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ГЛАС НА ЈАВНОСТА ФОРУМ

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Д Е KЛ А Р А Ц И Ј А  З А  З А Ч У В У В АЊ Е  Д Е KЛ А Р А Ц И Ј А  З А  З А Ч У В У В АЊ Е  

Н А  МАК ЕД О Н С К О Т О  Н А  МАК ЕД О Н С К О Т О  

С В Е Т О  ИМ Е  И  Ц Р К О В Н А Т А  С В Е Т О  ИМ Е  И  Ц Р К О В Н А Т А  

А В Т О К ЕФАЛ Н О С ТА В Т О К ЕФАЛ Н О С Т

По повод одбележувањето 
на Светскиот ден на ар хи тек-
турата и традиционалната ма -
нифестација "Таинствена ве-
чера на скопските гра ди те-
ли", Здружението на архи тек-
тите на град Скопје "Скопје" 
(ЗАГС), ја издава ДЕКЛА   РА-
ЦИЈАТА ЗА ПОДДРШКА НА 
МА КЕДОНСКАТА ПРАВО С-
ЛАВ НА ЦРКВА.

"Ние, македонските архи-
текти и градители на град 
Скопје, свесни за состојбата 
во земјата и нашето опкру жу-
вање, свесни за притисоците 

Ние, македонските архи тек-
ти и градители на град Скоп-
је, сме горди што Маке дон-
ската православна црква стои 
на своите цврсти темели на 
верата и на духовната прос-
вета преку оние, според пре-
данието, од времето на Адам 
од Говрлево од околу 5.000 
години пр.н.е., на апостол 
Пав     ле во Филипи од 53 го ди-
на од н.е., славната Архи епис-
копија Јустинијана Прва од 
535 година, Охридската Све-
тиклиментова Архи епис ко-
пи ја, па сè до денешни де но ви.

славните архитекти на Маке-
донската цивилизација низ 
ил јадолетијата, сме горди што 
Македонската православна 
црква е сигурен патоводител 
во животот на македонскиот 
народ и преку неа тој наоѓа 
одговор на сите комплексни 
прашања кои се однесуваат 
на човековото битие и би тие-
то на севкупниот универзум, 
бидејќи преку Божјиот збор 
ни го просветува разумот и 
ни зрачи во него со најубава 
светлина.

Во Македонија се оди ис-

бидат САМО СО БОГА и САМИ 
СО БОГА. Македонците први 
почнале да градат све ти лиш-
та и храмови во светот нај-
малку околу 7.000 - 5.000 го-
дини пр.н.е. Македонците и 
Македонија гордо и непре ки-
нато го носат своето име нај-
малку околу 7.000 години т.е. 
од времето на зетот Пир М'ке-
д'нзки (околу 5.000 годи ни 
пр.н.е.). 

Македонците први во Ев-
ропа изградиле црква во Фи-
липи во 53 година од н.е. и со 
тоа станале порта за ширење 

Здружение на архитектите 
на град Скопје, "Скопје"

и за обидите за обезличување 
и разнебитување на маке дон-
скиот народ, свесни за оби ди-
те за маргинализирање на 
ма    кедонската цивилизација 
и внесување раскол во све та-
та Македонска православна 
црква, а придружувајќи се кон 
поддршката на Македон ците 
во Република Маке до ни ја и 
надвор од неа во светот, како 
и почитувајќи ја поддршката 
на голем број невладини ор-
ганизации, ја изразуваме сво-
јата неизмерна поддршка на 
светата Македонска пра во-
слав  на црква во праведната 
истрајност на зачувување на 
своето свето име и на својата 
автокефалност.

Македонските свети лиш-
та, храмови, цркви и манас-
тири се гордост на маке дон-
скиот народ и скапоцена риз-
ница на македонската и на 
светската цивилизација. 

Ние, македонските архи-
текти и градители на град 
Скопје, сме благодарни што 
Македонската православна 
црква е патоказ на маке дон-
ското опстојување; таа е пат, 
светлина и живот на маке дон-
скиот народ, која ги поврзува 
предисториската и исто рис-
ката, предбиблиската и биб-
лиската земја Македонија.

Ние, македонските архи-
тек ти и градители на град 
Скопје, како наследници на 

правено и со своја глава Ма-
кедонците размислуваат нај-
малку 600.000 - 160.000 годи-
ни. Македонците имаат пис-
мена традиција најмалку око-
лу 17.000 - 15.000 години. 

Македонците први во све-
тот го спомнале и го запи ша-
ле името на Бога најмалку 
пред 9.000 - 7.000 години и 
тие први во светот знаеле да 

на христијанството на Ма ке-
донскиот Полуостров, во Ев-
ропа и во светот.

Нека ни е вечна Ма ке до-
нија и светата Македонска 
пра вославна црква!" 



ГЛАС ОД ДИЈАСПОРАТА

ПИСМА

Застанете машки и со вер-
ба во Господ да ја извадиме 
Македонија од живиот песок 
во кој полека тоне. Повеќе па-
ти имав можност во Вашиот 
неделник да ги прочитам из-
јавите од наши познати про-
фесори, политичари и слич-
ни на нив, од кои можам да 
ги издвојам овие две: "Тира-
нија на малцинството во од-
нос на мнозинството" или "Зна-
мето на Албанците кои жи ве-
ат кај нас е национално зна-
ме на Албанија, значи тоа би-
ло и државно и национално". 
Мојот одговор конкретно на 
овие изјави е следниот: Кога 
си овца секој ќе те стриже, и 
ќе те молзи, и со стап ќе те 
турка, а на крај и на зар ќе те 
фрли. Што се однесува до 

МА К Е Д О Н Ц И  Р А З Б У Д Е Т Е  С Е !  МА К Е Д О Н Ц И  Р А З Б У Д Е Т Е  С Е !  

Дука Пандур Македон,
Грац, Австрија

знамето на "комшиите" тоа 
може да се вее, но подобро 
да си го веат во Албанија, а 
кај нас тоа можат да го пра-
ват во своите куќи. Убаво е 
што Македонците како на род 
умеат само да даваат, но тре-
ба да внимаваат кому и што 
ќе му дадат. Ѓаволот ниту о ра 
ниту копа, сега ни е горе ви-
соко-долу длабоко, а по дла-
боко како да немало. 

Веќе е време повеќето на-
ши политичари да се заменат 
со нови, но нималку слични 
на овие кои ги имавме во из-
минатиот период. Во обе ди-
нета Европа ние како држава 
ќе влеземе само тогаш кога 
ќе немаме никакви рамковни 
"договори - приговори", заш-
то со нив сме оковани, ста-

вени во пранги, стоиме  во 
место од кое не можеме да 
се поместиме. И кога ќе ја не-
маме Бадентеровата дупка – 
Бермудски триаголник, во ко-
ја, како што сме тргнале, еден 
ден неповратно ќе ис чез не-
ме, така што не ќе може да нè 
најде и славниот илузионист 
Дејвид Коперфилд. Како што 
стојат работите, единствено 
ни останува да се надеваме 
дека само Господ златен кој е 
со нас и во кој длабоко ве ру-
ваме, дека и овој пат ќе нè 
извади од калта како што тоа 
го правел секогаш. 

Со политичариве кои се из    -
родија во нашава земја и со 
нивното мото "менувам ста  -
ро за ново, ново за старо", ќе 
влеземе во Европската уни  -

ја токму никогаш, а мо же би и 
тогаш таа нема да нè са ка. Сè 
додека на кормилото на Ма-
кедонија не застанат вистин-
ските македонски си нови, кои 
длабоко во душата ја носат 
својата татковина, кои се гри-
жат за неа и за луѓето во неа, 
вложуваат и обез бе дуваат ра -
ботни места, како што се Ѓор-
ѓија-Џорџ Атана сос  ки, Влади-
мир Ралев, То дор Петров и 
мно гу други, ние никогаш 
ниш то нема да направиме 
реално успешно. И сè додека 
во Владата не направат коа-
лиција две ма кедонски пар-
тии сè дотогаш Македонија 
полека ќе тоне во живата кал. 


