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Кинески и јапонски ар хео-
лози кои работеле на иско-
пините на античкиот град во 
пустината Такламакан во За-
падна Кина откриле многу 
доб ро зачувани мумии и го-
лем број предмети, за кои 
мо же да се каже дека да-
тираат од IV век пред наша 
ера. 

Според пишувањата на ки  -
неската агенција "Хсин хуа", 
екс педицијата која дошла до 

12 јули е голем христи јан-
ски празник, ден на Св. апос-
толи Петар и Павле, а по на ше 
наречен Петровден. Пос тои 
причина што токму овој ден 
го избрав за да напишам не-
колку збора и на некол ку ми-
на во Македонија да им до-
кажам  дека не треба да се 
пра ват "големџии" и школу-
вани, зашто и Апостол Петар 
не бил толку школуван чо-
век, но неговите дела се нај-
големи и незаменливи.

Преку ова писмо сакам да 
му се обратам до прет седа-
телот на Светскиот маке дон-
ски конгрес и лидер на Ма-
кедонската партија, госпо ди-
нот Тодор Петров.

Господине Петров, јас од 

поодамна лично и в очи Ви 
укажував на грешките кои ги 
правите, но Вашата само бен-
дисаност не Ви даде можност 
да си ја наведнете главата за 
да размислите подобро. Знае-
те, има една стара древна 
македонска изрека која гла-
си: "Наведната глава сабја не 
сечи", а додека кај Вас беше 
обратното. Срамот да биде 
поголем, на ниво на Р Ма ке-
донија да добиете само 1.000 
гласачи, а само за една го ди-
на наназад имавте 150.000 
потписи, сега ако беше пои-
наку барем една половина 
од нив ќе гласаа за Вашата 
партија.

Затоа Вие господине Пет-
ров итно терба да се по вле-

чете од претседател на Свет-
скиот македонски конгрес. 
Тоа мора да го направите де-
мократски и културно за Кон-
гресот да не претрпи катас-
трофа, како што тоа и се 
случи на Вашата партија.

Мислам дека ќе се сетите 
на 2003 година, кога без ни-
каква причина ме дегради-
равте од претседател на СМК 
за Европа. Убаво знаете за 
мене, кој сум и што направив 
за СМК. За секој случај да пот-
сетам.

Јас сум еден од дванае сет-
те члена на Одборот за воз-
обновување на Конгре сот.

Во Статутот на истиот пи-
шува дека ние ако сакаме 
тогаш остануваме вечно во 

Претседателството. Мислам 
дека јас останав единстве ни-
от што тоа право сакам да го 
искористам и лично да Ви 
кажам дека сум подобар по-
литичар барем за 2-3 отсто.

Има повеќе древни маке-
донски изреки, но една ќе 
кажам: "Ако гробот му го ко-
паш на најблискиот, на пра-
ведниот, тогаш можно е и сам 
да влезеш во него", како што 
излезе сега со овој случај.

Вие мене ме нарекувате 
дека сум неписмен. Мојот 
рејтинг од ден на ден станува 
сè поголем и поактуелен и за 
кратко време тоа ќе излезе 
на дело и на видело, зашто 
јас не сум само 1.000 гласа за 
партијата, јас ќе излезам во 

ОТКРИ ЕНИ  МУМИИ  СО  ОТКРИ ЕНИ  МУМИИ  СО  
Е В РОПСКИ  ЦР ТИ  НА  ЛИЦА ТАЕВРОПСКИ  ЦР ТИ  НА  ЛИЦА ТА

остатоците од градот Нија, 
от крила добро зачувани ос-
та тоци од градскиот ѕид, де-
лови на куќи и осум мумии. 
На му миите се забележува 
дека имале сина и светло кос-
тен лива коса и европски 
црти на лицето, што ја пот-
врдува те зата дека древниот 
град го основале членови на 
експе дицијата, која ја ис пра-
тил Александар Маке донски 
за да ги истражи па тиштата 

низ централна Азија. 
Градот Нија го открила 

бри танска експедиција во 
1903 година, која со себе ги 
зела дрвените таблици со 
записи и вредни артефакти, 
кои ги наш ла расфрлани на 
пустинскиот песок. Градот бил 
напуштен пред илјада го ди-
ни кога пус тината ја освоила 
некогашната оаза. Кинеските 
власти им заб ранувале на 
странските експе диции да 

вр шат ископувања на тој ло-
калитет, затоа што не сакале 
овие скапоцености да се из-
несат од земјата. По до го во-
рот со Јапонија, сите пред-
мети кои биле про нај дени на 
локалитетот Нија тре бало да 
бидат испитани во оваа др-
жава и потоа вратени. 

"Политика"
14.12.1993 година,

стр.19 (бр. 28798)
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ПИСМА ГЛАС НА ДИЈАСПОРАТА

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.

Скопје на плоштадот "Маке-
донија" и за 3 часа ќе собе-
рам повеќе од 3.000, тоа и ќе 
го докажам, ќе докажам дека 
сум поспособен од Вас, дра-
ги пријателе, ние кои се поз-
наваме полни 15 години и 
кои работевме за македон-
ската кауза.

Но, ништо не ми е чудно. 
Тоа е "македонски синдром" 
и тешко може да изумре, но 
како што гледам таквите ка-
ко Вас почнаа да се отка жу-
ваат од функциите но, за жал, 
ги има уште многу што тоа 
мораат итно да го сторат. 

Сега ќе Ве видам колку ја 
сакате Македонија, односно 
СМК.

Референдумот не Ви успеа 
од самиот почеток старту вав-
те со 150.000 и макар што не 
успеа, оние кои се потпишаа 
ќе излезеа да гласаат во ко-
рист на истиот. Затоа брат То-
дор по мајка Македонија, Ве 
молам тоа да го сторите под 
итно и тоа во повеќе јавни 
медиуми во Македонија. Тоа 
ќе биде во корист на сите 
граѓани кои веруваа во СМК 
и во Вас како возобновувачки 
лидер на истиот. Ако тоа го 

сторите тогаш можно е на-
родот да Ви прости, а секако 
ние останатите од Претсе да-
телството тоа ќе го сториме 
без ваше доброволно отста-
пување. Ние ќе избереме 
друг претседател на СМК за 
Европа.

Немојте да мислите дека 
Вие сте единствениот и неза-
менливиот. Ако тоа го мис-
лите, тогаш мислам дека сам 
себе сте се излажале. Маке-
донија, ИМАЛА, ИМА и ќе 
ИМА способни луѓе и тие ќе 
влезат во сите светски асо-
цијации зашто на Македонија 

На 17 мај (косар) 2006 го-
дина во село Секирник, Стру-
мичко со уцена и со измама 
се постави камен темелник 
за изградба на католичка црк -
ва. Во православна Маке до-
нија се врши притисок пра-
вославните верници да ја на-
пуштат својата рисјанска пра-
вославна религија и да поч-
нат да преминуваат во раз-
личните секти и верски рели-
гии, како што е случајот со 
римокатоличката црква, која 
се залага да го прошири свое-
то влијание на сметка на пра-
вославието.

Уцената беше ако не се 
изгради римокатоличка црк-
ва "Свети Никола" во село Се-
кирник, Струмичко, дека Ва-
тикан нема да дозволи цр-
ковно-државната делегација 
на Република Македонија на 

СО  УЦ ЕНИ  И  СО  ИЗМАМИ  С Е  СО  УЦ ЕНИ  И  СО  ИЗМАМИ  С Е  
Г Р АДИ  КА ТОЛИЧКА  ЦРКВА  Г Р АДИ  КА ТОЛИЧКА  ЦРКВА  
ВО  С ЕКИРНИК ,  СТР УМИЧКОВО  С ЕКИРНИК ,  СТР УМИЧКО

таму й е местото. 
Мислам дека Ви е јасно 

кој сум и што сум, но ќе Ве 
потсетам за секој случај. Јас 
сум Насто Палиоски-Јаблани-
нецот, сè уште на привремен 
престој во Германија, однос-
но во светската метропола 
Минхен, а со политика се за-
нимавам од 17 години, по-
точно 1966 година.

Насто Палиоски, 
Германија 

24 мај 2006 година да се 
поклони и да оддаде почит 
на моштите на Свети Кирил, 
кој ја создал првата старо ма-
кедонска азбука т.н. слав јан-
ска азбука и кој починал во 
869 година во Рим, каде е и 

погребан. Св. Кирил со својот 
брат Св. Методиј ги ширел 
писменоста и христи јан ство-
то во Европа. 

Измамата за да се гради 
црквата "Свети Никола" во се-
ло Секирник, Струмичко е де-

ка имало само тројца жители 
на селото кои се католици, 
но не се појавуваат пред јав-
носта, односно наводно дос-
та виле писмени изјави дека 
се римокатолици. Тоа е из-
мисленото сценарио за да се 

51  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 629 / 21.7.2006
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ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО 
НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. 
ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ 
НА ФИЛТРАЦИЈА. 

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО 
ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, 
КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ 
(ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И 
БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА 
ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ 
НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е 
ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА
ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ
НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА 
"МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

постигне целта, која ја води 
Папата од Ватикан на сметка 
на македонската право слав-
на религија да го шири ка-
толицизмот. Од село Се кир-
ник жителите јасно се из јас-
нија дека нема припадници 
на католичката вероисповед 
и дека сите се православни 
рисјани, па дури на 17 мај 
2006 година отидоа да го 
спре чат осветувањето на те-
мелите на католичката црква 
"Свети Никола" во село Се-
кирник, но во тоа со закана и 
со интервенција беа спре че-
ни од страна на нашата маке-
донска полиција по налог на 
Ватикан и апостолскиот ег-
зарх Киро Стојанов и апос-
толскиот нунициј Сантос Аб-
рил Кастело, при што по ли-
цијата изврши асистенција, 

за со сила да се изврши из-
градбата на црква каде нема 
припадници на римокато-
личка религија. Апостолскиот 
нунициј Сантос Абрил Кас те-
ло изјавил: 

"По сè ова што се слу чу-
вало изминатата година јас 
сум радосен што Македонци 
од овие простори ќе можат 
да ја исповедаат својата ве ра".  

Голема лага кажа бидејќи 
во село Секирник нема римо-
католици, освен ако таму на-
сели римокатолици од Ва ти-
кан или со присилба (како што 
е со сила и градењето на 
црквата) и со поткуп не ги 
преведе православните жи-
тели во римокатоличката ре-
лигија. Го прашуваме каде во 
светот за три лица се гради 
црква?! Прашањето е што ба-

ра да ја претставува МПЦ 
стру мичкиот владика Наум, 
кога со уцена и измама се от-
почнува градење на като лич-
ка црква каде нема като ли-
ци?! Повторно се прави анти-
православна постапка про-
тив нашата Света Македонска 
православна црква, како што 
беше Нишкиот договор меѓу 
МПЦ и СПЦ, за укинување на 
Македонската православна 
црква, а Македонската Ох-
рид ска Архиепископија да 
биде под СПЦ, односно ма ке-
донскиот народ повторно да 
биде под црковно ропство 
на СПЦ. 

Со поткуп во Република 
Ма кедонија се оттуѓуваат и 
ја прифаќаат туѓата религија, 
а Македонија стана полигон 
каде што дејствуваат разни 

секти и религии, а за што ни-
ту власта ниту МПЦ не пре-
зеле соодветни мерки про-
тив дејствијата на анти ма ке-
донската православна рели-
гија и одлевањето на право-
славните верници во туѓите 
религии и секти. Нашето мис-
лење е веднаш да се сопре 
изградбата на католичката 
црква "Свети Никола" во се-
ло Секирник, Струмичко. Ма-
ке донската православна црк-
ва предлага да го расчини 
Владиката Наум заради дејс т-
вијата кои ги прави против 
македонските православни 
верници и против Македон-
ската православна црква. 

Спасе Јачев, Скопје
Ратко Стојановски, Скопје


