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ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТАПИСМА
НЕЗАБОРАВНА  ВЕЧЕР  ВО  ЧЕСТ  НЕЗАБОРАВНА  ВЕЧЕР  ВО  ЧЕСТ  
НА  ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ ,  ВЕЛИКАНОТ  НА  ГОЦЕ  ДЕЛЧЕВ ,  ВЕЛИКАНОТ  
НА  ИЛИНДЕНСКАТА  ЕПОПЕЈА  НА  ИЛИНДЕНСКАТА  ЕПОПЕЈА  

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.

На 25 март оваа година, во 
организација на Движењето 
за македонски човекови пра-
ва, во салата при Ма ке дон-
ската православна црква 
"Св. Кирил и Методиј" по 15. 
пат се одржа Гоцева вечер, 
која долго ќе ја паметат мно-
губројните присутни од под-
небјето на Њујорк и на Њу 
Џерси, како и гостите од Ка-
нада. Присутните го осознаа 
делото, животот на вели ка-
нот од пред и по Илин ден-
скиот период, визионер, стра-
тег, столб и мозок на орга ни-
зацијата, само со една цел - 
ослободување на Македо-
нија. Визионер за иднината 
на денешна Македонија, со 
автентична мисла, која и 
денес е актуелна за цел свет: 
"Јас го разбирам светот како 
културно поле за натпревар 
меѓу народите".

Оваа црковна вечер се 

одржува и во чест на не-
говиот роденден, како и 103- 
годишнината од Илинден-
ското востание. Благода ре-
ние на организаторот на овој 
традиционален настан, кој од 
поодамна е познат со не го-
вите активности, а со орга ни-
зирање на вакви средби, се 
прибираат средства за Ма ке-
донците во нашите три де ла: 
Пиринскиот, Егејскиот и за 
оние од Мала Преспа под 
Албанија. Движењето за ма-
ке донските човекови права 
и во времето од 1991 година 
испраќаше пратки со помош 
во родната Македонија. Годи-
нава ќе организира уште 
еден пикник, со цел да се 
соберат средства за нашите 
луѓе кои живеат отцепени од 
својата матица.

На оваа Гоцева вечер при-
сутните ги забавуваше ор кес-
тарот "Македонска" од То-

ронто - Канада, а веселбата во 
црковниот храм во Сидер 
Гров во Њу Џерси траеше до 
утринските часови со орото, 
песната, македонската кујна, 
со најразлични пијалаци, кои 
се исклучително македонски 
и кои нашироко се трошат на 
овие простори.

Гоцевата саможртва за 
делото на ослободувањето 
на македонскиот народ, како 
и на другите народности во 
Македонија, му го донесе 
ореолот на признание и 
почит. Името Гоце Делчев 
стана легенда вткајувајќи се 
во свеста на македонските 
народни маси. Неговото име, 
личност и дело доживеаја да 
го преживеат векот, да бидат 
знаме и патоказ на маке дон-
ските борби за слобода и 
егзистенција. Неговото име 
ги возбудувало македонските 
поколенија, со тоа име ма-

 кедонските прогресивни си-
ли ја водеа во сосема нова 
општествено-политичка си-
туација борбата на маке дон-
скиот народ за национално и 
социјално ослободување. За-
тоа не го вите идеи значеа па-
товодна ѕвезда во борбата 
кон по но вото и прогре сив-
ното. Тие придонесоа маке-
донските погресивни сили 
да ја из вршат својата ис то-
риска за дача, да ги надминат 
во но вите историски услови, 
Го цевите погледи за опш тес-
твениот прогрес, да создадат 
слободна самоуправа на Ре-
публика Македонија. Гоце-
вото име и неговото големо 
дело е вградено во цврстите 
столбови на македонската 
слобода.

Ламбе Мартиноски,
Њујорк


