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ТУРСКОТО ИРАДЕ НЕ ЈА УКИНА
ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
Навистина темница во христијанството и во православието! Со години во поранешата
социјалистичка Југославија,
иако се тврдеше дека живееме во братство и единство,
постојано егзистираше проблемот на непризнавање на
автокефалноста на Македонската православна црква од
страна на Српската црква.
Овој проблем особено се
изостри по распаѓањето на
поранешната заедничка држава т.е. по осамостојувањето
на Македонија како посебна
суверена држава, од кога
Српската црква почна отворено и најбескрупулозно да
ја негира автокефалноста на
Македонската православна
црква, па дури се дрзна древната Охридска архиепископија да ја прогласува како
своја, поставувајќи дури и
егзарх - вазал! На верниците,
како и на останатите граѓани
на Македонија, тоа им се презентира - дури и од самата
македонска Црква - како
проблем кој произлегува од
еден декрет наречен ИРАДЕ,
издаден од турската Порта
во XVIII век, со кој Охридската
архиепископија т.е. македонската автокефална и самостојна црква наводно била
УКИНАТА. Но, всушност се работи за ноторна лага со која
веќе два ипол века македонскиот народ е безочно лажен! Имено, со години православните цркви на Србија,
Русија и Грција, а со нив и
Цариградската патријаршија,
упорно го лажеа и сè уште го
лажат македонскиот народ
дека Македонската црква не
може да биде автокефална
поради тоа што во XVIII век
турската Порта ја укинала!?
Да биде чудото пофрапантно
истото го тврдеше и сè уште
го тврди и самата македонска
Црква, која упорно бара да
биде призната како автокефална од страна на Српската

црква, иако нема никаква потреба од тоа! Големата лага се
состои во тоа дека со толку
спомнуваното ИРАДЕ турската Порта, додека отоманска
Турција била окупаторска сила во Македонија, не извршила УКИНУВАЊЕ - како што
надворешните и внатрешните непријатели на Македонија тоа упорно го тврдат туку само го забранила административното работење
на Охридската архиепископија, апсолутно не забранувајќи го нејзиното верско работење со македонската паства. Сите дотогаш постојни
цркви и манастири продолжиле слободно да си ја вршат својата функција без никакви притисоци од турските
власти. Доказ за тоа е и изградбата на повеќе од 90 отсто
од македонските цркви, по
воведувањето на т.н. ИРАДЕ!
Речиси сите цркви во Македонија - освен некои кои
биле урнати откако Турција
по 1912 година веќе не била
присутна на македонска територија, како и сосема мал
број изградени по Втората
светска војна - се градени со
официјални дозволи - локација, дозвола за градба, урбанистичка согласност кои
биле издавани и одобрувани
од турската Порта. Ова е непобитен аргумент, дека со
ИРАДЕТО не било извршено
укинување на Охридската архиепископија - како што тоа
т.н. христијански браќа - Србите, Русите и Грците - болно
го посакуваат! Освен тоа, нивната мака да биде уште поголема, со почеток во 1836
година, во тек од четириесеттина години - Турција извршила радикална трансформација на нејзиното општество - таа станала секуларна
држава! Со низата секуларни
хатисерифи - декрети и закони, завршно со 1872 година, Турција ги укинала сите

претходни теократски хатисерифи - декрети и закони,
меѓу кои и одредбата со која
била извршена забрана за административно работење на
Охридската архиепископија.
Значи уште тогаш - на почетокот од третата третина од
XIX век, Охридската архиепископија - покрај нејзиното верско работење, кое
никогаш не й било забрането,
повторно слободно можела
да ги врши и административните работи на македонската
територија! Така, необично
многу е чудно, што Македонската црква продолжила
да се чувствува како неавтокефална, иако за тоа немало
веќе никакви причини! Уште
почудно е и однесувањето
на нашите преродбеници и
политички дејци, од тој период па сè до Втората светска
војна, од кои ниту еден не
укажал на оваа ноторна историска вистина, бидејќи не е
веројатно никој од нив да не
бил свесен за тоа! Барем од
Илинденците некој да се сетел тоа да го каже - та нели
слободна република прогласија - прва на Балканот! Како
и да е, во 1912 година Турција
- тогаш веќе повеќе од половина век секуларна, значи не
отоманска и теократска, била протерана од Балканот!
Со тоа завршила нејзината
окупаторска власт, а со тоа и
нејзината јурисдикција на македонската тло територија
престанале да важат сите закони кои таа ги наметнала и
ги спроведувала на Балканот!
Ако до тогаш никому не му
било јасно што значеле секуларните закони на Турција,
за Македонската црква - тогаш барем требало веднаш
да им биде јасно на сите дека
со протерувањето на Турција, автокефалната Македонска црква повторно станала
целосно слободна и автокефална! Меѓутоа, бидејќи по
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1912 година Македонија била политички распарчена од
христијанските земји, а по завршувањето на Првата светска војна, поточно од 1918
година, делови од неа биле
ставени во состав на Грција,
Бугарија, Албанија и Кралството Југославија, кои освен
Албанија во еден дел, сите се
христијански - како "христијански браќа" продолжиле
да лажат дека македонската
автокефална црква била укината - иако според каноните
на православието, како и на
католицизмот, тие како христијани не смееле и не смеат
да се повинуваат и да почитуваат закони донесени или
наметнати од иноверна конфесионална култура, каква
што била отоманската муслиманска Турција. Но, бидејќи тие тоа и натаму го прават
- Русија дури и не била под
турска окупација - вршат богохулење против нивните
христијански цркви! Земајќи
го ова предвид, човек навистина треба да се запраша
себеси, дали тие навистина
се чувствуваат христијани или можеби, за речиси шестте века колку што Турција била присутна на европската и
на балканската територија,
муслиманството длабоко се
врежало во нивните чувства!
Поради сè ова, напросто не е
за верување дека сите горенаведени "цркви" како и самата Македонска црква сè уште, дури и во третиов милениум, упорно го лажат македонскиот народ дека Македонската автокефална црква
уште е укината! Доказ за тоа
е постојаното барање на Македонската црква да биде
призната од Српската црква,
која патем речено, во блиското минато самата се прогласила за автокефална Српска црква! Имено, бидејќи Србите се христијанизирани (покрстени) од Македонската црк-
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ва, за да се кажат дека се автокефални треба да го покажат документот од Севселенскиот собир на кој тоа било
одлучено и дозволено. Истото важи и за Русите и за
Грците, бидејќи освен матичната црква која сите нив ги
покрстила - во случајов Македонската која е првобитна
- за да стане некоја црква автокефална мора тоа да биде
решено на Севселенски собир на сите православни цркви! А Севселенски собир за
такви прашања немало - што
значи немало ниту одлуки кои
би им дале за право на горенаведените цркви да се кажуваат за автокефални! Во едно интервју Борис Јелцин рече - да не беа Македонија и
Македонската црква ние денес немаше да бидеме православни! Меѓутоа, Руската
црква тоа очигледно го заборавила! Покрај тоа, зачудувачки е и односот и разбирањето на "загрижените" политички партии во денешна
Македонија - особено неписмената ТМРО - кои во најново
време сугерираа да се бара

од денешна Турција да го укине ИРАДЕТО, кое го донела
отоманската теократска Турција?! Да биде чудото уште
поголемо, тоа го прифати и
Македонската црква и навистина испрати такво барање
до денешната Турска Република! Едноставно шокантно Република Турција, која одамна не е ниту парламентарно
монархистичка - да укине некаков закон донесен од отоманската теократска монархистичка Турција, кој со преминот во секуларен поредок
го укинала уште секуларната
монархистичка Турција во
средината на XIX век, со што
престанал да важи за самата
Турција, а за Македонија и да
не зборуваме! Освен тоа, потоа Турција доживеала уште
две битни трансформации прво преминала од секуларно монархистичка во секуларно парламентарно монархистичка држава – значи покрај султан почнала да има и
парламент. Потоа ја укинала
и монархијата и од секуларно
парламентарно монархистичка преминала во секулар-
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на парламентарна република
- значи го отфрлила и султанот! Со сите тие трансформации, Турција ги менувала и
сите свои претходни закони
и едикти, така што со последната трансформација, таа
повеќе нема никаква врска
со ниту еден од претходните
закони и едикти! И така, денес некои во Македонија кои веројатно мислат дека се
паметни - бараат од Турција
да укине одредба која одамна била укината и избришана
од претходните турски држави - или подобро речено
нешто што не постои и што
не е нејзино! Освен тоа, кога
веќе таквите мислат дека се
паметни, би требало и да
знаат, што значи кога еден
окупатор ќе биде истеран од
територијата во која владеел!
Да се потсетиме, белким знаеме зошто се креваат востанија и борби за ослободување и слобода - зашто ако законите и одредбите на окупаторот остануваат и сè уште
важат откако тој ќе биде истеран, тогаш зошто воопшто
тој да се истерува?! Значи, да

повториме, со истерувањето
на Турција од Балканот во
1912 година престанале да
важат и сите нејзини закони
и одредби, што сосема јасно
кажува дека македонската
црква повеќе не била под
окупација т.е. станала целосно слободна, а со тоа требало
веднаш да си се третира како
автокефална, без да бара какво било признавање од било
кого! Не ни се верува дека
ова барем некому не му е јасно или можеби желбата да се
живее во темнина е посилна
од Божјата светлина?! Ако е
тоа случај во душите на таканаречените христијански
браќа, како и во душите на
повеќето од овој народ и
оваа Црква која се кажува
македонска - а актуелноста
тоа и го потврдува - тогаш
навистина, навистина ви велиме дека во христијанството, воопшто и православието
посебно, владее најстрасно
богохулие во облик на непроѕирна магла во црна темница!
Ристо Лавот,
Германија

МОЛИТВА И СОЛЗИ НА НАШИТЕ
БРАНИТЕЛИ
Во организација на Македонската обединета унија
"Брат Љубе", Перт, Западна
Австралија, на 25.12. 2005 лето Господово, беше организирана Молитва за нашите
бранители од татковинската
војна во 2001 година. Молитвата беше одржана во Македонската православна црква
на 69 Angove street North Perth,
на која присуствуваа голем
број верници Македонци, а ја
водеше протојереј Веско Каранфиловски. Молитвата се
одржа под мотото "Македонијо подај рака", како молба до
нашата татковина Македонија и молба до Господа да им
помогне на нашите бранители сега кога им е најтешко во
занданите во Хаг. Вакво неш-

то прв пат беше организирано во Перт, Западна Австралија, и тоа беше нешто ново
и оригинално, а сè во духот
на нашата православна вера
и Црква, значи да им се помогне материјално, духовно
и морално на нашите браќа
во моментите кога им е најтешко, зашто утре ќе биде доцна.
По молитвата за големиот
број верници Македонската
обединета унија "Брат Љубе"
организираше ручек во салата на Црковната општина.
За време на ручекот, на задоволство на големиот број
верници и гости, директно
од занданите во Хаг ни се јави нашиот бранител и херој
Љубе Бошкоски, кој во кусото јавување рече: "Драги бра-

ќа и сетри Македонци, драги
верници, единствено што ни
остана е нашата Македонија,
затоа бидете сложни и обединети и не делете се".
Воедно на сите Македонци, без оглед од каде потекнуваат, им ја честита Новата
година, како и православните
Божикни празници, и има посака среќа во фамилиите. На
крај Брат Љубе рече: "Како
Вие што се молите денес за
мене и за мојата фамилија и
за сите бранители на Македонија, така Господ нека ви
дарува љубов и среќа во вашите фамилии".
Овој поздрав, неговото јавување, меѓу присутните беше примен со радост и со
солзи, но и со верба во не-
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скршливиот македонски дух
на нашите бранители.
Воедно, Македонската обединета унија за Перт ја известува јавноста дека до
28.12. 2005 се собрани и до
фамилиите на бранителите
се испратени 10.200 австралиски долари.
Тоа се пари на добротворниот македонски народ и
сметаме дека македонскиот
народ треба да знае каде
отишол секој собран долар
за нашите бранители.
Македонска обединета
унија "Брат Љубе", Перт,
Западна Австралија
Душко Андовски

ПИСМА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ВО АТИНА 2006 ГОДИНА САМО
КАКО МАКЕДОНИЈА
Можеби се прашувате какво значење има овој наслов
и во што е целта на ова писмо. Како што сите знаеме, полека се ближи денот кога повторно треба да избереме наш
претставник за "Еуросонг 2006",
кој ќе ни ја претставува државата на манифестацијата "Евровизија 2006" во Атина. Но,
зарем и вие не мислите дека
секој Македонец на овој свет,
кој ја сака и ја почитува својата татковина и има (сè уште) некое достоинство во себе, оваа манифестација не ја
поврзува со многу работи но,
за жал, не со убави туку, пред
сè, со негативни работи т.е.
чувства...?!
Помина уште една Евровизија и сите сме сигурни дека и нашата држава учествуваше на таа манифестација
во мај 2005 година, која, пред
сè, ја има целта, преку музиката да ја зближи Европа и да
ги отвори границите меѓу народите кои живеат на овој
наш континент. Но, сепак ако
ги погледнеме работите како
што треба, нашата држава воопшто НЕ учествуваше на таа
манифестација.
Се прашувате зошто?!
Па, зарем вие го слушнавте или барем еднаш го прочитавте името на нашава држава МАКЕДОНИЈА за време
на настапите на нашиот претставник Мартин Вучиќ или за
време на доделувањето на поените од државите кои учествуваа на Евровизија 2005?!
Одговорот е краток и јасен: НЕ!!!
Реалноста, за жал, е таа
што да не се јавеше нашата

естрадна ѕвезда Каролина за
време на доделувањето на
поените со реченицата "Добро вечер од МАКЕДОНИЈА",
сите ќе помислевме дека всушност учествува некоја држава
со името "FYROM", наместо
нас. Па, дури и нашите ни
бивши и најбивши "браќа и
сестри" не успеаја да го запомнат нашето вистинско име
и наместо нам да ни ги доделат поените, тие й ги доделија на некоја си "Бивша
Југословенска..." држава, а
при тоа и самите себеси заборавија да се споменат како "Бивши и најбивши Југословенски..." држави.
Затоа ве молиме во името
на нашето Македонско Интернет друштво и во името
на секој чесен и горд МАКЕДОНЕЦ на овој свет, да се
покрене иницијатива за претставувањето на нашата држава во Атина 2006 година
под нејзиното ВИСТИНСКО и
ЕДИНСТВЕНО име МАКЕДОНИЈА, од една музичка група
со препознатлива патриотска
македонска етно-песна, со
која ќе й покажеме на таканаречената "модерна, отворена и рамноправна" Европа,
дека таа исполитизирана манифестација, која наместо да
ги зближува уште толку ги
разделува, поделува и дури
ги негира народите на Европа, не ја сфаќаме во никој
случај сериозно и всушност
ја бојкотираме!
А, при тоа, таа порака нема да биде единствената туку ќе имаме и можност, барем еднаш, за време на настапот на нашиот претставник,

преку песна, да го слушнеме
ВИСТИНСКОТО и ЕДИНСТВЕНОТО име на нашата татковина МАКЕДОНИЈА и барем
еднаш да бидеме сигурни дека навистина и ние учествуваме на таа Евровизија, со
цел да му покажеме на светот, како и на грчките националшовинисти, дека и ние
имаме СВОЈ ЈАЗИК, ИДЕНТИТЕТ и долга, скапоцена ТРАДИЦИЈА, која најдобро се от-

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат
нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.
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сликува преку нашата специфична МАКЕДОНСКА музика!!!
Ви благодариме и ве поздравуваме со надеж дека ќе
ги сослушате нашите предлози и ќе ни помогнете соодветно во покренувањето на
оваа иницијатива.
Марјан Ангеловски,
Македонско
Интернет друштво

