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Пишува: Ламбе МАРТИНОСКИ

МАКЕ ДОНЦИТЕ МАКЕ ДОНЦИТЕ 
ВО СВЕТОТВО СВЕТОТ

Гоце Делчев со својата 
неуморна дејност го жртвува 
целото свое битие за 
слободата на македонскиот 
народ, покажувајќи му ја 
вербата во неговите 
сопствени сили.

В О  Ч Е С Т  Н А  В Е Л И К А Н О Т  В О  Ч Е С Т  Н А  В Е Л И К А Н О Т  
Г О Ц Е  Д Е Л Ч Е ВГ О Ц Е  Д Е Л Ч Е В

ЖИВОТ ПОСВЕТЕН ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЖИВОТ ПОСВЕТЕН ЗА МАКЕДОНСКИТЕ 
СВЕТЛИНИ КОН СЛОБОДАТАСВЕТЛИНИ КОН СЛОБОДАТА

На 22 март 2008 година, во ор га-
низација на Македонското дви-
жење за човекови права од Њу-

јорк и од Њу Џерси во САД, во пре-
красниот уникатен црковен храм во кој 
се одржуваат верските православни 
служби и во блескавиот културен цен-

само за ослободување на цела Маке-
донија од јаремот на Османлиската им-
перија. Гоце Делчев живееше само 31 
година, а на македонското револу цио-
нерно поле активно дејствуваше околу 
една деценија. Иако толку кратко, тој 
сепак со својата неуморна дејност го 
жртвуваше целото свое битие за сло бо-
дата на македонскиот народ, пока жу-
  вајќи му ја вербата во неговите сопс-
твени сили. 

Неговиот живот и дело поминаа це-

тежок и горчлив период за маке дон-
скиот народ, ќе се потсетиме на на-
шата прва револуционерна свест, која 
беше значително попосветена од се-
гашнава. 

Дали може да има друго место за 
еден Македонец, освен Македонија? 
Дали има народ понесреќен од маке-
донскиот? И дали има некаде по-
широко поле за работа, отколку во 
Македонија? Насекаде каде што Гоце 
Делчев одел да организира вака го-

ворел, а само за до-
брото на неговата, на-
шата Маке до нија. На 
оваа блескава вечер 
се проговори и за 
името наше искон ско, 
името вековно, каде 
сите присутни заедно 
со организаторот ед-
ногласно усвоија Резо-
луција против проме-
ната на името или 
било каква додавка 
или заграда на веков-
ното име Македонија. 
"Гоцевата вечер" беше 
проследена со настап 
на фолклорната група 
"Гоце Делчев" од "Св. 
Кирил и Методиј", како 
и фолклорната група 
"Александрија" од "Св. 
Никола" од Тотова-Њу 
Џерси, со изведба на 
прекрасни маке дон-
ски ора и песни, песни 

за одмор на душата и носталгично на-
вра ќа ње кон Маке до нија. Своја извед-
ба имаше и музичката ѕвезда Нада Еф-
тимова со музичката група "Пелистер" 
од Македонија. 

тар "Св. Кирил и Методиј" во Сидер 
Гров, Њу Џерси, по 17. пат се одржа 
"Гоцева вечер". Во прекрасно деко ри-
раната сала со сите симболи на маке-
донското поднебје, со фотографии, бу-
кети, се одржа вечерта во чест на ве-
ликанот Гоце Делчев, по повод 138-го-
дишнината од неговото раѓање и 105 
години од неговата јуначка смрт. За ве-
ликанот, апостолот, стратегот, вакви ма-
нифестации ("Гоцеви денови") во Се-
верна Америка се одржуваат во Њу 
Џерси, во САД и во То-
ронто, Канада на 3 фе-
вруари, потоа во европ-
ските земји, Австралија, 
Азија и Африка, каде 
има нашинци. Секако, 
"Гоцеви денови" има и 
во Македонија, по тра-
диција со децении се 
одржуваат во градот 
Делчево и во селото 
Подгорци кај Струга,  
сега тоа е населба и со 
македонски мусли ма-
ни, но и за нив остана 
незаборавен, праведен 
и неповторлив.

Овде, во нашата при-
јателска земја САД, при-
суствуваа повеќе од 300 
гости, кои ги поздрави 
претседателот на орга-
низацијата, Драган Слав-
ковски, а реферат за 
животот и за делото на 
великанот Гоце Делчев 
поднесе потпретседателот Владо Тра-
јаноски, кој се наврати на минатото за 
Делчев, па сè до неговата смрт. 

Гоце се роди во едно тешко и бурно 
време и дејствуваше со мисла и цел 

лосно посветени на македонските свет-
лини кон слободата, кон македонската 
национална посебност. Одбележувајќи 
го овој значаен период и датум во ма-
кедонската историја, во еден мошне 



Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво   ре-
ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНА  ИНТЕРНАЦИОНАЛНА  

Обединета Македонска Дијаспора (ОМД), на 6 мај оваа го-
дина отвори канцеларија во престолнината на САД, Ва шингтон 
Д.Ц. ОМД е глобална организација базирана во Ва шингтон. ОМД 
ја започна Fellowship програмата за студенти стажанти. Главна цел е 
да се развијат и да се создадат чел ници-лидери од областа на 
интернационални и локални по литички, општествени релации и 
менаџмент. Првиот Маке донец, кој е одреден од ОМД за да ја 
раководи канцеларијата, е господинот Ѓорѓи Попстефанов, кој ќе се 
концентрира на активност за водење интернационална плат-
форма и дипло матија. Ѓорѓи Попстефанов е роден во Скопје, а 
од раното детство живее во Њу Џерси-САД. Ѓорѓи е студент на 
Универ зитетот во Вашингтон (Development studies). Според ОМД, 
Ѓорѓи има големи способности за водење вонвладини актив-
ности, околу информирање и спроведување на познатите на-

ционални и суверени ставови на Македонија, чиј глас на маке-
донскиот народ ќе доминира во односите на Маке донија со 
САД, ОН, Австралија, Канада, Европската унија, со што ќе го про-
должи континуитетот на македонската дија спора за заштита на 
македонската слобода, демократија, заштита и просперитет.

Апелирам, особено до интелектуалните сили на еми гра ци-
јата од Австралија, да стапат во врска и соработка со Ѓорѓи 
Попстефанов и да го помогнат со сите свои можни способности, 
за успех на македонската кауза, во рамките на ОМД. Се надевам 
дека голем дел од читателите ќе се по врзат со постојните групи на 
гранките во Австралија, како што се, во Канбера и во Мел бурн-
Викторија.

Јанко Томов

ПЛАТФОРМА  И  ДИПЛОМАТИ ЈАПЛАТФОРМА  И  ДИПЛОМАТИ ЈА

ОБРАЌАЊЕ  ДО  БАКОЈАНИОБРАЌАЊЕ  ДО  БАКОЈАНИ
Госпоѓо Бакојани, Вашата држава е формирана во 1830 г. со 

помош на тогаш влијателните монархистички држави. Така е, 
тоа не е спорно, нели? Таа нова држава од север граничела со 
областа Македонија, како провинција на Отоманската империја. 
Значи, до 1830 г. од територијата на Македонија на Вашата др-
жава ништо не й припаѓало. Во отоманската провинција Маке-
донија до 1830 г. па и подоцна до 1913 г. не живееле Грци, таму 
живеело домицилно православно население, кое себеси се на-
рекувало Македонци, а вашите го нарекувале варварски народ, 
варварско племе. Нормално, како турска територија живееле и 
Турци и др. Од таа област, Македонија, потекнувале и живееле и 
славните државници и војсководачи Филип II и Александар Ма-
кедонски. Верувам, познато ви е дека најславниот антички бе-
седник  Демостен славата ја стекнал со беседите насочени про-
тив "варварските" војсководачи, Филип и Алаксандар, против 
"грчките непријатели". Зачувани се околу 65 беседи на Демостен, 
можете да се потсетите на историските факти.

Грција го доби Беломорскиот дел од провинцијата Маке до-
нија, по заслуга на кралските влијанија од "вавилонската орос-
пија", во 1913 г. со Букурешкиот мировен договор, кога на Тур-
ција, како поразена држава, й беше одземена Македонија и рас-
парчена на три дела - на Грција, на Србија и на Бугарија. Значи, 
Вашата држава доби територијално право на дел од Беломорска 
Македонија) од 1913 г. Тоа не значи дека тогаш го стекнавте и 
правото на историјата, културата на населението од тој дел, на 
нивните предци и потомци. Со Букурешкиот договор од 1913 г., 
освен големиот подарок - територија од Македонија, добивте и 
обврска да ги гарантирате основните права на населението во 
тој дел, кое тогаш стана малцинство во Вашата држава, односно 
да им гарантирате право на национална определба, право на 
користење и образование на мајчиниот (македонски) јазик, 
право на посебни народни обичаи... Но, Вашата држава ја 
искористила општата воена состојба на  Балканот, и не извршила 

ниедна обврска, туку почнала со репресивни мерки кон маке-
донското население, со декрети го забранувала користењето на 
македонскиот јазик, песни, обичаи и вршела асимилација. Во тој 
период била извршена и "размена" на население - биле про-
терани Турците, а на нивните имоти се населувале Грци од Мала 
Азија, Ерменија. Од тој период, г-ѓо Бакојани, во Македонија, во 
делот кој й припадна на Грција, живеат и Грци. 

За време на Граѓанската војна во Грција, 1948 г. и потоа, од 
Грција беше протеран огромен број Македонци. Нивните домо-
ви, имоти беа уништувани, конфискувани. Таквата состојба во Гр-
ција, тогашната европска дипломатија ја окарактеризирала како 
геноцид. Нормално, само за вас Грците е нормално, г-ѓо Бакојани 
тоа да не го признаете. Дали ќе имате совест и доблесна над во-
решна дипломатија да им се извините на страдалниците и на нив-
ните поколенија, раселени низ светот, да им ги вратите имотите?

На неодамнешниот Самит на НАТО во Букурешт успеавте да 
спречите Р Македонија да добие покана за членство во таа асо-
цијација. По тој Самит продолжувате со нови закани дека ќе 
ставите вето и за асоцирање во ЕУ, доколку "Скопје" остане со 
"тврдоглавиот" став да не го менува своето име. Апелирате до 
меѓународните фактори да влијаат кај властите на "ФАЈРОМ" да 
не ги иритираат чувствата на Вашиот народ со "крадење на грч-
ката историја". Г-ѓо Бакојани, ја знаете басната на Езоп за волкот 
и јагнето. Волкот го прекорува и му се заканува на јагнето кое 
пие вода во течението под волкот дека му ја заматува водата.  
Дали ова Ве асоцира на Вашите односи кон Р Македонија?

Харалампи Арсовски, Кочани


