инж.Тодор Ар-
наудов и Кирил Иванов. Доне-
сена е одлука да се направи 
обид за регистрација на ОМО 
ИЛИНДЕН како невладина 
организација, но бугарските 
власти и натаму не ја реги-
стрираат.

Почина Јордан Костадинов, лидер на ОМО Илинден и борец 
за правата на Македонците во Бугарија

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

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

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, 
балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com
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Четириесет и шесте „Љубан-
ски илинденски иселенички 
средби“  се одржаа во цента-
рот на Љубојнои, познат како  
„Полена“ на први и втори ав-
густ 2019 година
 Веселбата на отворањето на 
четириесет и шесте „Љубан-
ски илинденски иселенички 
средби“ ја збогатија млади-
те и полетни играорци на 
Друштвото „Гоце Делчев“ од 
Битола, кои се претставија со 
грст македонски народни ора 
и песни пропратени со ма-
кедонски тапани, за што беа 
наградени со аплаузи.
Во изминатите 46 години на 
успешно организирање про-
дефилираа голем број кул-
турно-уметнички друштва, 
музички ѕвезди, литературни 
дејци и други културолози.  
Така и оваа година на први 
и втори август 2019 се сла-
веше Илинден, најголемиот 
ден на слободарскиот дух од 
сите денови и празници на 
македонскиот народ и Ма-
кедонија. Со тоа се потврди 
фактот дека „Љубанските 
илинденски иселеничките 
средби“ се значајна културна 
манифестација не само за 
Љубојно и Преспа, туку и за 
Република Македонија.
Во организација на Одборот 
за прослава на средбите, 
на чело со претседателот 
Васил Томулевски и Мес-
ната заедница, оваа година 
на Илинден во Љубојно се 
собра голем број иселеници 
од прекуокеанските земји, од 
европските земји (Европска-
та Унија), Преспанци што жи-
веат низ Македонија, голем 
број Македонци од егејскиот 
дел на Македонија што жи-
веат ширум светот, гости и 
иселеници од другите села, 
туристи од Претор, Сливни-

ца и Крани, како и голем број 
повратници од Преспа, Бито-
лско, Охридско, Леринско и 
од Мала Преспа.
 
Илинден е величествен ден 
на сенародниот македонски 
копнеж за борба и слобода 
на Македонија. Затоа тој го-
лем ден за сите Македонци 
од етничка Македонија го 
прави Љубојно да е најуба-
во, највесело и најпривлеч-
но. На Илинден во Љубојно 
се игра и се пее, се јаде и 
се пие, се чувствува топло 
гостопримство и срдечност 
кај домаќините и кај сите 
оние што дошле за Илинден 
во убавата Долна Преспа. 
Токму на Илинден во Љубој-
но со гордост се истакнуваа 
бурното минато исполнето 
со непокор и борба за опста-
нок на македонскиот народ 
и етничка Македонија. Тоа е 
резултат на фактот дека на 
првиот Илинден се случиле 
бурни и драматични настани, 
а и во текот на окупацијата 
Љубојно беше едно од жа-
риштата на револуционерно-
то движење и прва ослобо-
дена територија во Преспа.
На „Љубанските илинденски 
иселенички средби“ со свој 
репертоар на македонски 
народни песни настапија 
и присутните ги забавуваа  
групите „Молика“ и „Фавори-
ти“ од Битола, со познатите 
естрадните уметници: Елена 
Велевска, Благојче Стоја-
новски – Туше, Ташко Каран-
филовски и Елена Јовчевска.
Посебно внимание на „Љу-
банските илинденски иселе-
нички средби“ привлече Теа-
тарска група од 25 деца чии 
корени на нивните родители 
потекнуваат од Љубојно. 
Овогодишната преставата 

беше насловена „Ем љубов – 
ем панаѓур“ и е дело на Пан-
че Александар. Овој познат 
и признат ентузијаст, заедно 
со различни детски групи 
има учествувано на средбите  
четири пати. Како и во пред-
ходните така и оваа година 
Детстската театарска група 
беше наградена со долго-
трајни аплаузи од присутни-
те на „Љубанските илинден-

ски иселенички средби“.
Тие направија оваа тради-
ција во Љубојно да продол-
жи да живее полни 46 годи-
ни, а со тоа Илинден да биде 
и слава и верски празник. 
Илинден како ден на воста-
нието на македонскиот народ 
да стане и ден на Љубојно и 
околните села, Брајчоно. До-
лно Дупени, Наколец, Штр-
бово, Крани и Арвати, како и 

Селата во Долна Преспа во 
Егејскиот дел на Македонија 
и Мала Преспа во Албанија.
Како и сите изминати годи-
ни и оваа година на денот 
Илинден во црквата „Свети 
Илија“ во Љубојно се одржа 
традиционална богослужба 
на која присуствуваа голем 
број верници од Љубојно и 
гости на средбите.
 

Инаку, Иселеничките средби 
се исполнети со интересни 
содржини, Тогаш ечат песни 
и ора, се радуваат луѓето на 
многуте визити, видувања, 
спомени и завет - дека каде 
и да се, ама на Илинден, во 
Долна Преспа да се.
Овој голем ден на верската 
и националната симболика 
на македонскиот народ ја 
издигна до ниво на магија 
која го поврзува, независно 
дали се наоѓа во Македонија, 
Австралија, Европа, Канада, 
САД, Европската Унија или 
на други простори во светот. 
Овој македонски празник е 
ден над деновите, симбол 
над симболите, магнет над 
магнетите.
На прославата на четирие-
сет и шесте „Љубански илин-
денски иселенички средби“, 
се потврди дека родното ме-
сто, со невидена сила ги при-
влекува иселените повторно 
да се вратат на дедовските 
корени. На средбата во пре-
красната атмосфера присут-
ните ги доживееја деновите 
и моментот како во поранеш-
ните времиња. На иселенич-
ките средбисите иселеници-
те беа дел од многубројните 
случувања кои остануваат 
за паметење во родното пе-
чалбарско Љубојно и Маке-
донија. 
Пишува: СЛАВЕ КАТИН

46-ТИ „ЉУБАНСКИ ИЛИНДЕНСКИ ИСЕЛЕНИЧКИ СРЕДБИ“

Изведувачите на детската театарска претстава „Ем љубов – ем панаѓур“

КУД „Моминок“ од Прилеп

Друштвото ,,Брајчино,, од Торонто свечено ја прослави Св. Петка
На 10 август се одржа 
традиционалниот банкет на 
културното друштво ,,Брајчи-
но,, од Торонто, Канада, во 
чест на селската заштитничка 
света Петка, празник кој е 
надалеку прочуен не само во 
преспанската околија, туку и 
во цела Македонија.
Познато е дека во Канада 
живееат бројни иселеници од 
ова живописно преспанско 
село, кое денес е вистинска 
планинска бања, а за Света 
Петка не може да ги збере 
иселениците и почитувачите 
на празникот кои како река 
доаѓаат од сите делови на 

светот.
Се пее, игра и слави, со 
добра храна која ја даруваат 
верниците, а со години на-
назад дарител на славската 
богата вечера е семејството 
на Тодорка и упокоениот 
Владе Мачковски.
Годинава канадските Брајчин-
ци или Братинци како што 
се нарекуваат жителите со 
потекло од селото, во најго-
лем број ја посетија родната 
Македонија, а оние кои оста-
наа беа гости на банкетот на 
друштвото Брајчино што се 
одржа во банкетната сала на 
македонската православна 

црква Св. Недела од Ејџекс.
Како што налага традиција-
та свеченоста отпочна со 
благослов на виното, лебот 
и пченицата од страна на 
свештеникот Илија Дими-
триевски, а годинашни кумови 
беа Весна и Љупчо Кожовски.
Догодина кум за брајчинската 
слава ќе биде Питер Шу-
ковски со неговото семејство. 
Богатата вечера ја подготви 
познатата готвачка Марија 
Ангелевска со нејзиниот тим, 
а банкетот беше збогатен и 
со многу изненадувања на ло-
таријата и со убава македон-
ска музика.
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Join us for our Annual Church Festival 
On September 6, 7 & 8 2019

Sv.Dimitrija Solunski  201 Main St. Markham
There is fun planned for all! The Macedonian festival at Saint Dimitrija Macedonian 

Orthodox church is fast approaching and we are excited! We are located at 201 Main 
Street Markham North. 

Food and drinks served the whole time and we have fun organized for all ages!
We would love to see people from all ethnic communities come join the fun!! All are 

welcome. Free admission! 
On Friday September 6th doors open 5:30pm and our special guests and dance program 

starts at 7pm followed by an open dance party. 
On Saturday September 7th doors open 12:30pm and the dance program starts at 5pm 

followed by an open dance party. 
On Sunday September 8th doors open 12:30pm and there will be an open dance party.
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30 години постоење на Литературното Друштвото „Браќа 
Миладиновци“ од Торонто, безброј поетски и прозни пораки од 
креативното перо на авторите, а ним не им се знае ни бројот, ни 
набојот. Сал едно е знајно: - дишат и творат омаени татковински, 
се будат со стих што мириса на расцутениот мај крај Врадар, опива 
како липите на Широк Сокак и заплискува како водените изблици на 
Охридското Езеро во Црниот Дрим на залезот од август.
Понекогаш чиниш дека штом ги отвориш прозорците ќе го здогледаш 

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

Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

Распетието меѓу Преспа и Торонто на поетесата
 Неда Лозановска 

Неда Лознаовска родена е во Штр-
бово, преспанско во 1938 година. Во 
1971  година заедно со семејството 
заминува во Канада, каде што оста-
нува да живее и работи. По  профе-
сија е шивачки дизајнер, но и писател 
на поезија.
Активен член е на Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“ кул-
турна секција при  македонската пра-
вославна црква „Св. Климент Охрид-
ски“ во Торонто. Член е на друштвото  
на писатели на Македонија од 1997 
година. Добитник е на наградата 
„Иселеничка грамота“  на Струшките 
вечери на поезијата во 1994 година. 
Поезијата на Лозановска се објавува 
по  разни медиуми и книги во дијаспо-
рата, но и во Македонија.
Нејзини најпознати објавени збирки 
се: „Молк“ во 1993 година, „Напуште-
ни дворови“ во  1994 година, „Пре-
молк“ во 1998 година, „Подмамка“ од 
2000 година, „Туѓи патишта“, во  2004 
година, „Бесоница“ во 2008 година, 
„Разделба“ во 2011 година и други.

Животот на Неда Лозановска е, исто-
времено и историја на Штрбово, на 
Преспа, на Македонија, а преку неа и 
на македонското иселеништво. Исе-
леничката приказна за Македонката 
домаќинка, мајка, баба, пријателка 
и поетеса Неда, пак, а со тоа и на 
нејзиното семејство Лозановски е и 
единствена и слична и идентична и 
различна со судбинските и патеше-
ствијата на бројни Македонци кои 
талкаат по светот. Инаку, Неда Ло-
зановска е родена и одраснала во 
Македонија, во Штрбово, се омажила 
во селото Арвати, Преспа, а поголе-
миот дел од животот го поминува во 
Торонто. Како што таа ќе рече дека 
се родила на Богородичните пости, 
пред славењето на Света Голема Бо-
городица, на 25 август 1938 година, а 
името го наследила по името на баба 
� Неда, мајка на татко �. Во Штрбово 

го поминала детството и го заврши-
ла основното образование. Во 1965 
година со семејството се доселува 
во Битола, а во 1971 година, заедно 
со сопругот Алексо и децата Здрав-
ко и Соња заминуваат за Торонто, 
Канада, ќе запише познатиот писа-
тел и хроничар на настаните во ма-
кедонските исленички заедници низ 
светот Славе Катин.
Тој во својата објава насловена како: 
,,Распетието меѓу Преспа и Торонто 

на поетесата Неда Лозановска,, ќе 
рече: Во изминатите педесетина го-
дини во Канада, таа е активна во ма-
кедонската заедница. Меѓу другото, 
таа е член на Литературното друштво 
“Браќа Миладиновци” при МПЦ “Св. 
Климент Охридски” од Торонто, во 
кое била и потпретседател. Објавила 
десетина поетски творби во Канада и 
во Македонија. Нејзино прво поетско 
остварување е стихозбирката “Молк” 
објавена во 1993 година. Потоа ги 
објавила стихозбирките: “Напуштени 
дворови”, 1994, “Премолк” и “Моите 
мисли и зборови”, 1998, “Подмамка”, 
2002, “Подалеку од занесот”, 2004, 
“Туѓи патишта”, 2006, “Загриз во со-
нот”, 2008, “Бесоница”, 2009, “Ѕвез-
дена везилка”, 2010, стихозбирките 
„Небесна ѕвезда“ и “Разделба” во 
2011 година и „Автобиографијата“, 
објавена во 2014 година. Стихозби-
рката „Молк“ на Неда Лозановска е 
прво нејзино поетско дело, подго-
твено и објавено во 1993 година. Во 
ова дело може да се види дека, бе-
скрајни се тагата и копнежот далеку 
од родното огниште. Проклетсвото е 
судбината на откорнатикот. Како што 
потски ќе рече и Неда „Таму ни жи-
вотот е живот, ни сонот е сон“. Затоа 
со право се вели дека болката како 
релевантен потсрек на поетската 
инспирација, како еден вид напиша-
но правило, се преповторува и во 
случјаот со Неда Лозановска. Таа 
како Македонка далеку од сопстве-
ната грутка земја и коренот, домаќин-
ка и мајка, честопати сама со себе, 
го започнува своето преслушување 
на минатото низ стиховите. Книгата 
“Молк” донесува само помал дел од 
фондот стихиви, кои ги создавала ав-
торката, но сосема доволни на број 
да го презентираат нејзиниот поетски 
свет и да ја потврдат како автор. Во 
стихозбирките ,,Напуштените дворо-
ви”, 1994 година, “Премолк” и “Моите 
мисли и зборови”, 1998 година се 

стихозбирки за Македонија, каде е 
огништето на Неда. Со тоа, поезија-
та на Неда Лозановска е претстава 
за темното и светлото. Затоа и Неда 
ќе напише: „Ние, откорнатите, во ду-
шата имаме тешка болка, во нас ја 
носиме старата слика. Кога се враќа-
ме во нашето родно место, гледаме 
споменици, гледаме камења кои ги 
покриле трнливи капини, синорите се 
сменале, а на нашите плеќи товарот 
останал. Иако купивме куќи, купивме 
и таму имаме, стан, куќа, нива, дру-
га куќа во селото Штрбово, сè е под 
своја стреа. Ние одиме и се враќаме 
со тела студени, над облаци лебди-
ме, иако чуваме автомобил во Маке-
донија, останавме туѓинци“. За целос-
на слика за Неда и нејзиното сопруг 
Алексо и нивното семејство Лоза-
новски, за нивната семејна прикаска, 
судбина, успеси, за нивното постигну-
вање на литературно поле и с’е она 
што значи Неда и Алексо е дадено 
во делото „Автобиографија“ на Неда. 
Во делото, на еден многу интересен, 
наративен начин, се вметнати многу 
убави описи, романсиерски обиди, 
мудри изреки, поучни совети, а со тоа 
се презентирани историскиот, живот-
ниот, семејниот, иселеничкиот и тво-
речкиот опус, пред сè на поетесата 
Неда Лозановска. Неда Лозановска е 
голем роднокраен поборник и вљубе-
ник во македонскиот поетски пишан 
збор. Во исто време со својата пое-
зија е позната, не само во македон-
ската заедница во Торонто, особено 
преку Литературното друштво „Браќа 
Миладиновци” што е во рамките на 
МПЦ „Свети Климент Охридски“, туку 
и во Македонија. Како резултат на 
тоа, меѓу другото, таа е член на Дру-
штвото на писателите на Македонија, 
учесник на Струшките поетски вече-
ри, добитник на “Иселеничката гра-
мота” што и‘ ја додели Матицата на 
иселениците од Македонија, како и е 
добитник на други награди и призна-
нија. Затоа е големо задоволството 
кога ќе се најде успешна Македонка 
во светот, која голем дел од својот жи-
вот го посветил на пишаниот збор за 
Македонија. Затоа со право се вели 
дека поетесата Неда Лозановска е на 
распетие меѓу Преспа и Торонто

ДЕНУ ЈАС И ТИ - ПО ЦЕЛИОТ СВЕТ

Бурните реки останале
по мугрите пресни

да бијат срцата млади 
да растат силните гради

Земја недогледна 
по улици наши истекле реки

со изграден живот
останале маки тешки

денови биле од солзите жешки.
Виори на бурни времиња

мачно демнат светулки од огнови.
Безусловни навреди бдеат
и стари босоноги стапала 

траги оставиле.
Затоа биди чист ти дену,

биди силно сонце
одново расцвет на нов цвет

на стебло,
чисти души, срца нивни 

секаде да жарат.
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Минатиот месец, на 9 август, во сите македонски православ-
ни  цркви, како во Македонија така и во поширокиот свет, 
каде што живеат Македонци беше одржана црковна 
богослужба за празникот Св. Пантелејмон, каде покрај 
поменот за 1134-та годишнина од смртта на Св. Кли-
мент (840 - 916) се славеше и богослужбуваше и за 
Светите Седмочисленици.
Оваа година,  во МПЦ. „Св. Климент Охридски“ од 
Торонто, во предвечерието на празникот Св. Пан-
телејмон, беше одржана света вечерна богослужба 
од  страна на свештеникот Сашо Целески, кој и на 
дводневните богослуженија  (8 и 9 август)  верниците  
преку  молитви и божји збор ги запозна со важноста и 
значението на овој христијански празник внесувајќи ја 
нашата традиција, верските обичаи,  како и спевањето 
на славскиот леб. Насекаде во сите цркви, манастири 
и храмови, се чувствуваше дека со божји вознест, со 
смирен и мелозвучен глас, Св. Климент како да ги по-
викува сите на заедничка молитва; заедно да ги пеат и 
вознесуваат псалмите и беседите кон Севишниот. На 
9 август се славеше и богослужбуваше со празнична 
и духовна вдахновеност, со свештено-евангелиски збор, со 
света литургија  и песна.
Славата и името на Св. Климент Охридски – Чудотворец и 
патрон на Македонската православна црква  е високо це-
нето; како прв епископ на Балканот,  творец на Охридската 
книжевна  школа,  кој ги постави темелите на Охридската 
Архиепископија.  Како што тој го прослави македонскиот и 
словенскиот род, и го избави од темнината , ние во знак на 
благодарност со песна  го славиме неговото дело. Токму за-
тоа , литературниов прилог ќе биде  проследен со поетски 
напеви и цитати од песни на наши познати поети:

„Во Охрид, во старата црква,
со Кирилово учење
си занесувал и старо и младо, Клименте !
Универзитет прв, Македонски-Словенски отвори
на Балканот мракот го уништи,
Европа ја зачуди !“

Овие  стихови многу  јасно го истакнуваат  и осветлуваат не-
говото значајно дело и  бурна  епоха  во која остави  околу 50 
дела. Со мудроста на книгата и словото божјо што го сееше 
насекаде, помина секакви простори и граници, а неговите жи-

тија, беседи, песни и молитви, 
присутни се насекаде, во сите 
времиња  храмови и култур-
но-просветни установи.                                                                     
 На богослужбата  за Св. Пан-
телејмон,  им се оддаде почит 
и на Светите   СЕДМОЧИСЛЕ-
НИЦИ  – 7 најпопуларни соз-
давачи на словенската писме-
ност и литература,  чии живот 
е тесно поврзан соживотот и 
делото на Св. Климент. Сед-
мочислениците биле седумб-
ројни свети и мудри мажи  на 
бога оддадени и тоа  Кирил и 
Методи,  со нивните ученици 
Климент, Наум, Горазд, Анге-
лариј и Сава. Во нивна чест  

македонскиот народ  ги прославува нивните празници и им 
оддава почит и благодарност кон нивното свето дело. Во 

контекстов на литературниот прилог со песната „НАШИТЕ  
УЧИТЕЛИ“ на поетесата  Косара  Гочкова ќе си припомнеме 
за нивното  свето дело, – цитираме:

„Првите учители Кирил и Методиј
азбука создадоа за браќата свои.
Светлина подарија на старо и младо
за сиот род словенски просвета и радост.“

При составувањето на азбуката големо учество зел и Св. 
Климент, кој во чест на неговиот учител,  Кирил, македонска-
та азбука ја нарекол Кирилица.  Не само што е  следбеник  
на Солунските браќа, туку тој, меѓу  Седмочислениците, е 
најпрославуван  низ  сите времиња,  и како апостол на госпо-
да, со песни го славиме:

„О, Клименте, учителе  славен,
Тргна по патот на Кирил и Методи
учители твои, Солунчани славни
му даде светлина на народот твој мил
кој со векови долги во темнина бил.“
                                              (Б. Д.)

За да бидеме веродостојни 
кон делото и на другите Сед-
мочисленици: Наум, Горазд,  
Ангелариј и Сава,  ќе ја спо-
мнеме Моравската  мисија, 
кога во 863 г. моравскиот 
кнез Ростислав се борел 
со Латинско-германскоро 
свештенство,  и се обратил  
до Кирил и Методи.  Сите 
тие отишле во Моравија 
каде го ширеле христијан-
ството и јазикот на македон-
ските Словени, соочувајќи се 
со големи тешкотии:

„Во земјата Моравија 
настапачите црни дни...
Ереси злобни среде Мо-
равија
тријазична ерес  расши-
риле
голема тежина на наши-
те учители  им наметна-

ле...
Климент, Наум, Горазд,  Ангелариј и Сава  - 
тргнаа по патот на учителите свои,
нивното дело го продолжија.“

Во 18 век  излегува од печат житието на Седмочислениците, 
со кое се зајакнува култот на Климент како најзаслужен и не-
говата слава продолжува низ сите столетија.  Целокупното 
македонство, лингвистика, книжевна историја и традициите 
поврзани се цврсто со делото на Св. Климен, кој ја стекнал 
славата макотрпно и заслужено. Умрел во 916 г. во Охрид и 
бил закопан во неговиот манастир“ Св Пантелејмон„ што го 
изградил за време на неговиот живот, и од тука се создава 
стихот:

„Слава тебе Клименте, учителе  наш
Те чува верник, древен Охрид 
Ти почиваш во учителски  дом 
Свети Пантелејмон.„

Токму таа слава  ја понесе и Св. Пантелејмон, кој е тесно 
поврзан  со неговата смрт;  и „вечното живеалиште “ на Св. 
Климент.  И кога веќе  на неговиот ден ја одбележуваме  
годишнината од смртта на Климент,  да спомнеме  за зна-
чението на Св. Пантелејмон  кој се празнува  на 27 јули по 
јулијанскиот календар, на 9 август по грегоријанскиот. Роден 
е во Никомидија – денешен град  Измит во Турција. Св. Пан-
телејмон бил образован  човек и лекар, многу добар и  им 
помагал напомагал на луѓето. Овој великомаченик и  лекар, 
заштитник на науката и медицината,  имал моќ  да лекува  
болни луѓе и затоа  е наречен Чудотворец.  Прославувајќи го 

неговиот ден, остануваме веродостојни кон  делото,  култот и 
славата на нашиот светител  и патрон, Св. Климент.
Со македонската традиција  ликот на Климент е сврзан толку 
интимно  со тоа што кандилцата пред  неговите икони гореле  
низ вековите најповеќе  само низ нашите места, изразувајќи 
молитва, надеж,  добрина и љубов. Токму затоа  во минатиот 
век „ му давале и централно место на иконите во компози-
цијата на Седмочислениците“ Во книжевната историја висо-
ко е отценето значењето и улогата на Климент за развојот на 
словенската писменост и култура.  Тој е инспирација за на-
шите поети и уметници  кој секогаш ќе свети  со светозрачен 
сјај.  Каде и да сме во поширокиот свет ние се идентификува-
ме со неговото име.  Македонскиот народ  му остана достоен 
следбеник  насекаде.  Неговото свето име и нашето богато 
културно наследство сомаке-
донскиот јазик се афирмираат 
и овде во Торонто,  Канада и 
пошироко.

ЧЕСТ И СЛАВА ТЕБЕ 
КЛИМЕНТЕ, УЧИТЕЛЕ 
НАШ - МАКЕДОНСКИ !

Честит 8 Септември  -  
Денот на независноста на 
Република Македонија !

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

За да бидеме веродостојни 
кон делото и на другите Сед-
мочисленици: Наум, Горазд,  
Ангелариј и Сава,  ќе ја спо-
мнеме Моравската  мисија, 
кога во 863 г. моравскиот 
кнез Ростислав се борел 
со Латинско-германскоро 
свештенство,  и се обратил  
до Кирил и Методи.  Сите 
тие отишле во Моравија 
каде го ширеле христијан-
ството и јазикот на македон-
ските Словени, соочувајќи се 
со големи тешкотии:

„Во земјата Моравија 
настапачите црни дни...
Ереси злобни среде Мо-
равија
тријазична ерес  расши-
риле
голема тежина на наши-
те учители  им наметна-

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ле...
Климент, Наум, Горазд,  Ангелариј и Сава  - 
тргнаа по патот на учителите свои,

НА ПРАЗНИКОТ СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН СО МЕЛОЗВУЧЕН ГЛАС, СВ. 
КЛИМЕНТ ГИ ПОВИКА СИТЕ ВЕРНИЦИ НА ЗАЕДНИЧКА МОЛИТВА,  

ДА ГИ ПЕАТ И ВОЗНЕСУВААТ БЕСЕДИТЕ  КОН СЕВИШНИОТ
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На 6 септември во 1962 го-
дина во Струга започна прва-
та поетска манифестација 
Струшки вечери на поезија-
та. Најзначајната награда 
на Струшките вечери на по-
езијата е „Златниот венец“, 
која за првпат му е доделена 
во1966 година на советскиот 
поет Роберт Иванович Рож-
дественски за најдобра пес-
на. Од 1971година „Златниот 
венец“ се доделува за цело-
купен поетски опус.
8-ми септември е Ден на 
независноста на Македо-
нија. Празникот ја означува 
сувереноста, независноста и 
самостојноста на Македонија 
и македонскиот народ.
На 8 септември 1991 година 
убедливо мнозинство - 95% 
од граѓаните што излегоа 
на референдумот, позитив-
но одговорија на референ-
думско прашање: „Дали сте 
за самостојна Македонија со 
право да стапи во иден сојуз 
на суверени држави на Југо-
славија“?
На гласањето, според офи-
цијалните податоци, од 

1.495.626 гласачи излегле 
1.132.981 граѓанин со право 
на глас или 71,85 отсто, а од 
вкупниот број граѓани кои гла-
сале на Референдумот пози-
тивно се изјасниле 1.079.308 
граѓани односно 95,09 отсто 
(односно 72,16 % од вкуп-
ниот број на граѓани со право 
на глас). Резултатите само 
по себе говорат за успеш-
носта на Референдумот. Во 
официјалниот извештај на 
Комисијата за спроведување 
на Референдумот се вели 
дека за начинот на кој беше 
спроведен не беа поднесени 
приговори или жалби поради 
неправилности или повреди 
на одредбите на Законот за 
републички Референдум. 
Комисијата ја констатирала 
масовноста на граѓаните со 
право на глас во Македонија 
кои се изјасниле "за" самос-
тојна и суверена Македонија.
На референдумот му прет-
ходела Декларација за не-
зависност што првиот по-
веќепартиски Собрание на 
Република Македонија, Ма-
кедонски Парламент што ја 

усвоила на 25 јануари 1991 
година.
На 8-ми септември 2016 

година по повод денот на 
независноста на Република 
Македонија, Генералниот 
Конзулат на Република Ма-
кедонија во Торонто ја орга-
низираше традициналната 
манифестација ,, Кревање на 
знамето на Р. Македонија,,. 
Свечената церемонија се 
одржа пред градската општи-
на на Торонто. Честа да го 
крене државното македонско 
знаме на јарболот ја имаше 
истакнатиот Македонец од 

Канада и поранешен уредник 
и основач на весникот ,,Ма-
кедонија,, Танас Јовановски.

На 17-ти септември 2016 се 
одржа голем добротворен 

банкет во македонската пра-
вославна црква домаќин Св 
Климент Охридски во Торон-
то на кој се собраа донации 

во износ од $85,500 за помош 
на настраданите од поплави-
те во Македонија. Вкупниот 
износ на донации организи-
рани само во македонските 
православни  цркви од Кана-
да изнесуваше над 100.000 
канадски долари. Здружена-
та македонска имиграцио-
на заедница во Канада во 
неколку хуманитарни акции 
организирани од црквите на 
Македонската Православна 
Епархија, македонски орга-
низации во Канада, активис-
ти, подржани од Амбасадата 
на Република Македонија во 
Канада  и Генералниот Кон-

зулат во Торонто собра над 
$150,000 канадски долари за 
помош на настраданите од 

поплавите во Скопје и околи-
ните места.

На 13 септември 2014 годи-
на во чест на 8-ми септември 
се одржа првиот кугларски 
натпревар што во органзиа-

ција на Генералниот Конзу-
лат на Република Македо-
нија и Генералниот Конзул 
Драган Ѓурчевски заедно со 
кугларскиот клуб на Свети 
Климент Охридски од Торон-
то се 
На турнирот зедоа учество 
екипите: Филип 2-ри Маке-
донски,  Александар Ма-
кедонски,  Свети Кирил и 
Методиј, Цар Самуил, Гоце 
Делчев и Методија Андонов 
Ченто. На најдобрата екипа 
,,Гоце Делчев’’ и кугларите 
им беа доделени македонски 
вина, шише ракија и ЦД пло-
чи со македонска популарна 

музика донација од Генерал-
ниот Конзулат на Р. Македо-
нија во Торонто. Најуспешен 
куглар во машка конкурен-
ција беше Јани Кокологос, а 
во женска Мери Мицопулос. 
На 14 септември 1996 во  
Скопје почина најпознатиот 
македонски гајдаџија Пеце 
Атанасовски  (роден на 25 
октомври 1925, Долнени), 
аранжер, водач на оркестар 
и изведувач на македонска 
народна музика, како и ком-
позитор на новосоздадени 
фолклорни песни. Во кон-
куренција на 1 800 гајдаџии 
од целиот свет, тој го освоил 
првото место и наградата 
„Златна гајда" на фестивалот 
во Ериче, Италија во 1968 
година. Во 1973 година го ос-
новал и бил директор на До-
лненскиот фестивал, кој по 
неговата смрт бил именуван 
како Фестивал на народни 
инструменти и песни „Пеце 
Атанасовски". 

На 19 септември 2015 годи-
на беа одбележани 20 години 
од осветувањето на црквата 
Раѓање на Пресвета Богоро-
дица во Кембриџ.
Осветена од Митрополит 
г-ин Кирил и поддржана од 
бројни македонски верници и 
патриоти за свој прв свеште-

ник го добива сегашниот па-
рохиски свештеник протоје-
реј Гоце Деспотовски.
На присутните им се обрати 

претседателот на управа-
та Петре Медичков, како и 
тогашниот  пратеник во Со-
бранието на Р. Македонија 
Павле Саздов.

На 26 септември 1371 го-
дина се одиграла Битката 
на Марица во која загинале 
Волкашин и Угљеша Мрњав-
чевци, а синот на Волкашин, 
Крале Марко станал крал на 
Прилепското кралство.

Македонска Заедница

Низ Годините

во износ од $85,500 за помош 
на настраданите од поплави-
те во Македонија. Вкупниот 
износ на донации организи-
рани само во македонските 
православни  цркви од Кана-
да изнесуваше над 100.000 
канадски долари. Здружена-
та македонска имиграцио-
на заедница во Канада во 
неколку хуманитарни акции 
организирани од црквите на 
Македонската Православна 
Епархија, македонски орга-
низации во Канада, активис-
ти, подржани од Амбасадата 
на Република Македонија во 
Канада  и Генералниот Кон-

Фото архива 2016
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 ► Кавгите не би траеле долго, ако е 
вината од едната страна.

 ► Жените не можат да го проценат 
добриот човек, ако не се заплеткани со 
некој глупак.

 ► Музиката е храна на душата, а 
кавгата храна на жената.

 ► Често се прашувам: Дали проштевањата имаат крај?
 ► Најлоша сиромаштија е осаменоста и чувството дека не 

си сакан.
 ► Проштевањето не го менува минатото, но и’дава шанса 

на иднината.
 ► Мажот кралува, а жената владее.
 ► Не и’ кажувај се’ на пријателката, ако сакаш да ти остане 

пријателка.
 ► Единствени мажи кои немаат проблеми со жените се оние 

– покојните.
 ► Парите жената ја лажат, а таа мажот.
 ► Верноста на жената е напишана на вода.
 ► Колку вреди нештото ќе дознаеш кога ќе го изгубиш.
 ► Попусто календарот ги броеше деновите, часовникот 

саатите, моето срце секундите.

►
вината од едната страна.
►
добриот човек, ако не се заплеткани со 
некој глупак.

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски

Лажна светлина

Велат: Љубовта е слепа и невидлива,
А јас посакував да има лице, 
да ја видам дали е слатка или е отровна.
Доаѓа тивко и смирено,
 а си оди грмовито и ветровито.
Кога ветерот ќе стивнре
Мојата душа ќе здивне!
Таа слепа љубов ми остави 
многу солзи во мојата душа. 
Те молам господе пожртвувај нешто твое 
да избришам нешто мое.
Јасго слушав звукот на насмевката, 
ја чувствував нејзината топлина 
и станав креација
на нејзината фантазија.
Иако сум слеп и слепо згазив,
Сепак преку нејзината сенка
Гледам ангелско лице
Со ѓаволски рогови.
Лажната светлина низ моите прсти помина,
Јас не се уплашив од темнината,
Туку се уплашив од лажната светлина.

Ташко Кубановски

Твитотека

Сиромашно време
Наставникот:
Јас немам, ти немаш, тој, 
таа, тоа немаат... Трпе, кое 
време е ова?
Трпе:
- Сиромашно време

Љубопитност
-Докторе, дали ми се готови 
резултатите? Умирам од 
љубопитност.
-Не само од љубопитност, 
господине...

Гипс?
Новокомпониран богаташ 
Македонец скршил нога 
и отишол кај приватен 
ортопед.
-Скршена е, ќе мора да се 
стави гипс - рекол ортопе-
дот.
-Каков гипс, бе, батка?! Тури 
мермер!

Комшии
Митра и вели на комшивката 
Цена:
- Ние ќе се селиме. Сигурно 
наскоро ќе имаме подобри 
комшии.
- И ние ќе имаме подобри 
комшии - вели Цена.
- И вие се селите? - прашува 
Митра.
- Не, ние остануваме.

Сила
Најново истражување 
покажало дека Македонците 
физички стануваат се' поси-
лни. Пред десет години, беа 
потребни двајца луѓе за да 
понесат товар со произво-
ди купени за 1000 денари. 
Денес, тој товар може да го 
носи и петгодишно дете.

Таман
Полицаец застанува возач, и 
му бара лична карта, возач-
ка дозвола... Меѓу другото, 
полицаецот прашува:
- Господине, да не сте пијан?
- Не.
- Па, гледам дека не сте ни 
трезен.
- Не сум ни трезен господине 
полицаец.
- Па каков сте?
- Таман.

Метро
-Со што одиш на работа?
-Со метро.
-Како бе со метро, кога во 
Скопје нема метро?
-А работа има?

Сто години
-Госпоѓо, ќе ми кажете ли 
како успеавте да доживеете 
сто години?
-Види синко, никогаш во 
животот не се расправав со 
никого.
-Ама тоа е невозможно?!
-Во право сте.

Серии
Турците по 5 века кога си 
оделе рекле: ќе се вратиме 
во серии!

Рецепт
Млад човек влегува во 
аптека:
-Добар ден, ми треба некој 
антидепресив.
-Имате ли рецепт од лекар?
-А ќе заврши ли работа 
македонски пасош?

Задгробен живот
Разговараат двајца другари 
во Македонија:
-Брат, никогаш не сум те 
прашал, веруваш ли во 
задгробен живот?
-Верувам само во задграни-
чен живот.

Награда
Се сретнуваат двајца поли-
цајци:
-Колега, имаш нов часовник!
-Да, Ролекс, златен!
-Да не е награда?
-Да, така нешто.
-Сигурно си фатил опасен 
криминалец?
-Не, го пуштив...

Материјалист
Некој богат човек си се 
возел во новото Ферари и 
направил сообраќајка… Кога 
дошла полицијата тој почнал 
да извикува:
-Леле колата, леле новата 
кола!
Полицаецот му вратил:
-Човеку, како можеш да си 
таков материјалист, зарем 
не гледаш дека ти ја нема 

левата рака.
Човекот погледнал и изви-
кал:
-Леле Ролексот!

Мудрост
Двајца другари ловат риба и 
едниот фаќа златна рипка.
-Пушти ме назад во вода-
та и ќе ти дадам животен 
подарок. Бирај дали сакаш 
љубов, мудрост или милион 
долари - рекла рипката.
- Сакам мудрост, пресекол 
рибарот.
- Готово. Ја имаш, рекла 
рипката и се вратила во 
водата.
По неколку минути тишина, 
другиот рибар му вели:
- Ајде бе, кажи нешто мудро.
- Требаше да ги земам 
парите.

Google
Google е толку интелигентен 
што веќе ништо не можеш 
да сокриеш од него. Вчера, 
на пример, пишувам: Барам 
работа во Македонија за 
2000 евра плата.
Google ми враќа:
Did you mean: 150 евра?

Ништо ефикасно!
- Скопјанец: Шо имате вие 
против скопјани бе?
- Охриѓанец: Ништо ефи-
касно!

Школо
Ги построил командирот по-
лицајците и им зборува: „Вие 
што имате средно школо 
застанете десно, а вие што 
имате основно застанете 
лево.“ Но во средината оста-
нал еден полицаец: „Каде да 
одам јас, кога немам никакво 
школо?“ „Ти застани зад 
мене“, одговорил команди-
рот.

Бабички на чешма
Две бабички на чешма 
разговараат:
- Шо праиш?
- Шо да праам?
- Шо ќе праиш! 

Што би рекол некој 
МК политичар:
„Слободно шегувајте 
се на моја сметка. Ги 
имам повеќе".

Македонија е збрка 
од луѓе кои знаат сè 
за другите и ништо за 
себеси.

Да беше амазонската 
прашума, која гори 
со денови, банка во 
сопственост на бога-
ти капиталисти веќе 
одамна ќе беше спа-
сена со парите на да-
ночните обврзници.

Ти си најобично педериште

Му вели Хасо на Мујо:
– Муки, јас мислам дека 
сум геј.
– Каков геј бе!? Возиш Бе-
ем-ве по Монте Карло?
– Не.

– Одиш на излети на 
Хаваи?
– Не, до Халкидики мак-
симум.
– Носиш Прада чанта?
– Од кај, болан, пари за 

Прада?

– Е па Хасо, да те разоча-
рам, ти не си геј, ти си 
најобично педериште.

Анѓушев: просечната плата до крајот на годината ќе 
ја достигне цената на моите патики

Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, проф. д-р Кочо Анѓу-
шев, најави дека просечната плата во Македонија до крајот на годината ќе ја достигне цена-
та на неговите патики.
Анѓушев наведе дека е добра вест што граѓаните од просечната плата ќе можат да купат 
еден пар патики “Ерменегилдо Зења“, но лоша вест е што во тој случај би морале да се 
откажат од се' останато.
-Секако, ќе мораме и понатаму да работиме многу внимателни и напорно за просечната пла-
та да ја достигне полната цена на овие патики, која изнесува 560 евра. Засега ја достигнавме 
само нивната цена на попуст, но ако се осврнете седум-осум години наназад, ќе видите дека 
во времето на поранешната власт сте можеле да купите само нешто повеќе од една патика, 
никако целиот пар – објасни вицепремиерот.
Од Институтот за пазарни истражувања и проучување на воздушни ѓонови истакнуваат дека 
иако е добра вест што просечната плата го достигнала нивото на патиките на вицепремие-
рот, тоа не е доволно.
-Што е со вицепремиерското карирано сако или јакната „Лоро Пиана“? Дури кога про-
сечната плата ќе го достигне нивото од 2200 евра, колку што чини таа јакна, ќе можеме 
да зборуваме за суштинско подобрување. Патиките, секако, се убав чекор напред, но не 
смееме да застанеме тука. Се надевам дека за две, највеќе две и пол години ќе можеме да 
боруваме за просечна плата во висина на цената на „Зења“ патики без попуст - изјавуваат 
од Институтот.

Сe' повеќе граќани на Ѓорче летуваат во Ѓорче
Ова лето забележан е драстичен пораст на бројот на граѓани на Македонија заинтересирани 
за домашен туризам, меѓу кои предничат граѓаните на скопската општина Ѓорче Петров, кои 
масовно одлучиле своите годишни одмори да ги поминат во Ѓорче Петров, соопшти денес 
Националниот завод за статистика
Истражувањето кое беше спроведено во текот на месец јули, покажало дека Ѓорче Петров 
станало омилена дестинација на сите граѓани а Ѓорче Петров, како и на луѓето од околните 
места.
-Повеќето граѓани на оваа скопска општина се изјасниле дека целото лето ќе го поминат во 
Ѓорче Петров, додека голем број мештани уште отсега знаат дека на зима исто така ќе скија-
ат во Ѓорче. Многумина веќе одучија и Нова година и Божиќ да ја поминат во овој симпатичен 
град. Оваа општа одлучност на граѓаните на Ѓорче да летуваат и зимуваат во своето родно 
место може само да служи за пример и да ги охрабри останатите граѓани на Македонија кои 
се' уште не одбрале дестинација за годишен одмор – соопшти референтот на заводот за 
статистика.
Ги прашавме граѓаните на Ѓорче Петров како се решиле на овој одважен чекор.
-Како прво, имам куќа во Ѓорче. На убаво место е, има клима уред, а близу има продавница. 
Како второ, слушнав дека и претседателот се залага за домашен туризам и дека прави се' за 
да ни овозможи летување ширум нашата земја. Ова нека биде мојот скромен придонес – ни 
рече стариот Ѓорчевец кој сакаше да остане анонимен.
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Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by Marija
Marija Angeleski

Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни 

акцесорис за вас лично или во вашиот дом. Изработката на 
сите предмети е рачна и понекогаш на машина за шиење. 
Материјалите кои ги користам во изработката на предмети-
те и облеката се веќе искористени или постоечки во некој 
друг дезен и вид, кој се разбира не ни треба повеќе. Реци-
клирањето е број еден за заштита на нашата убава пла-
нета земја. Затоа да бидеме инвентивни и да направиме 
нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја како да си направите прекрасен 
дизајн на фустан од широка свилена туника:

1. Свилена туника;
2. Игла за отпарување на текстил;
3. Ножици;
4. Машина за шиење;
Најпрвин треба да одредите која е вашата замисла за нов 
дизајн на свилената туника. Во мојот случај имам среќа 

бидејќи туниката е за трудници и е 
доста широка што значи имам дово-
лно материјал за фустан. Скроив две 
парчиња. Шарениот дезен го ставив 
напред. Задниот дел е еден дезен. 
Жолтите ленти ги направив врвки 
како прерамки. Од вишокот на мате-
ријал направив коланче и го украсив 
со долги врвки во жолта боја. Мо-
жете да го декорирате со друг каиш 
или да го носите слободно. Како што 
гледате на сликата летниот фустан 
е спремна за ова лето! Уживајте во 
секоја ваша идеја и креација! 

Рубриката НАПРАВИ САМ  ви ја 
подготви Каролина Ристеска.

Во оваа рубрика НАПРАВИ 
САМ ќе може да се запозна-
ете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, 

НАПРАВИ САМ

Recipes by Marija: Summer Moussaka

This recipes serves 12 people

Ingredients:
10 medium potatoes - peel & 
sliced
1 large egg plant - peeled & 
sliced
1 or 2 medium zucchini's - 
sliced
4 medium onions - peeled & 
chopped
4 or 5 cloves of garlic - peeled 
& chopped
1 medium green bell pepper
4 medium tomatoes - chopped
salt & pepper to taste
1/2 cup vegetable oil
1 tbsp. parsley for decoration 

- chopped
1/2 tbsp. red sweet paprika

Preparation:
Fry the onions, garlic & bell in 
vegetable oil over high heat in 
a large skillet.
When nicely brown - add salt, 
pepper & paprika, mix and 
pour 1 cup water - bring to a 
boil and leave to the side (no 
heat)
Take the large cooking pan, 
and take your eggplant, 
zucchini and potatoes and 
separate them into separate 
plates.
Season each with salt, pepper 
and a little lemon, sprinkled 

with oregano. 
Mix each one and then 
begin your fi rst layer in 
the pan.

1st layer: potatoes, add 
some of the fried onion 
mix on top. (leave some 
for the other layers)
2nd layer: eggplant - 
add onions on top there 
as well.
3rd layer: zucchini - 
add most of the friend 

onions on top (leaving some).
4th layer: add your tomatoes 
(leave some for the next layer)
5th layer: another layer of 
potatoes and add the rest of 
your fried onions and tomato.
- Add your parsley here and it 
is ready for the oven!

Preheat your oven to 350°F 
and cover your pan. Bake 
for 1 hour, then remove the 
cover and bake for another 15 
minutes.

A light summer, but traditional 
dish. For a nice hardy meal.

Recipes by Marija: Traditional Beef Stew

Ingredients:
1 lb. tender beef
2 medium potatoes 
2 scratch celery
1/2 green bell pepper ...
1 large onion
1 tbsp. tomato paste
salt, pepper & garlic to taste
1/4 cup vegetable oil
1 bay leaf
1 tbsp. fl our
1 tbsp. red wine
1 tsp. red sweet paprika
Recipe:
Cut meat into small pieces and 

wash a couple times in hot 
water.
In a large pot put in the meat 
and oil, let the meat fry on hot-
heat for 5-10 minutes.
Add in the fl our and keep 
mixing well, let the fl our get 
nice and brown.
Add in the red paprika, tomato 
paste and keep mixing.
Fill it 3/4 with warm water and 
add in all vegetables. Also the 
bay leaf.
Also here, add in the wine.
Keep it on medium heat to boil 
for 1 - 1.5 hours.

After 1 hour, take your 
potatoes, wash and chop them 
into medium sized square 
pieces. Add them in.
After 1.5 - 2 hours (meat 
needs to be tender). 
At this point the water should 
be evaporated down to half 
and the meat should look nice 
and thick.
Now for decoration, add 1 
tbsp. green peas and parsley 
on top.
Can be eaten over rice or on 
its own as a lovely stew!

Baking by Marija: Tulumbi

Ingredients:
500g fl our
400ml water
150 ml vegetable oil
5 eggs
1 tbsp. sugar
1 tsp. salt
vegetable for frying

Syrup ingredients:
1L water
600g sugar
1/2 a lemon
1/2 cup honey

Syrup Preparation (this should 
be done fi rst, so it can cool):
On the stove top, high heat, 
take all the ingredients and 
mix together until it becomes a 
nice thick syrup. 
Take it off the heat to cool.

Preparation:
In a large pot, take the water, 

salt, oil, and sugar and bring 
them to a boil. When it begins 
to boil, pour in the fl our.
Mix it very quickly together 
and take it off the stove heat 
quickly. Mix fast so it can 
stiffen.
Leave it off to the side to cool.

Take each egg one by one 
and put them into the dough. 
Put them in slowly and mix 
together very well.

Take another pan, and pour 
some vegetable oil in, as much 
as you'd think you 
need for frying.

Take the dough and 
put in those funnels 
used for icing cakes. 
Squeeze in some of 
the dough into the 
hot oil, a fi nger wide. 
Cut off the dough 

with knife or scissors and 
repeat.
Fry them on one side and then 
the other on low heat and for a 
longer period of time.

** Make sure you glaze the 
tulumbi as soon as they come 
out of the frying oil, with the 
glaze being COLD.

Please enjoy these tasty 
treats, as they are a family 
favourite for many years!
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 
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Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
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Секоја сабот од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

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

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

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

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

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

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
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tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
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Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com



Страница 45August 30, 2019 Македонска заедница

Запознај ја татковината за да ја сакаш повеќе!

 Македонија–создавана низ 
вековите. Македонија ВЕЧ-
НА!!!
Ако сте знаеле да потсетиме, 
ако не сте знаеле-уживајте 
во Македонија.
1. Со името Македонија се 
гордеат три континенти и 
затоа Македонија е нарече-
на земја излеана од злато. 
Името Македонија односно 
Македон се сретнува на три 
континенти. Африка, Азија и 
Европа. 
2. Највисоката планина во 
Македонија е Кораб, висока 
2.764 метри. Кораб  претста-
вува планинско-венечен лак, 
со правец на протегање од 
југ кон север. Кораб е пла-
нина со најубав планински 
релјеф.
3.  Легендата кажува дека 
во Охрид има 365 цркви кои 
датираат уште од 4-тиот век.

4. Дали знаете кој е првиот 
македонски олимпиец? 
Тоа е Кузман Сотировски-  
фудбалски репрезентативец, 
кој настапил на Олимписките 
игри во Амстердам на 29 мај, 
1928 година во дресот на 
Југославија. Играле против 
Португалија со резултат 1 
спрема 2 при што Југосла-
вија отпаднала од понатам-
ошни натпревари.
Кузман бил роден во село 
Стенче, Тетовско, имал трој-
ца браќа и во 1913 година 
заминале на печалба во Бел-
град. Таму отвориле фурни и 
никогаш не се вратиле во се-
лото. Еден од браќата уште 
во 1928 година му донесол 
на Кузман топка купена во 
Букурешт и тоа била прва то-
пка во селото Стенче. Кузман 
е учесник и во катастрофал-
ниот пораз на Југославија од 
Чехословачка во Прага 1-7.

5. За животот и страдањата 
на македонскиот народ за 
време на турското владеење 
на Балканот, голем интерес 
пројавиле голем број стран-
ски филмски компании. Така 
во 1903 година, филмската 
компанија Браќа Пате од 
Франција го снимила фи-
лмот со потресен наслов 
„Колежите во Македонија“. 
Овој филм иако траел само 
две минути, оставил силен 
впечаток кај населението, 
прикажувајќи ја реалната 
слика во земјата. Во него 
биле прикажани насилствата 
врз македонското население 
од страна на отоманската 
војска и полиција. Многу фи-
лмови се направени на тлото 
на Македонија посебно во 

периодот на Балканските 
војни и Првата Светска Вој-
на. Како попознати наслови 
на филмовите снимени на 
наша територија се: ,,Слики 
од боиштата,, ,,Војната на 
Балканот,, ,,Заземањето на 
Куманово,, ,,Крвавата битка 
на Брегалница,,. Во 1933 го-
дина германскиот снимател 
Шулц, престојувал во Маке-
донија и снимал филмови за 
животот на луѓето во градо-
вите што ги посетил, Скопје, 
Велес, Кочани, Прилеп, Би-
тола. Најмногу се интереси-
рал за манастирскиот живот 
во македонските манастири. 
Германскиот снимател Шулц 
е автор и на документарниот 
филм под наслов „Од Косо-
во до Охридското Езеро“. 
Овој филм содржи многу 
веродостојни документи и 
фотографии за животот во 
Македонија и за нејзините 
природни убавини. Првиот 
долгометражен филм под 
наслов ,,Фросина,, е снимен 
во 1952 година по сценарио 
на Владо Малевски, а во ре-
жија на Воислав Нановиќ.

6. Античките Македонци не-
гувале повеќе култови, кои 
биле поврзани со натпри-
родните сили. Но најпроши-
рен бил култот на Сонцето. 
Затоа сонцето го прикажу-
вале на накитот, оружјето, 
особено на штитот. Може да 
се види и на некои монети на 
македонските кралеви. Осо-
бено го почитувале култот на 
водата. Кон реките се одне-
сувале како кон божества и 
им принесувале жртви. Исто 
така многу го почитувале и 
верувале во лавот.
Можеби затоа и ден денес, 
сонцето и лавот се кори-
стат како неофицијални 
национални симболи во 
Македонија. Масовно се 
претставува и користи шес-
наесетзрачното Сонце од 
Кутлеш, коешто било сим-
бол на Античка Македонија, 
и жолтиот лав на црвена 
основа, кој бил симбол на 
средновековна Македонија и 
официјално знаме на Илин-
денското востание. Едно од 
двата неофицијални симбо-
ла на Македонците-шесна-
есет зрачното златно-жолто 
сонце од Кутлеш на црвена 
основа, беше и официјално 
државно знаме во периодот 
од 1991 до 1995 година.
И двете знамиња (и сонцето 
и лавот) се општоприфатени 
како македонски национални 
симболи насекаде каде што 
живеат Македонци, а исто 

така се употребуваат и како 
амблеми на македонските 
партии и организации во 
странство (околните држа-
ви) и во Македонија.
7. Александар бил син на 
кралот Филип Втори и на 
кралицата Олимпијада. 
Кога се родил, татко му 
истовремено добил три ра-
досни вести. Првата, дека 
неговата војска ги победи-
ла Илирите, втората, дека 
неговите коњи победиле на 

олимписките игри и третата, 
дека му се родил син. Среќа-
та на Филип и Олимпијада ја 
зголемиле и дворските га-
тачи кои протолкувале дека 
детето Александар, ќе биде 
славен и голем херој кој ни-
кој не ќе може да го победи.
8. Генијалниот војсководец 
Александар Македонски, по-
несен од идејата за обединет 
свет и со цел да ги зближи 
македонските и азиските на-
роди, во летото 324 година 
во градот Суса ја направил 
најголемата свадба во исто-
ријата кога само во еден ден 
оженил 10.000 свои војници 
со Персијки. Тогаш и самиот 
Александар склучил брак со 
ќерката на персискиот цар 
Дариј, принцезата Статира.
Примерот на Aлександар 
Македонски го следеле и 
неговите најблиски воени 
соработници и со Персијки 
се ожениле уште 80 маке-
донски велможи и високи 
достоинственици. Свадбните 
церемонии се одвивале во 
огромен специјално подго-
твен шатор.

9.  Според легендата се 
смета дека Крали Марко од 
Прилеп-Варош, имал три 
сестри Дева, Кита и Ѕвезда. 
Најстарата, Дева, живеела 
во село Девич, Порече. По 
нејзиното име и селото го но-
село името Девич. Над село-
то има и едно црквиче и кула 
оградени со голема авлија, 
сета од камен. Дева живее-
ла таму во кулата и држела 
војска. Војската се бранела 
со камења. Дева изградила и 
една зандана полна со вода. 
Од занданата до кулата има-
ло една воденичка бука низ 
која заробените ги пуштала 
во занданата. Затвореници-
те биле во вода дење и ноќе 
се дури не умреле. И денес 
кај занданата стои караула-
та каде стоела стражата. Во 
кулата имало и фурна каде 
Дева печела леб.
Кита, живеела во Кичево. Ки-
чево го носи името по Кита. 
Најмалата сестра Ѕвезда, 
живеела во Гостивар. Дева 
и Кита никогаш не се ома-
жиле. Турците велеле, Кита 
била убава, ама Дева уште 
поубава.
10. На територијата на наша-
та земја се откриени остато-
ци од повеќе градови коишто 
имале големо значење во 
стопанскиот и културниот 
живот на Македонија под 
римска власт. Еве неколку 
занимливости за старите 
градови кои денес сведочат 

за постоење на значајни ан-
тички градови на наша тери-
торија.
Стоби, кој се наоѓа на вливот 
на Црна Река во Вардар. Во 
Стоби денес можат да се ви-
дат остатоци од театар, цр-
кви, приватни куќи – палати, 
улици, бањи, плоштади и др. 
Во овој град имало и ковач-
ница за пари.
Хераклеја Линкестис – се на-
оѓа во близината на Битола. 
Во Хераклеја се зачувани 
остатоци од театар, куќи, цр-
кви и бањи. На подот на го-
лемата базилика се откриени 
многу убави мозаици. Со 
геометриски, растителни и 
животински мотиви.
11. Скупи – се наоѓа во бли-
зина на Скопје, кај селото 
Визбегово на местото каде 
реката Лепенец се влева во 
Вардар.
12. Штипското кале Исарот 
е средновековна тврдина 
која според легендата била 
изградена од Крали Марко.
13. Македонија е богата со 
топли минерални води кои-
што се прочуени со својата 
лековитост. Овие води најм-
ногу лекуваат ревматични 
заболувања. Покрај топли-
те минерални извори има 
изградено и бањи. Тоа се 
посебен вид болници во кои 
болните, освен со лекови, се 
лекуваат и со водата, како и 
со разни вежби за движење. 
Во бањите има модерни и 
убави згради, базени со топ-
ла минерална вода, паркови 
и шеталишта. За болните се 
грижат лекари и друг меди-
цински персонал. Најпознати 
бањи во Македонија се Де-
барски бањи, Катлановска, 
Кумановска, Кежовица, Бан-
ско и Негорци. Водата во Де-
барските бањи е најлековита 
и затоа овие бањи се најпо-
сетени.

14. Најголема река во Маке-
донија е реката Вардар која 
е долга 420 км. Нејзиниот 
пат низ Македонија е долг 
300 км додека другиот дел е 
во Грција. Вардар извира во 
подножјето на Шар Планина 
во близината на селото Вру-
ток, кај Гостивар.

15. Апостолот Павле прв го 
проповедал христијанството 
во Македонија во средината 
на првиот век и им се обра-
тил со следниве зборови:
-Нема потреба да ви пишу-
вам за братската љубов, 
зашто Бог самиот ве научи 
да се љубите еден со друг 
во цела Македонија. Но ве 
молам усрдно, браќа и се-
стри, во тоа да напредувате 
уште повеќе и да настојувате 
грижливо да живеете во мир, 
да се занимавате со своите 
работи и да се трудите со 
своите раце...

16. Македонската традицио-
нална музика е препознатли-
ва во светот по три музички 
инструменти. Тие се гајдата, 
кавалот и тапанот. Најголем 
промотор на македонска 

традиционална музика во 
светот е Драган Даутовски, 
роден во 1957 година во се-
лото Русиново кај Берово. 
Отсекогаш импресионирал 
со својот музички талент и 
мајсторство во својот музич-
ки занает. Може да свири на 
повеќе од 20 традиционални 
музички инструменти. Така, 
Драган Даутовски го чува и 
негува македонското фол-
клорно богатство и неговата 
посебност. Со својата музи-
ка тој длабоко навлегува во 
традиционалните вредности 
и ги вметнува во денешната 
модерна музика. Но уште 
понтересно е тоа што Драган 
Даутовски е единствениот 
музичар во светот кој свири 
на античка бакарна флејта 
стара 6000 години, наречена 
Окарина. Потекнува од нео-
литскиот период, а е пронај-
дена во близина на Велес. 
Затоа велат дека неговата 
музика звучи 6000 години 
стара, за чие изведување е 
потребна голема концентра-
ција и духовна подготовка.

17. Нашиот најпознат и врвен 
гајдаџија Пеце Атанасовски 
(1927-1997)  со право може 
да се рече дека беше гај-
даџија на сите времиња. За 
тоа потврдува и фактот што 
во 1968 година на Светскиот 
фестивал на гајдаџии во Си-
цилија, Италија, беше про-
гласен за најдобар гајдаџија 
во светот. Верувале или не, 
на тој фестивал Пеце Ата-
насовски во конкуренција 
на 1.800 гајдаџии од целиот 
свет,  го освои првото место 
и ја доби наградата „Златна 
гајда“. Ова е вистинска побе-
да на македонската гајда во 
светски размери.
18. Најстариот македонски 
речник потекнува од 16 век 
во кој биле собрани околу 
300 македонски зборови 
карактеристични за костур-
скиот крај.

19. Дури и каменот Розета ја 
кажува вистината за Маке-
донија. Пронајден е од еден 
француски војник, во 1799 го-
дина, кој работел на ископу-
вање на објекти за потребите 
на војската на Наполеон Бо-
напарта. Копајќи, тој запри-
метил црн камен од мермер. 
На каменот заприметил три 
видови на ракописи. Тие ра-
кописи подоцна биле дешиф-
рирани од научниците и ар-
хеолозите и пронашле дека 
се работи за три различни 
јазици. Во првиот ред пишу-
вало на  античко-египетски, 
во третиот ред писмото било 
античко-грчко, а во средина-
та пишувало на античко – ма-
кедонски. Науката потврдува 
дека текстот во средината е 
оригинал античко-македон-
ски на кој пишувале во вре-
мето на Александар Маке-
донски... Имало 160 зборови 
кои го задржале значењето 
во некои дејалекти од со-
времениот Македонски јазик.  
Името го доби по местото 
каде што е ископан Розета, 

Египет, и претставува скапо-
цено откритие за постоењето 
на античкиот македонски ја-
зик и за тоа дека е посебен 
и различен од грчкиот. Каме-
нот наречен Розета, е прене-
сен во Британскиот Музеј во 
Лондон каде што е изложен 
и ден денес и претставува 
еден од најпознатите експо-
нати на Британскиот Музеј во 
Лондон.
20. Кон крајот на 1977 годи-
на археолозите дојдоа до 
многу значајно откритие. Во 
близина на археолошкиот 
локалитет Кутлеш, Верги-
на, на околу четириесетина 
километри југозападно од 
Солун, открија гроб за кој се 
тврди дека му припаѓал на 
прославениот македонски 
цар Филип Втори. Уште поин-
тересно е тоа што на еден од 
зидовите на гробот е открие-
на фреска што претставува-
ла лов на лавови. Во гробот 
кој бил висок 12 метри, биле 
пронајдени две урни тешки 
11 килограми, направени од 
злато. Освен тоа пронашле 
и  женска дијадема, македон-
ски шлем, гети, од кои едната 
била покуса што претставува 
индикација дека му припаѓа-
ла на Филип Втори кој куцал 
на едната нога. На капакот 
од еден саркофаг била вре-
жана македонската ѕвезда со 
шеснаесет зраци.

21. На 30 септември, 2002 го-
дина, е пронајдено сензацио-
нално откритие во Самуи-
ловата тврдина. Тоа било 
Златна маска која се смета 
дека датира од петтиот век 
пред Христа.

22. За значајни подвизи на 
наши Македонци зборува и 
овој податок. Во 1989 година 
за првпат во историјата се 
развеа и  македонското зна-
ме на висина од 8.848 метри. 
Димитар Илиевски-Мурато 
од Битола е првиот македон-
ски алпинист кој се искачи 
на највисокиот врв на светот 
Монт Еверест. Кога стигнал 
на врвот, Димитар со гор-
дост го закачил и развеал 
македонското знаме. За жал 
трагично го загуби животот 
враќајќи се назад. Во спо-
мен на неговиот подвиг и 
херојство, е изграден споме-
ник на Пелистер, и во знак на 
сеќавање секоја година се 
одржува традиционален пла-
нинарски марш. На тој ден се 
слави неговиот подвиг но, и 
неговата трагедија.

Националното богатство на 
Македонија, нашето наслед-
ство со векови го чувале и 
сочувале нашите претци. 
Националниот дух и стремеж 
за себедефинирање и по-
стоење на Македонија како 
земја со посебен идентитет, 
земја со најбогата културна 
традиција, обичаи и култура 
нека е само поттик за Маке-
донија ВЕЧНА!!!

Македонска нација
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OUR ADDRESS

53 Bertrand Ave. Unit 1 
Scarborough ON M1L 4P3

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

BUSINESS HOURS

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

ABOUT US
Memorial Galleries Inc. specializes in monuments 

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

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

monuments designs in many different colors.
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