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Due to high demand, Cosmo Travel is offering another opportunity to visit Israel and the Holy Land 
May 3rd - May 12th 2020 (8 nights, 9 days)

Cost per person: $3,500 CAN
Space is limited, act fast !

 
For more information call: 

Ilija/Milica   Crvenkoski 
Cosmo Travel Inc.

1454 Dundas St. East #122
Mississauga, ON. L4X 1L4
cosmotravel@rogers.com

www.cosmotravel.ca
Tel:(905) 281-2111

Cell:(416) 520-6846
 Fax:(905) 281-1463Piligrimage to the Holy Land

hristos se rodi!
navistina se rodi!



 

Е месечен весник, гласи-
ло на Македонците во 
Северна Америка. 
Излегува во првата сед-
мица од месецот.
Првиот број на “Македо-
нија“ излезе на први ноем-
ври 1984 година и оттогаш 
весникот излегува редов-
но, секој месец уредуван 
од Танас Јовановски за-

клучно со октомври 2013-
та година од кога истиот е 
под уредништво на Соња 
Лозановска.
Почитувани читатели и 
соработници:
Вашите написи, комента-
ри, огласи, реклами, со-
општенија и друго треба 
да пристигнат во Редак-
цијата најдоцна до 1-от 
ден во месецот, за да би-
дат објавени во бројот за 
тој месец. 
ЗАБЕЛЕШКА: коментари-
те објавени на страниците 
на овој весник со потпис 
на авторите или изворот 
на информацијата се мис-
лења на истите и не секо-
гаш го одразуваат ставот 
на Редакцијата. 
Редакцијата на “Македо-
нија“ е одговорна само за 
текстовите без потпис. 
Материјалите испратени 
на адреса на овој весник 
стануваат негова соп-
ственост, освен ако за тоа 
претходно е постигната 
поинаква согласност. 
Помогнете го весникот 
Македонија, помагајќи го 
ја помагате македонската  
заедница, македонскиот 
збор, македонската висти-
на..

Со почит 
Соња Лозановска
Главен и одговорен 
уредник 
Техничко уредување и 
дизајн
Оливер Петковски

Our address: 
Macedonia 

1840 Bloor Street, 
Suite 711

Mississauga, ON
L4X  1T2

Tel. 905-625-9129 
macedonia.canada@yahoo.com 
Published by 
901039 Ontario Limited
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Помогнете го  весникот ,,Македонија,, 
Почитувани читатели од сите делови на Етничка Македонија, сите вие кои го читате весникот ,,Македонија,,- единствениот редовен месечен 

весник во Канада:
Благодарение на Вашата доверба чекориме во 37-та издавачка година од првиот број издаден на 1-ви ноември 1984-та година. 

Изразуваме огромно задоволство и почит драги соработници, поддржувачи, дарители, вие кои од искрена љубов кон татковината Македонија, 
како и ние самите секојдневно се бориме за зачувување на македонскиот идентитет, култура, пишуван збор, традиции на овие простори.

И во оваа прилика почитувани читатели ве молиме да го помогнете весникот ,,Македонија,,.
Ви благодариме.

Македонија

Голема благодарност до нашите 
соработници:

Танас  Јовановски 
- поранешен уредник на весникот 

,,Македонија’’, колумнист

Бил Николов за  Македонското 
Меѓународно движење за човекови права

Никола Петковски - креатор на 
крстозборот за весникот ,,Македонија’’
Ѓорѓи Николов - за рубриката 
,,Читателско ќоше’’ (Readers corner)
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со 
Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’

Зоран Карапанчев - фотографер, 
соработник  
Боне Темелков 
соработникСпецијални Дописници:
Од Тирана и Голо Брдо известува 
Никола Ѓурѓај
Од Пиринска Македонија за весникот 
Македонија: Стојко Стојков 

Блага Дафовска во рубриката 
,,Поезија со повод,,
Славе Катин -соработник 
Колумнисти:
Горнан Јовановски
Диме Костов

Почитувани читатели,
Продолжувањето на нашата  мисија во зачувување 
на македонската култура, јазик, идентитет и традиции 
е невозможно без вашата поддршка и помош. Затоа 
Ве покануваме да го помогнете и да се претплатите на 
весникот ,,Македонија,,.  Истиот ќе биде доставен во 
првата седмица од месецот до вашиот дом или работно 
место.
За информации контактирајте не’ на:
Тел: 905-625-9129
Мобилен: 416-827-0954
E-mail:  macedonia.canada@yahoo.com
http://www.macedonianewspaper.com/
facebook: Macedonia Newspaper

 Ви благодариме.
Поздрав,

 со почит од уредникот
Соња Лозановска

The Macedonian 
Orthodox 
Cathedral 

"St. Clement of 
Ohrid"

76 Overlea Blvd. - Toronto, 
Ontario - M4H 1C5

Phone: 416-421-7451; 
Fax: 416-421-0721

E-mail: info@stclementofohrid.com

St Ilija Macedonian 
Orthodox Church

1775 Bristol Rd W, 
Mississauga, ON
(905) 821-8050

St. Dimitrija 
Solunski 

Macedonian 
Orthodox Church

201 Main St N, Markham, ON
(905) 471-5555

St Nedela 
Macedonian 

Orthodox Church
485 Bayly St W, Ajax, 

ON L1S 6M7
(905) 426-5355

St. Nicholas 
Macedonian 

Orthodox Church
5225 Howard Ave, Windsor, 

ON N9A 6Z6
(519) 966-6257

St. Naum of Ohrid 
Macedonian 

Orthodox Church
1150 Stone Church Rd E, 

Hamilton, ON L8W
(905) 387-0111

Macedonian 
Orthodox Church 

St. Arhangel 
Michael, 

Phoenix Arizona.
22815 W Sierra Ridge Way   

Wittmann Arizona 85361-8774

CANADIAN 
MACEDONIAN 

PLACE
850 O’Connor Drive, 

Toronto, Ontario, 
Canada M4B 3L6
Ph: 416.755.9231

E: zcokov@
canadianmacedonianplace.com

E: mdonakovski@
canadianmacedonianplace.com

California Bar & 
Grill

914 Pape Avenue
Toronto, ON M4K 3V2

East York
Canadiana Flowers 

Eglinton Square
www.torontofl orist.com

(416) 265-6867
Najdova Vera Dr

2390 Eglinton Ave E, 
Scarborough, ON M1K 2P5

416-750-0200

The Mechanics 
Shop

79 Winter Ave
(416) 267-6033

Coffee Time Donuts
371 Old Kingston Rd, 

Scarborough, ON M1C 1B7

Lucas Automotive 
Services

6456 Kingston Rd, 
Scarborough, ON M1C 1L4

lucasautomotive.ca
(416) 284-199

Stari Grad
3862 Bloor St W, Toronto, ON 

M9B 1K9
starigrad.ca

(416) 916-2075
Markland Wood 

Pharmacy
4335 Bloor St W, Etobicoke, 

ON M9C 2A5

Old Mill Pastry 
Mississauga

9780 Burnhamthorpe Rd. W.
Mississauga, Ontario

(905) 232-5246
Royal Meats
3635 Cawthra Rd, 

Mississauga, ON L5A 2Y5
royalmeats.com
(905) 279-3261

NEWSPAPER Macedonia  AVAILABLE AT THESE LOCATIONS
If you would like to subscribe an receive copies at your business ,  home or organization  please let us know by email: macedonia.canada@yahoo.com or call 905-625-9129
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AS9100C & ISO9001:2008 Certified

VAC DEVELOPMENTS LTD

2270 Bristol Circle, oakville Ontario L6H 5S3

Bill Hristovski

Warehouse Associate - Packing/Shipping/Receiving
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic- Fabrication - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

Sheet Metal Mechanic - Machining/Fabrication Shop- Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Planner Production - Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Manual Machinist
Oakville, ON • Full-time

Estimator Machining/Fabrication Shop
Oakville, ON • Full-time

Deburring Grinding Technician - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Deburrer Grinding Technician - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Day Shift
Oakville, ON • Full-time

CNC Machinist - Afternoon Shift
Oakville, ON • Full-time

Assembler Part Markers -Aerospace
Oakville, ON • Full-time

Join the VAC Dev Team!
An industry leader in precision fabrication of aerospace and defence products, we are growing our organization with people who share our 

passion and enthusiasm for manufacturing quality products.

2270 Bristol Circle 
Oakville, Ontario 
L6H 5S3
Phone: (905) 855-6855
Fax: (905) 855-6856 
E-mail: contact@vacdev.com

VAC Developments Ltd careers

На сите новодојдени од Македонија им даваме можност за вработување и обезбедување на обука во 
авио металската индустрија, лимарија, машинство и инжинерство, планирање и други можности

http://www.vacdev.com
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M A K E D O N S K A  P R A V O S L A V N A  C R K V A
M A C E D O N I A N    O R T H O D O X   C H U R C H

AMERIKANSKO-KANADSKA MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA
AMERICAN - CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX   DIOCESE 

Возљубени духовни чеда,

Срдечно ве поздравувам со Радосна-
та Вест на раѓањето на нашиот Господ 
и Спасител Исус Христос - Христос 
се роди! Овој светол празник е пред-
вестител на спасителните собитија 
преку кои Творецот го избави своето 
создание. Христовото Рождество ни 
ја најавува радоста на почетокот на 
божјата мисија за спас на човештво-
то. Кога се исполни времето, Бог го 
испрати Својот Син, вечното Слово 
Божјо, да земе човечки облик и да 
стане еден од нас (Гал. 4:4). Примајќи 
телесно раѓање од Марија Дева, на 
првиот Божиќ, Христос во Себеси ги 
обедини небото и земјата, божјото и 
човечкото, светото и несовршеното. 
Божјиот спасителен план кој беше 
скриен со векови, се објави токму 
преку воплотувањето на Спасителот. 
Иако се роди во малиот Витлеем, 
каде беше повиен и легнат во јасли 
зашто немаше место во локалната 
гостилница, неговото доаѓање на овој 
свет беше трожествено објавено и 
прославено од многубројно небесно 
воинство. Тројцата мудреци, пак, кои 
од далечниот Исток тргнаа да Го нај-
дат и даруваат Богомладенецот, беа 
меѓу првите кои сведочеа за светата 
Tајнa на Oтелотворувањето (Матеј 
2). Тие неуморно ја следеа светлина-
та на ѕвездата која како симбол јасно 
сјаеше на темното небо и ги доведе 
до вистинската Исконска Sвезда, 
Изворот на Светлината, Господ Исус 
Христос. Драги мои, како мудреците 
тогаш, така и ние денес водени сме 
од светлината на нашата Света Пра-
вославна Црква; Таа е нашата Sвез-
да и Светилник кој нè озарува со ви-
стинска светлост и јасно не води низ 
темнината на овој свет до Спасите-
лот, Христос.

Драги мои во Христа 
Богомладенецот,

Рождеството Христово е откровение 
на Божјата слава. За нас како созда-
нија, суштинско познавање на Бога è 
и ќе остане засекогаш недостапно. Но 
Бог е наш небесен Родител и затоа 
што е човекољубив, благоволи да ни 
се открие со својата благодат. Преку 
Христовото воплотување, Тој ни ги 
објави Неговите енергии на љубовта. 
Светиот Апостолот Јован запишал, 
„Бога никој никогаш не Го видел; Еди-
нородниот Син, Кој е во крилото на 
Отецот - Тој Го објави“ (Јован 1:18). 
Единородниот Син Божји, Господ 
Исус Христос, дојде да живее помеѓу 
нас за да можеме да разбереме ка-
ков е Бог Отецот (Евреите 1:2). Ако 

некој сака да дознае дали постои 
олицетворение на вистинската божја 
слава, нека се загледа добро во Хри-
ста. Христос е откровението на бе-
сконечната милост божја. Тој е човеч-
киот превод на божјата слава, сушта 
љубов излеана во облик на човек. 
Драги мои, ова божјо откровение е за 
целиот човечки род, но на индивиду-
ално ниво, за нас лично, тоа може да 
значи сè или ништо. За мудреците од 
Исток, не беше пречка да поминат по-
ловина свет и да Го пронајдат Спаси-
телот. Мнозина, пак, иако таа вечер 
на рождеството се наоѓаа токму во 
Витлеем, не ја видоа славата на Бо-
гомладенецот. Слично станува и со 
нас мили мои! Да Го бараме Христа со 
искрени, ревносни и чисти срца, да не 
би, иако водени од Христовата Црква, 
нашата Sвезда водилка, да останеме 
далеку од Него. Нека светлината на 
нашата Света Православна Црква нè 
води до самиот извор на Светлината, 
Богомладенецот Исус Христос.

Возљубени чеда во Господа,

Отелотворувањето Христово е не-
проценлив дар на небесна помош 
чија централна придобивка е онтоло-
шка промена на човечкото битие. Во 
Христа, Бог се соедини со човекот, 
за да може човекот да се соедини 
со Бога. Но, драги мои, ние треба да 
разликуваме помеѓу два вида на сое-
динување. На првиот Божиќ, во Лич-
носта на Исус Христос, Бог го изврши 
иницијалното спојување при што ја 
обожи човечката природа која што ја 
превзеде. Ова единење е космички 
настан кој е неповторлив а неговите 
придобивки се применливи во веч-
носта. Словото Божјо се отелотвори 
еднаш засекогаш, вечно ‘носејќи’ ја 
човечката природа за човекот вечно 
да ја ‘носи’ божјата. Преку Воплоту-
вањето, Словото Божјо, стана Исус 
Христос, новиот совршен Човек, со-
вршена слика и подобие божјо. Вто-
рото соединување, пак, е посебно за 
секоја личност која верува во Него. 
Преку тоа единење, ние лично се 
спојуваме со Совршениот Човек, Хри-
стос и правејќи го тоа ние живееме во 
Него. Да се одважиме и да ги отво-
риме нашите срца за да Го примиме 
Христа, зашто заедно со Отецот, пре-
ку Духот Свети, Христос благоволил 
да пребива во човечките срца (Јован 
14:23). Кога Него Го имаме во нас, 
ние таинствено се единиме со Него-
вите божански атрибути. Живееме 
во Неговото достигнување, се напо-
јуваме од Неговата светост, растеме 
во Неговиот раст на совршенство. 
Ние стануваме слободни зашто Тој 
е слободен, се издигаме во духовна 
бесконечност зашто Тој е бесконе-

чен, безрезервно љубиме зашто Тој 
Самиот е извор на љубовта. Сепак, 
треба да знаеме дека ова единење се 
остварува единствено преку активно 
учество во Светите Тајни на Црква-
та. Тоа секако вклучува и чиста вера, 
непрестајна молитва, пост, исповед, 
доброчинство и сл., но најмногу од 
сè, учество во Светата Тајна Причест 
преку која на од Бога воспоставен 
начин ние реално се спојуваме со ви-
стинското Тело и Крв Христови. 

Драги браќа и сестри,

Надежта на Христовото Рождество 
за која денес се радуваме потребно е 
да ги осветлува нашите срца секојд-
невно. Светото Писмо нè повикува да 
„го ползуваме времето зашто дните се 
лукави.“ (Ефес. 5:16). Христос нè пре-
дупреди дека настапуваат времиња 
кога љубовта и верата ќе изладат 
(Матеј 24:12). Од ден во ден сведоци 
сме на исполнувањето на Христовите 
пророчки зборови. Модерното опште-
ство притиска кон воспоставување на 
некаква општоприфатена, безлична и 
хедонистичка духовност, која се све-
дува на себичен емоционализам со 
главна цел поединецот да се чувству-
ва убаво и сигурно надвор од благо-
датта на Троединиот. Верата во Хри-
ста, од друга страна, сосем погрешно 
се претставува како архаичен израз 
на надеж од некои минати времиња, 
како нерелевантен и неапликативен 
дискурс на одамна дотраен религио-
зен систем. Но драги мои, таквиот 
став не може да биде подалеку од ре-
алноста. Философијата на модерно-

то време е дијаметрално спротивна 
со верата во Спасителот. Вистината 
е дека човекот има сериозна потре-
ба од божанска помош и токму Рож-
деството на Богомладенецот е израз 
и откровение на Божјата подадена 
рака. Да бидеме мудри и да ја запа-
зиме чистотата на верата облеана со 
благодатта на Христовото Воплоту-
вање.  

Мили мои во Христа 
Спасителот,

Ако Христос не се родеше, немаше 
да ја знаеме големината на љубов-
та на Отецот небесен. Ако тој не се 
отелотвореше, немаше да добиеме 
обновување на нашите битија. Токму 
затоа целото создание се радува за-
што Создателот ни се објави. Да се 
радуваме зашто вратите на рајот се 
отворени, а спасението е објавено. 
Да пееме за неизмерната милост и 
љубовта кои бесплатно ни се пону-
дени. Да ја прославуваме радоста на 
Рождеството и да ги љубиме ближ-
ните со љубовта со која Богомла-де-
нецот прв нè засака. Овој Божиќ, да 
се сетиме на сиромашните и да им 
помогнеме на оние кои имаат потре-
ба; да ги посетиме болните, да ги 
утешиме обесправените и разочара-
ните; да ги љубиме и да се молиме за 
сите, зашто таквите дела Му се мили 
на Бога. И конечно, да Го прославиме 
Бога пеејќи заедно со многубројното 
ангелско воинство: „Слава на бога во 
висините, на земјата мир и меѓу луѓе-
то добра волја!“

ХРИСТОС СЕ РОДИ! НАВИСТИНА СЕ РОДИ!

НЕКА НИ СЕ ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОЖИЌНИТЕ И 
БОГОЈАВЛЕНСКИТЕ ПРАЗНУВАЊА!

Со Божји Благослов,
МИТРОПОЛИТ АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКИ

г. МЕТОДИЈ
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Симон Трпчески посвети концерт на беломорските Македонци
Маестро Симон Трпчески деновиве настапи на гала концерт 
заедно со Националниот оркестар на Узбекистан во глав-
ниот град Ташкент. Концертот тој им го посвети на Маке-
донците кои што во текот на граѓанската војна во Грција 
(1946-1949) беа присилени да ги напуштат своите домови 
во Грција и морале да заминат во егзил во далечниот Узбе-
кистан. „По огромното искуство на концертот со национал-
ниот оркестар на узбекистан и маестро Тигран Шиганијан 
, како и по средбите со професори и студенти на концерот 
и на мастерклас во конзерваториумот бев поздравен со 
„претседателски “ Чапан (традиционална узбекистанска 

наметка) на сцена и така се вратив назад дома во вечната 
Македонија“ пишува Трпчески во својот пост во врска со 
посетата на Ташкент. „Го посветив мојот настап на Маке-
донците кои беа присилени да ги напуштат своите домови 
и беа испратени далеку во Узбекистан… семејства кои се 
соочија со животни трагедии…. вклучиетелно и мојот учител 
Никола Влахов…. сите топло дочекани од гостопримливиот 
народ на Узбекистан“, напиша Трпчески во врска со наста-
пот во далечниот Узбекистан каде голем број Македонци од 
Егејска Македонија најдоа прибежиште од граѓанската војна 
во Грција. Маестро Трпчески во Ташкент како и секаде каде 

што настапува е најавуван како Македонец од Македонија 
без додавката С…… 

ЗА ЛУДАТА ВОДА

Еднаш, во едно време, си 
беше еден Султан, добар и 
праведен и имаше еден Ве-
зир, кој беше и тој добар, а 
беше и астролог. 
Еднаш Везирот му вели на 
Султанот, дека видел некој 
знак на небото, дека ќе врне 
низ целиот свет една луда 
вода, и дека секој кој ќе пие 
од таа вода, ќе се збудали. И 
дека сите кои ќе живеат  во 
нивното царство ќе пијат и 
ќе го изгубат разумот, и нема  
ништо повеќе да чувствува-
ат, ниту што е точно, а што 
е лажно, ниту што е добро, а 
што лошо, ниту што е вкусно, 
а што безвкусно, ниту што е 
праведно, а што неправед-
но. 

Кога ги слушнал Султанот 
овие зборови, се сврте и му 
рече  на Везирот: Штом ќе се 
збудали целиот свет, треба 
да внимааме, да не се збуда-
лиме и ние, бидејќи како то-
гаш би им суделе праведно?
Везирот му рече дека добро 
вели, и дека ќе треба да на-
реди да се собери сета до-
бра вода во цистерни, за да 
не пијат од расипаната вода, 
за да не судат неправедно, 
туку праведно, како што тре-
ба.
Така се случи. По малку 
време навистина заврна, и 
водата беше луда вода, и се 
збудалеа сите, и не занеја 
сиротите што им се случу-
ва, и го сметаа лажното за 
вистинито, злото за добро, 
неправедното за праведно. 
А Султанот и Везирот пиеја 
од добрата вода која ја имаа 
зачувано, и не се збудалија, 
туку му судеа на народот со 
праведност.
Но народот ги гледаше нао-
паку и не беше задоволен од 
судот на Султанот и на Ве-
зирот, и викаа по нив дека ги 

онеправдуваат и беа блиску 
до кревање востание против 
нив. По некое време, кога ви-
доа Султанот и Везирот што 
се случува, се обесхрабрија 
и му рече Султанот на Вези-
рот: Овие несреќници нави-
стина го загубија умот и се’ 
гледаат наопаку и како што 
тргна работата, може и нас 
да не’ убијат, бидејќи сакаме 
да им судиме праведно за да 
бидат среќни. 
Затоа ефенди Везир, ајде 
да ја истуриме добрата вода 
од цистерните и да почнеме 
и ние да пиеме од лудата 
вода, да пиеме и ние како 
нив и тогаш ќе не’ разберат 
и ќе не’ сакаат. Така и се слу-
чи. Почнаа и тие да пијат од 
лудата вода и се збудалија, 
и судеа лудо и неправедно, 
а народот си остана задово-
лен и му посакуваше долго-
денствие, долг живот,  на 
Султанот.

 (Превземено од “Право-
славна светлина“, Повар-
дарска епархија)

Македонска Заедница

Ова се твоите успеси, другар Заев
Во однос на решавањето на спорот за името, (Бранко 
Героски, поранешен подржувач на Зоранчо Заев)  во пор-
талот  Плус Инфо му порачува на Заев дека Преспанскиот 
договор ги надминал неговите ветувања кон нацијата. – Да 
те потсетам, ти ни вети дека компромисното име ќе биде 
само за меѓународна употрба и дека нема да се менува 
Уставот. Додека дишам, велеше, Уставот нема да се смени. 
Гледам, уште дишеш и ти посакувам да си се изнадишеш 
уште долго. Можеби беше принуден да ја платиш таа цена, 
ама ти не беше искрен со нас, со граѓаните на Македонија. 
Не’ излажа, другар Заев. Успеа Преспанскиот договор да го 

промовираш во твое маестрално достигнување, достојно за 
Нобеловата награда за мир (која нормално не успеа да ја добиеш).  Успеа новото ком-
промисно име, но службено име на нашата земја (Република Северна Македонија), како и 
придавката изведена од тоа име, да ги наметнеш како обврска во секојдневниот говор на 
сите службени лица, што не е обврска од договорот што го потпиша. Го повторувате тоа 
име како папагали. А немате обврска. Тоа поттикна некои од твоите најголеми медиумски 
подржувачи  да објават дека Македонија треба да умре, дека македонизмот е веќе мртов. 
Се родија дури и идеи да ја смениме химната, да се откажеме дури и од “неспорниот“ дел 
од нашата историја, оној кој ти самиот го именуваше како историја на Република Северна 
Македонија“. Тоа од никого непобарано и непредизвикано самонегирање на нашата нација 
е твој успех, другар Заев. За кој не ти простувам, пишува Бранко Героски.

   Поубаво речено здравје. Откако Героски ја откажа подршката на Заев и неговата влада, 
во една изјава Заев го нарече новинарот Героски суетен новинар. Со други зборови, ако не 
си со Заев, ти си ништо и никој.

Во однос на решавањето на спорот за името, (Бранко 
Героски, поранешен подржувач на Зоранчо Заев)  во пор-
талот  Плус Инфо му порачува на Заев дека Преспанскиот 
договор ги надминал неговите ветувања кон нацијата. – Да 
те потсетам, ти ни вети дека компромисното име ќе биде 
само за меѓународна употрба и дека нема да се менува 
Уставот. Додека дишам, велеше, Уставот нема да се смени. 
Гледам, уште дишеш и ти посакувам да си се изнадишеш 
уште долго. Можеби беше принуден да ја платиш таа цена, 
ама ти не беше искрен со нас, со граѓаните на Македонија. 
Не’ излажа, другар Заев. Успеа Преспанскиот договор да го 

Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец Обвинителката Рускоска се приклучи кон 
акцијата за чистење на градот

Шефицата на Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, Вилма 
Рускоска, заедно со 30-тина вработени, дојдоа на збирно место кај гаражата “26 Јули“ за 
да се приклучат на акцијата за чистење на градот. Пред да почне акцијата, таа со список во 
рака, проверуваше кој од колегите дошол.  Обвинителката рече  дека е опремена со ќеса и 
ракавици. Од таму се  упатија кон Олимпискиот базен. На новинарско прашање, Рускоска 
рече дека ветингот е добра работа за прочистување во правосудството.

На Рускоска не и’ треба ниту ќеса ниту ракавици. Нејзе и’ треба да ја расчисти  односно 
излечи најраширената болест во македонското  општество – корупцијата  за која зема 
плата. Ако се сака Скопје може да биде чист град. Со збор или со казна. Во почетокот на 
60-тите години во посета на  Софија, Бугарија, фрлив допушок од цигара на улица. Полица-
ец кој го забележа тоа побара од мене да го фрлам допушокот на одредено место. Незнам 
колку е чиста Софија денес, но во тоа време градот беше толку чист што можеше падната 
храна на патот да се земе и употреби. 

Совет за македонски јазик: Македонците секогаш 
зборувале и ќе зборуваат на македонски јазик

Советот за македонски јазик 
се придружи кон реакциите 
на Институтот за македонски 
јазик “Крсте Мисирков“  и на 
Институтот за македонска 
литература  во однос на 
ставот на Бугарската акаде-
мија на науките во врска со 
македонскиот јазик. – Посто-
ењето  на македонскиот јазик 
со свој посебен дијалектен 
систем и со своја историја 
е апсолвирано прашање во 

светски рамки уште одамна и 
секој став што го негира овој 
непобитен факт  го сметаме 
за свесна провокација – наг-
ласува Советот. Неочекувано 
е и неприфатливо ваква 
реакција, велат од Советот, 
да дојде од страна на една 
академско-научна институ-
ција од држава членка на 
Европската унија. – Познато 
е дека се одржани многу 
конференции посветени на 

македонскиот јазик, литера-
тура, историја и култура на 
кои присуствувале еминент-
ни професори и научници 
од целиот свет чии истра-
жувања не соодветствуваат 
на ставовите на Бугарската 
академија на науките. Маке-
донците секогаш зборувале и 
ќе зборуваат на македонски 
јазик – стои во реакцијата на 
Советот. (ПЛУС ИНФО)

Не е важно што вели светот, важно е што велат Бугарите за јазикот, но и за многу други 
работи. Со нивна “помош“ ние ќе влеземе во Европската унија како Бугари со загарантира-
на иднина и уживање во благодетите на европската проституција!

Еднаш, во едно време, си 
беше еден Султан, добар и 
праведен и имаше еден Ве-
зир, кој беше и тој добар, а 
беше и астролог. 
Еднаш Везирот му вели на 
Султанот, дека видел некој 
знак на небото, дека ќе врне 
низ целиот свет една луда 
вода, и дека секој кој ќе пие 
од таа вода, ќе се збудали. И 
дека сите кои ќе живеат  во 
нивното царство ќе пијат и 
ќе го изгубат разумот, и нема  
ништо повеќе да чувствува-
ат, ниту што е точно, а што 
е лажно, ниту што е добро, а 
што лошо, ниту што е вкусно, 
а што безвкусно, ниту што е 
праведно, а што неправед-
но. 
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Со менување на името, про-
давање на  нашиот национа-
лен Македонски идентитет, 
забранување да се користат 
македонски и македонско, и 
со укинување на македон-
ското државјанство, се соз-
дава држава на граѓани без 
национални чувства, одго-
ворност, љубов и лојалност 
кон својата сопствена земја 
и држава. 

Мала анализа:
Дали Македонија е сло-
бодна држава?Каков облик 
на заробеништво имаме 
денес? Која е таа сила која 
ја попречува нашата слобо-
да на самоопределување, 
избор, слободата на при-
падност, чувство и мисла? 
Кој е тој што ни ја попре-
чува слободата гордо да 
застанеш и да изговориш со 
љубов дека си Македонец?
Нашите јужни и источ-
ни соседи, или нивните 
измеќари во Македонија, 
погледнете ги, исти се! 

Дојдоа рѓосани, небањати 
и некрстени. Се што знаеа е 
да лажат, да крадат и огра-
буваат. Освен идентитетот, 
суверенитетот, историското 
и културното наследство, 
сега дури и јазикот сакаат 
да ни го избришат. Очиглед-
но за Повелбата на ООН и 
Универзалната Деклара-
ција немаат слушнато. Тие 
се срам за целиот човечки 
род! Срам се за целиот 
Македонски народ. Едни ги 
тргаат за уши, други си пра-
ват комедии со нив преку 
телефон. Да ги запрашаме, 
во која држава живеат и 
за чии интереси работат!? 
Поминаа скоро два месеца 
откако Фашистичка Бугарија 
донесе Декларација со која 
се бара бришење на маке-
донскиот јазик. Која е реак-
цијата на Премиерот, Прет-
седателот, МНР и МАНУ? 
Молк.
Браќа и сестри Македонци, 
наша задача и одговорност 
е да извојуваме победа над 
оваа ненародно избрана 
власт, заробеништво кое 
денес, во 21 век треба да 
претставува  срам за сета 
онаа слобода која ни се про-
пагира дека ја имаме.
Не сме слободни. А нема 
ниту да бидеме се додека 
чекаме друг да излезе и да 
ја „војува“ нашата битка.
Да застанеме и да викнеме 
кои сме. Гласно да говори-
ме пред блиски и незнајни 

дека нашето право ни е 
одземено. Не дозволувајте 
мајсторите на манипулација 
да ве натераат да забора-
вите кои сте и од која земја 
доаѓате, зошто тоа им е 
целта. Секој ден по три пати 
спомнувајте го името Божјо 
и името на нашата таткови-
на, Македонија. 
Да не оставаме истата по-
литика која од пред 30 го-
дини до ден денес повторно 
да одлучува за нешто кое 
не е нивно право! Правото е 
на народот, на Македонци-
те, и кажавме што сакаме и 
кои сме за време референ-
думот. 
Но ние сами, не можеме. А 
заедно, сите сплотени ќе 
успееме. Да не се откажу-
ваме велејќи дека е готово!
Грешката е огромна. Заев и 
неговата предавничка багра 
влегуваат во историјата, а 
СДС оди во опозиција. 
Да им порачаме, народски:
Берете ум отпадници од ро-
дот! Кога тогаш, народот ќе 
ве седне на црната клупа за 
најтешки кривични дела!

Да ни е вечна Република 
Македонија!
Македонија на Македонци-
те и Македонците за Маке-
донија. 

Живе Македон Латиновски
МПЗ Андон Лазов Јанев, Ќо-
сето - Канада

Македонија на Македонците

Подготвил: прота-
ставрофор  Илија Донев
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Танас Јовановски

Македонска Заедница

Низ деновите на минатиот месецОд Киро Глигоров до Стево Пендаровски
1.Киро Глигоров – Македонија е се’ што имаме. 
2. Борис Трајковски – Сите заедно споделуваме една единствена судбина наречена 
Македонија. 
3. Бранко Црвенковски – Името на мојата држава е и ќе биде Република Македонија. 
4. Ѓорге Иванов – Да си ја сакаме, да си ја почитуваме и да си ја чуваме Република 
Македонија. 
5. Стево Пендаровски – ДА НЕ СУМ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЈАС БИ СЕ ИСЕЛИЛ ОД СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА! (Курир)

Стево и Зоранчо да не се во некаква роднинска врска? Една мајка или... Ако Стево сака 
да се исели од Македонија не мора да чека да му истече мандатот. Оставка. Ако сака да 
дојде во Канада, познавам број на ресторанџии, вработувањето нема да биде проблем.

Нова Демократија сака да се ослободи од 
Договорот од Преспа без да ја плати цената

Политичкото прашање е 
како ќе се ослободиме од 
Договорот од Преспа без 
да ја платиме цената, по-
рача поранешниот грчки 
премиер Андонис Самарас 
при неговото обраќање на 
13-от Конгрес на владејач-
ката Нова Демократија, 
јави дописничката на МИА 
од Атина. – Политичкото 
прашање е како ќе се осло-
бодиме без да ја платиме 
цената. И ова не е лесно 
бидејќи не може да се слу-
чи преку ноќ, бидејќи стану-
ва збор за договор што не 
оди напред, ниту внатре, 
ниту надвор, ниту на Бал-
канот, ниту во Европа. Го 
разбирам она што го кажува 
премиерот дека не можеме 
да се ослободиме од овој 
договор преку ноќ, бидејќи 
така сакаме. Но и не може-
ме да разубавуваме еден 
договор што ние самите го 
имаме негативно оценето 
како штетен и неприфатлив 

и што не оди напред. Засе-
га ние мора да ја заштити-
ме Грција од негативните 
последици од Договорот, 
да ги искористиме сите 
проблеми што ги создава 
и сите негови слабости, а 
пред се’, да ја зајакнеме 
Грција и нејзината прего-
варачка позиција, за потоа 
да можеме да постигнеме 
земјата да биде оправда-
на , целосно оправдување 
на Македонија и нејзиниот 
грчки карактер од кое не 
се откажуваме и немаме 
право да се откажеме, рече 
Самарас и изнуди аплауз 
од присутните на Конгресот 
на Нова Демократија. 
   Поранешниот грчки пре-
миер коментира дека и во 
пракса се покажало дека е 
штетен и неприфатлив До-
говорот, а Грција во Преспа 
призна иредентизам што 
создава проблеми и со 
други земји во регионот. 
Грција даде се’ од старт и 

име и признавање на на-
ционалност и признавање 
на јазик, а Скопје вети дека 
ќе направи некои отстапки 
во иднина, доколку оди на-
пред нивната интеграција 
во Европа. Но, тоа не зави-
си од нас, ниту од Скопје. 
Впрочем може други земји 
да стават вето. И тоа се 
случи. Франција, Холандија 
и Данска ставија вето, а Бу-
гарија поставува сериозни 
проблеми за признавањето 
на таканаречениот јазик. 
Па така, останаа само на-
шите целосни отстапки што 
беа направени на почето-
кот. А скопските идни обвр-
ски висат. Некои ни велеа 
дека ако го ставиме Скопје 
во НАТО, ќе го стабилизи-
раме. Но, овде е чудното 
откако Скопје влезе во 
НАТО започнаа сомнежите 
за самото НАТО, рече Ан-
тонио Самарс и запраша, 
кој ќа го стабилизира само-
то НАТО? (Вечер)

Драги пријателе Антонио, ја разбирам твојата загриженижост во врсака со Договорот од 
Преспа. Јас сум на твоја страна и ќе помогнам колку можам, се разбира со совети за 
вашата владеачка партија Нова демократија. Вас ви е познато дека наскоро (12 април 
2020 година) во нашата држава Скопје (јас не признавам држава Северна Македонија) 
ќе се одржат избори и се очекува (со сигурност) да победат националистите. Ако тоа се 
случи, (а ќе се случи) овие сегашниве ќе завршат во Идризово за предавство на се’ што 
носи македонски белег. Моето мислење е да направите список на се’ што пропуштивте 
да побарате и земете и му го дадете дури се на власт овие денешниве. И ве молам, по 
можност тој договор (идниот) да се потпише во Дојран.  Некако, после Охридскиот и Прес-
панскиот, ова малото, Дојранското Езеро ни остана како сираче, никаков договор таму се 
нема потпишано. Примете ги моите најљубезни поздрави. Танас

Договор што не оди напред, ниту внатре, ниту 
надвор, ниту на Балканот, ниту во Европа

Пендаровски најави БУГАРИЗАЦИЈА 
НА МАКЕДОНИЈА

Бугарија не извлече од тоталната изолација. Никола 
Груевски ја воспостави најтемната антибугарска пропаган-
да на поранешна Југославија. Историски парадокс беше 
наследникот на ВМРО да се чувствува поблизок до Белград 
отколку со Софија. Недостатокот на патна инфраструктура 
помеѓу Софија и Скопје не спречува да излеземе од оваа 
магла и да ги реализираме и разбереме историските факти. 
Во Скопје имате десетици српски медиуми и нула бугарски. 
Не сакам да слушнам за било каква четврта Југославија. Во 
оваа фаза “малиот Шенген“ е во структурна беспомошност. 
Ова се само дел од пораките на претседателот Стево Пен-
даровски во интервју за бугарски новински агенции.
Не сакам да речам ништо негативно за нашиот претсе-
дател Стево (Стефо) Пендаровски. Ако го сторам тоа 
можно е тој да се налути и да даде оставка. А после шо 
праиме. И тој ќе ни дојде овде кај нас, во странство де. 
Во право е Стево. Не може човек да ги преброи маке-
донските весници во Бурија, а бугарски во Македонија 
ниту еден! Ти Стевче, прв му го даде Гоцета Делчев на 
Бугарите и сега ни кажуваш дека клепките се поважни 
од очите?

Шилегов со идеја Божиќ да се 
слави пред Нова Година

Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, во еден момент  
на прес-конференција по повод новогодишното украсување 
на главниот град ја повика Македонската православна црква 
да го прославува Божиќ според грегоријанскиот календар, а 
не според јулијанскиот.  Мотивот на Шилегов за овој предлог 
е тоа што минатата година новогодишната програма не била 
интересна за граѓаните по Нова Година, односно во перио-
дот  до 7 јануари кога се прославува  Денот на Христовото 
раѓање. – Минатата година работевме до Божиќ, ако се 
сеќавате, меѓутоа не беше веќе голем интересот на граѓаните. Некако како да се празни 
атмосферата околу новогодишните празници. Можеби правото прашање е зошто Македон-
ската православна црква не го смени календарот, па да го правиме Божиќ како цел свет – 
рече скопскиот градоначалник. Тој ова го изјави во врска со новогодишното украсување на 
Скопје, кое ќе биде раскитено.

Наполно се согласувам со предлогот на градоначалникот Петре Шилегов. На прстите од 
едната рака можат да се избројат земјите кои го слават Христовото раѓање по јулијанскиот 
календар иако тоа во почетокот ќе внесе извесни прекројувања на постите и навиките. 
Во регионот, од православните цркви од поодамна по грегоријанскиот календар се слави 
Божиќ во Бугарија и Грција. А бре ние го сменивме идентитетот па сега не сме можеле да 
го смениме датумот за Божиќ? А да ја смениме и верата?

Панделески вети дека работниците на 
“Пелагонија“ во среда ќе добијат плата

Стотина работници во ЗК “Палагонија“ од Битола денеска излегоа на мирен протест пред 
дирекцијата барајќи ја октомвриската плата (денес е 3 декември), а велат дека незадо-
волството расте поради неизвесноста што ќе биде понатаму со комбинатот. – Никој не 
доаѓа од тие што треба да ни каже во кој правец ќе се движи комбинатот и никаков контакт 
немаме со никого за да каже во што е проблемот и зошто не е исплатено – изјави за ТВ 
Алфа член на Синдикалниот одбор. Додека траеше протестот меѓу работниците се појави 
еден од сопствениците, Цветан Панделески кој вети дека октомвриската плата ќе биде 
исплатена до среда и дека ЗК “Палагонија“ веќе ги пребродува тешкотиите со подмиру-
вање на обврските кон доверителите и покрај тешката производствена година со сушата 
и преполовената реколта со пченка. – Комбинатот ќе си биде многу подобар отколку што 
беше.  Луѓето ќе си добијат плата, а оној што сака да прави проблеми, ќе си ги прави дома, 
а не кај нас. Комбинатот финасиски е многу јак, без разлика што годината беше катастро-
фална. Очекуваме дека државата ќе излезе во пресрет и ќе ги плати субвенциите кои не се 
исплатени на Комбнатот, а тоа е една плата -   им рече Панделески на работниците. (ПЛУС 
ИНФО)

Хм, комбинатот финасиски е многу јак, а плата во декември нема за октомври. А некои од 
работниците сака да прави проблеми!? Нека си прави дома! А дали и Панделески нема зе-
мено плата во декември за октомври? Јас сум работел во Франција (во Парис) една година, 
а платата доаѓаше во мои раце секоја среда во неделата. Каде е заштитата на работници-
те, на вработените во нашата  Македонија? 

Академик Катица Ќулавкова му порача на Бујар Османи
Законот за јазици на ДУИ-СДСМ не гарантира ни едно општество  за сите, ни мир, ни 
напредок. Со него општеството е фрагментирано. Македонците се дискриминирани, 
институциите се неефикасни, буџетот е оптоварен, револтот е голем, регресираме, нема 
разбирање по ниедна основа. 
Ќулавкова треба да ја избркаат од Академијата (МАНУ). Нејзе се’ нешто  не и е како треба. 
Гледајте како другите академци си седат мирно и баш ги боли к.  или п. Таа работа не е за 
нив. Таа работа е за оние националистите кои немаат ништо друго да работаат освен да 
протестираат пред владините институции и бараат да се исправи Крива Дрина. Нека лежат 
по затвори, самите тие тоа си го бараа!

Минималната пензија во 
Бугарија околу 130 евра

Минималната пензија според стаж и старост ќе изнесу-
ва 250 лева (околу 130 евра), одлучија пратениците во 
бугарскиот Парламент. За утврдување на оваа минимална 
пензија гласаа 214 пратеници од кои  137 беа за, 61 против 
и 16 воздржани. Синоќа, политичките партии Атака и БСП 
побараа поединечно гласање за минимален износ на пен-
зијата утврден во буџетот за 2020 година. Претседавачот на 
пленарната седница Емил Христов рече дека БСП ја попре-
чува работата на седницата по што ја прекина работата на 
Парламентот. (Сител Тв)

Јас мислев дека големата пријателка на Зоранчо Заев, 
Бугарија, е членка на Европската унија! Да не има 
грешка некаде овде, да не фали една нула зад оние 130 
евра? Не е битно. Важно дека пријателите на Зоранчо 
имаат можност на секој чекор да и’ ставаат сопки на 
Македонија за влез во ЕУ.

Среќна Нова 
2020 и Среќен 

Божик ви 
посакуваат 

Танас и Љубенка 
Јовановски со 
семејството. 



Страница 8 January 06, 2020Македонска Заедница

Танас Јовановски

Carpet Installation
Delivery and Installation your new carpet to your home.
Repairing and removing carpet at a reasonable price.

If you require carpet and underpad I can provide at an affordable price.
Please call me for FREE Estimate.

Contact us: 
cell: 647-406-4500      

Низ деновите на минатиот месец
За ОЈО нема навреда во изјавата на Реџепи 

кон Македонците – БЕСПРИМЕРЕН ДИВ 
НАРОД ЗАТОА НЕМААТ ИДЕНТИТЕТ

Основното јавно обвинителство Скопје (ОЈО) ја отфрли пријавата 
против поглаварот на Исламската верска заедница (ИВЗ), Сулеј-
ман Реџепи бидејќи заклучи дека не постојат основи на сомнение 
дека пријавениот ги сторил кривичните дела – “Излагање на 
подбив на македонскиот народ и припаадници на заедниците од 
член 179  и Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост 

врз национална, расна, верска или друга дискриминаторска основа“. Спорната изјава Реџепи ја даде 
при возобновување  на темелите на една џамија. – Џамиите да се попречуваат и да не се одобрува 
нивната изградба, оваа работа нема да ја дозволиме. Никогаш нема да молчиме. Се надеваме со 
Господ напред дека ќе дојдат подобри времиња и секаде имаме народ и места... во село Лажец, 
битолско каде повеќе од 100 години немаат џамија. Замислете вие каков див народ е овој со кој сме 
во соживот. Овие се беспримерен див народ, затоа немаат идентитет и нема да имаат никогаш, без 
разлика што саkаме да им помогнеме. Не се помага, бездушниот не се освестува, рече тогаш Реџепи.
   Клучен доказ за  ОЈО е тоа што во изјавата Реџепи никаде директно не кажал “македонски народ“.  
– Клучен елемент на кривичното дело – излагање на подбив на македонскиот народ и припадници 
на заедниците од член 179 од Кривичниот законик претставува намера јавно на подбив да се изложи 
македонскиот народ и припадници на заедниците кои живеат во државата, а при дадената изјава 
пријавениот никаде директно не споменува македонски народ, ниту припадници на заедниците со 
намера да ги исмејува – велат од ОЈО и додаваат дека сослушаната судијка и сама во изјавата пред 
надлежниот обвинител истакна дека не се чувствува загрозена и не препознава говор на омраза во 
зборовите на пријавениот, велат  од ОЈО.  (Вечер.мк)

Господе Боже, судијката не се чувствува загрозена, ниту пак чувствува говор на омраза! Сулејман 
Реџепи на судијката треба да ‘и се обрати по нејзино име, име на таткото и нејзиното презиме за 
да почуствува загрозеност и омраза. Значи овој “див народ без идентитет“ нема право да се брани 
против албанскиот оџа кој според неговите зборови не е човек кој се моли на Бога за доброто на сите 
луѓе. Ако тој не спомнува македонски народ, спомнува див народ, народ без идентите а тоа значи 
дека се однесува за народ кој живее на тие простори. Според мене, Судот не најде збор во законот 
со кој оџата ќе треба да се изјасни за кого се однесува неговата изјава, сигурно не се однесува на 
албанското малцинство во Македонија. 

Радев: Во НАТО државите се поделени на произведувачи и купувачи

Бугарскиот претседател 
Румен Радев им порача на 
лидерите на земјите членки 
на НАТО дека иднината на 
Алијансата не ја гледа како 
сојуз на произведувачи и 
клиенти. Наместо тоа, спо-
ред него, НАТО  би требало 
да биде сојуз од партнери 
кои заедно ќе ја развиваат 
безбедноста, високата тех-
нологија и производството 
на воена опрема, пренесе 
БТА.  “Покренав дебата 
за една друга линија која 
не дели, која воошто не се 
разгледува, а се работи за 
тоа дека државите се делат 
на произведувачи и клиенти, 

или купувачи, рече Радев на 
конференцијата за новина-
ри по самитот на НАТО во 
Лондон. (МАКФАКС)

Зошто толку време му зеде 
на Радев да разбере дека во 
НАТО има производители и 
купувачи откога е формира-
на НАТО алиансата.  Сиро-
машните членки се купувачи, 
а богатите производители. 
Македонија е во оние први-
те, сиромашните. Ако Трамп 
или некој друг како него и’ 
рече на Македонија дека ако 
не повеќе, треба да купите 
барем еден воен авион од 
САД, отиде буџетот на Ма-

кедонија за неколку години.  
Заштитата од НАТО не е 
баш ефтина работа. А кој 
ќе ја нападне Македонија?  
Сите се НАТОВЦИ околу 
Македонија со исклучок на 
Србија, а нас моментно таа 
ни е единствен пријател кој 
од Македонија не бара ни-
што: ниту име, ниту историја, 
култура... Се извинувам, 
го испуштив Косово кое е 
исто така сосед на Македо-
нија. Косово не е член на 
НАТО, затоа пак, НАТО е во 
Косово!

“Господ постои, името и’ е Петрунија“ ја 
освои наградата на Европскиот парламент

Наградата беше врачена од страна на претседателот на Европскиот парламент Деивид Са-
соли, а ја прими режисерката Теона Стругар-Митевска придружувана од главната актерка 
во филмот Зорица Нушева и продуцентката и аактерка Лабина Митевска. Филмската награ-
да “Лукс“  е посветена на промоција на европската кинематографија, а прв пат е доделена 
во 2007 година. За овогодишниот избор во селекција за наградата меѓу десет финалисти во 
првиот круг влегоа дури два филма од Македонија. Жирито е составено од европратеници. 
Филмовите селектирани за главната награда Лукс се фокусираат на клучните социјални 
и политички проблеми на денешницата, со цел зајакнување на европскиот идентитет, 
илустрирање на разновидноста на европските традиции и европските интеграции, овозмо-
жуваат универзална примена на европските вредности. (Нова Македонија). 

ОООпс, ќе згрешев. Ќе напишев северна, исто како многумина нашинци кои одвај чекаат 
прилика да го залепат северна на нашата Македонија иако со никаков закон не се обврзани 
да го прават тоа!

Ова го има само на Балкан: Во гробот во кој 
треба да почива монтирал буре со вино 

Драган Колесариќ од Хрват-
ска е вистински хит на ин-
тернет. Овој 83-годишен 
старец од месстото Лун-
дберг близу Вараждин е 
познат по својата љубов кон 
виното и добрата чаша. Но, 
далеку од тоа  дека може да 
се нарече алкохоличар или 

популарно наречен пијани-
ца, Драган вели дека ни-
когаш не бил пијан бидејќи 
знаел кога е доста. Но, овој 
витален човек кога ќе почи-
не сака неговите блиски да 
го паметат како шегобиец 
па затоа на споменикот и 
гробот кој веќе е спремен  

монти-рал буре со вино на 
кој монтирал и чеп. Наме-
рата му е кога блиските ќе 
дојдат на неговото вечно 
почивалиште да се напијат 
добро вино, но и да му ту-
рат капка и нему таму долу. 
(Република)

Ете ти човек кој навистина мисли “на иднината“. А она дека тој никогаш не бил пијан да му 
кажува на други. Јас не сум сретнал пијан човек кој ќе рече дека е пијан.

Меѓународна научна конференција  
“Македонија: историја, јазик, култура“

Три научни иститути при 
Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј“  - Институтот за 
национална историја, Инсти-
тутот за социолошки и поли-
тичко-правни истражувања и 
Институтот за македонски ја-
зик “Крсте Мисирков“ заедно 
со Републичкото здружение 
на децата бегалци “Т’га за 
југ“ , по повод 70-годишни-

ната од завршувањето на 
Граѓанската војна во Грција 
организираат меѓународна 
научна конференција насло-
вена “Македонија: историја, 
јазик, култура“. Научната 
конференција што ќе се 
одржи во амфитеатарот на 
Институтот за македонски 
јазик “Крсте Мисирков“ ќе 
биде еднодневна и ќе биде 

поделена во три тематски 
целини: историја и образо-
вание, јазик и литература, 
култура и политика. Се 
очекува научната конферен-
ција да ја отвори ректорот на 
Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј“ проф. д-р Никола 
Јанкуловски. (МИА)

Токму така! Зошто би се губело време да се дискутира за така неважни три различни теми 
во повеќе од еден ден? Историјата ни ја пишуваат нашите “браќа“ од истокот. Колку многу 
сме среќни со такви браќа. Ова за јазикот мора да е иницијатива на децата бегалци кои ќе 
бараат да се отвори Институт за македонски јазик во Грција каде јазикот е сосема пораз-
личен од оној во северната бановина. Да се надеваме дека ќе има плодна соработка меѓу 
двата институти. Што  се однесува до културата, не треба да се брзаме, сега за сега се 
инвестира во албанската култура: јазикот, азбуката, ората, песните (македонско девојче го-
лемо курвиче), дивиот народ, луѓе без идентитет... се’, се’ само и само за подобар соживот!

Противуставните небулози на Кацарска во случајот 
за 27 април објавени и од Универзитетот Колумбија

И на Универзитетот Колумбија ќе се изучува Добрила Кацарска како пример како не треба 
да се води една постапка. Еден од најпрестижните универзитети во светот на својот офи-
цијален саит го објави случајот во кој судијката Добрила Кацарска противуставно ги казни 
адвокатите во случајот за 27 април со високи парични казни во вредност од илјадници евра 
и ги отстрани од судењето, со што обвинетите ги остави без бранители. Случајот е објавен 
во делот за Глобална слобода на изразување на официјалниот саит на Универзитетот 
Колумбија. Таму е образложена со факти одлуката на Уставниот суд на Република Македо-
нија да ги поништи казните изречени од Кацарска од илјада евра за сите адвокати, односно 
намалените казни од 500 евра од страна на Апелациониот суд.
   Кацарска стана позната како судија која во овој случај одржуваше рочишта “како да е на 
норма“, по 4 пати во неделата и кои траеја по 10, 12 па дури и 14 часа во текот на денот. 
Целта за ваквото водење на постапкаата од страна на Кацарска, според одредени политич-
ки аналитичари, беше да се води максимално брза постапка за овој случај за да може да 
се “притиснат“ обвинетите пратеници со цел да гласаат за промената на Уставното име на 
Република Македонија.  Двајца од казнетите адвокати, Павлина Зефиќ и Панче Тошковски 
поднесоа претставка до Уставниот суд против решенијата на Кривичниот и на Апелацио-
ниот суд. Уставниот суд во септември годинава ги поништти решенијата на Кривичниот 
суд и на Апелациониот суд со кој парично беа казнети адвокатите во случајот за 27 април. 
(Вечер)

Барем некој нешто напишал за нашата судијка. Дали е добро или лошо, тоа не е многу 
важно. Важно таа денес е позната судијка, а тоа што светот ќе си прави мајтап со нашата 
држава е друга прикаска. Толку од мене. Господ нека е со неа.
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За освежување на нашата 
заедничка меморија од 1991 
година до денес накратко ќе 
ги набројам сите премиери 
на независна Република Ма-
кедонија. Првиот премиер 
беше Никола Кљусев чиј ман-
дат траеше нешто повеќе од 
една година. Него го наследи 
релативно  младиот Бранко 
Црвенковски во 1992 година, 
а истиот беше реизбран во 
1994 година, овој пат него-
виот мандат траеше 4 годи-
ни. Во 1998 година премиер 
на Македонија стана Љубчо 
Георгиевски на 27-годиш-
на возраст, а претходно тој 
беше потпретседател на др-
жавата, функција која беше 
укината не долго потоа. Во 
2002 повторно на власт дојде 
Бранко Црвенковски и во 
време на неговиот мандат се 
изредија и двајца други пре-
миери: Хари Костов и Владо 
Бучковски чиј кратки мандати 
не оставија значајни помрд-
нувања за одбележување. Во 
2006 година дојде на власт 
Никола Груевски и тој оста-
на на премиерската позиција 
до 2016 година кога на власт 
дојде сегашниот премиер Зо-
ран Заев кого јас милувам да 

го именувам Зоранчо. 
   Мојот “миленик“ Зоранчо 
Заев на почетокот на Нова-
та Година ќе даде оставка 
(ако не се предомисли) како 
резултат на Пржинскиот до-
говор со кој истото нешто го 
направи и Никола Груевски  
за да се одржат тогашните 
и сега закажаните избори 

на 12 април во атмос-
фера која овозможува 
транспарентност како во 

изборната кампања така и на 
самиот ден од изборите. Со 
Владата ќе раководи технич-
ки премиер од СДСМ избран 
на собраниска седница како 
би се избегнал фалсификат 
(ако тоа воопшто е можно) 
за време во изборната кам-
пања и на самите избори. Да 
се надеваме дека изборите 
ќе бидат фер и демократски 
и вољата на народот ќе се 
испочитува. Кој ќе победи на 
идните парламентарни избо-
ри?
   Во ноемврискиот број на 
овој наш весник беше спро-
ведена анкета со учество 
на 24 читатели на весникот 
со прашање “Што очекувате 
од предвремените избори 
закажани во април 2020 го-
дина во Македонија и но-
вата македонска влада?. 
Дваесет и три анкетирани 
лица доверба му дадоа на 
лидерот на ВМРО-ДПМНЕ 
Христијан Мицковски, а само 
еден на Зоранчо Заев! Ете, 
така мисли дијаспората, 
друго прашање е како мис-
лат избирачите во родната 
Македонија каде покрај Ма-
кедонците гласаат лица од 

бројни етнички групи на кои 
македонскиот идентитет им е 
вреден (со ретки исклучоци) 
колку и ланскиот снег! Доде-
ка ВМРО-ДПМНЕ најавува 
голема победа на изборите, 
СДСМ во ништо не заоста-
нува со фалбите што досега 
сработиле и уште повеќе што 
допрва ќе направат ако би-
дат реизбрани. Под парола-
та “Одиме на прав пат“ Ма-
кедонија ја прикажуваат како 
рајска градина: зголемени 
пензии, илјадници нови вра-
ботувања, зголемена мини-
малната плата, социјалната 
заштита, правдата и право-
судството ставени во служба 
на народот, објавена војна 
на корупцијата... Тоа ќе биде 
изборната платформа на За-
евци и СДСМ. Не очекувајте 
драги читатели, Зоранчо да 
гугне, да каже збор за свитка-
ната кичма на македонскиот 
народ, за изгубената гордост 
на нашиот народ, нашето до-
стоинство, за изгубениот на-
ционален идентитет... Стра-
вот во денешната заробена 
Македонија е толку голем 

што многумина Македонци 
се плашат да се идентифи-
куваат како такви. Ако им се 
“испушти“ да речат Македон-
ци, брзо, брзо се корегираат 
дека се северни!  Единствено 
Македонците во Македонија 
се лишени од својот иден-
титет и мора да се иденти-
фикуваат како граѓани на 
Северна Македонија додека 
Албанците, Србите, Власи-
те ... си останаа тоа што се! 
Ете тоа е слободата која им 
ја донесе на македонскиот 
народ човечето Зоранчо со 
сите негови “атрибути“ кои ги 
носи и ќе ги носи цел живот: 
предавник  од прв ред, або-
лициран, првокласен лажли-
вец, хохштаплер, првокласен 
манипулатор,  човече без 
НИКАКОВ  КРЕДИБИЛИТЕТ,  
уште полошо, БЕЗ НИКАКОВ 
ИНТЕГРИТЕТ. 
   Неколку денови (3 јануари) 
по излегувањето  од печат 
на овој весник премиерот 
Заев ќе даде оставка, а на 
негово место ќе биде избран 
технички премиер од негова-
та  партија кој ќе раководи 

со државата до изборите 
закажани за 13 април годи-
нава. Неблагородно е да се 
прогнозира која партија ќе 
победи на тие избори, често 
пати има големи изненаду-
ваља. И не само тоа. На по-
следните избори во Македо-
нија во 2016 година победи 
ВМРО-ДПМНЕ со 51 прате-
ник но тоа не беше доволно 
да формира влада затоа што 
таа партија не беше спремна 
да распродаде на албански-
те партии се’ што тие бараа 
вклучувајќи  и спроведување 
на Тиранската платформа со 
која сега во нашата таткови-
на албанскиот јазик е втор 
официјален јазик! 
   Ако Македонците на овие 
избори не му дадат полна 
доверба на ВМРО-ДПМНЕ 
ќе продолжи агонијата кај 
свесното македонско на-
селение бидејќи другата 
страна е спремна во секое 
време да склучи договор и 
со ѓаволот само и само да 
остане на власт и го заврши 
битисувањето на македон-
ската држава и нација за што 

овој весник предупредувал 
во бројните изданија со го-
дини наназад. Македонската 
дијаспора ниту може ниту 
сака да се меша во работата 
на било која избрана влада 
во Македонија на економско, 
безбедносно, инфраструк-
турно... но кога е во прашање 
нашиот заеднички идентитет, 
единствено нешто кое нас 
најсилно не поврзува, никак-
ва влада, ниту лева ниту дес-
на нема право да го менува 
името на тој идентитет. Зар 
не е доволен доказ расцепот 
кој се створи со доаѓањето на 
власт на Зоранчо Заев меѓу 
дијаспората и нашите браќа 
и сестри во Македонија?  Го 
покани ли некоја организа-
ција, асоцијација или било кој 
друг во дијаспората да ги по-
сети како што претходно сите 
премиери и претседатели го 
правеле тоа? Раздорот меѓу 
Македонците во Македонија 
и во дијаспората кој го створи 
шарлатанот Зоранчо Заев не 
смее да продолжи! Не смее 
да продолжи зашто ова чове-
че ја  стави нашата земја во 
светот на прво место за потс-
мев. Некои велат дека Заев 
едно вели едниот ден,  друго 
вели наредниот ден. Јас не 
би му дал ни толку времен-
ски долг период. Само што ќе 
отвори уста, лага излегува!
Драги читатели, на вас и 
вашите, ви ги  честитам Но-
вата 2020 година и Денот на 
Христовото раѓање Божиќ со 
желби за поубава, попроспе-
ритетна, поединствена  Ма-
кедонија со никакви додавки 
и придавки.

1) Со векови 
Македонскиот народ 
се бореше да направи 
македонска држава. 
И во 1991 година 
успеа. Во три години 
американската 
марионета Заев се 
што е македонско го 
уништи, го изгубивме 
идентитетот,  
историјата, културата, 
македонскиот јазик. 
Само и само да 

станиме членка во 
НАТО и ЕУ.
 
2) Was Bulgaria part of 
the Axis powers? Yes 
Borisov, Bulgaria joined 
Axis powers  in 1 March 
1941. You are a compul-
sive liar for denied that 
irrefutable evidence.
3) Greece stop deny-
ing Macedonian (1913) 
genocide.    Грцијо 
престани да го негираш 
македонскиот геноцид 

(1913)
4) The United Nation is 
controlled by the USA. 
If a country wants to 
become a member at the 
UN and if the USA does 
not like your country’s 
name they will reject your 
membership application. 
Just like they did to the 
Republic of Macedonia.
5) We have 29 naive 
NATO member countries 
who are buying arms to 
be protected from a sup-

posed Russian invasion. 
Those gullible countries 
waste a huge amount of 
money for nothing. Lets 
go back to a true history 
those members of NATO 
or I should say North 
America Terrorist Or-
ganisation.  18 countries 
USA, Canada, Australia, 
Greece, Japan and many 
others invaded Russia 
in 1918. Russia is not 
going to invade a NATO 
country. It will be a NATO 

country fi rst to invade 
Russia. Because NATO 
is a warmonger organiza-
tion.
You need two teams 
to play football. One 
of them, Russia, does 
not exist to be a part of 
this game, the Warsaw 
Treaty Organization. 
So why does NATO still 
exist? As I said NATO 
wants to grab money 
from those gullible NATO 
member countries. I 

hope one day they will 
wake up and spend the 
money for the benefi t of 
the people not for buying 
arms from NATO.
George Nicholov

Македонска Заедница

Readers Corner

Танас Јовановски

Во новата историја 
Македонија виде 7 

премиери но ниту еден 
како овој последниот – 

Зоранчо Заев
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MYNET’s year in review!
This was our most successful year to date! Let’s break it down into numbers...

Two major youth dances with a combined total of 500+ guests, two day trips 
to the Toronto Zoo and Andrew’s Scenic Acres, two blood donation events, 
a volleyball tournament, a Halloween monster mash, over $1000 donated to 
charities and hospitals, and countless other events captured in the collages 
below including meetings, get-togethers and Sundays spent at St. Clement of 
Ohrid.
Thank you to everyone who made this year possible! We believe every event 
goes a long way in building a stronger community for our youth.
Happy New Year from all of us at the Macedonian Youth Network @ St. Clement, 
Toronto.
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Како инаку да се наречет 
постојаните и најнови 
бугарски "откритија" за 
нашиот јазик, туку како 
Бугаро-татарска вековна бор-
ба со самите-себе за да си 
прилепет православна етике-
та... тие ни Гоце ни Јане, ние 
ни Тервел ни Кубрат, па сме 
биле еден народ...
Секоја нивна изјава ја прос-
ледивме со големо значење, 
и изгледаат ко да ја "бркаме 
мувата от капата".
На нашата медија како да му е 
поважно да напишет шо рекле 
другите за нас... Такоф фпе-

чаток се добиват!!!
А шо да напишет за нас, кога 
нашите институции молчет!? 
Неми се!!!
Пред извесно време, ак ме 
служит добро сеќавањето, 
МАНУ (Македонска Академија 
на Науките и Уметностите) 
избра ноф председател.
Досегашниот (кој и да беше) 
ниту го видофме ниту го 
слушнафме. А толку ногу тре-
беше да е гласен. Досега, овај 
новиоф не е ништо поарен от 
стариот.
Отсега... ќе видиме.

Ристо Ристе

... Сценарио:
Прв дел 
Германија (читај ЕУ), преку на-
шите (на нивна услуга) медиуми, 
ја бомбардирет јавноста дека: 
- ги признавет нашите возачки 
дозволи
- добивет одма работа и €3000 
плата
- документи после 6 месеци 
за тие шо ке се покажет добри 
работници (шо сакаш појке од 
ова)???
Втор дел
Бегалците / емигрантите од 
Блиски Исток и Африка, на пт 
за ЕУ "привремено" ке бидет 

сместени во прифатно-транзит-
ни центри / кампој во ГР, БГ, МК, 
СР, БиХ, ЦГ, ХР па и СЛО.
Тука ке останет дури не се ука-
жит потреба да испразнетите 
градој и села на гореспомена-
тите, појке-помалце, Банана 

Републики, бидет пополнати со 
бегалците / емигранти.
Ето ти промена на демогрфаија-
та.
(ГР ова го напрај 48/49, под 
други околности - резултатот е 
ист - промена на демографското 

население)
Трет дел
Во така (со бело население од 
ЕX-YУ и тро пошироко) во ЕУ, 
за "по-темниве пријатели" ке 
немат место.
Пак нашите во по-голема мера 
ке придонесет да ЕУ му пуштат 
пари на марионетските влади, 
како би ја очувале благосо-
стојбата во "нивните си цар-
ства" и продолжет и понатаму 
да бидет депонија на ЕУ.
Не е далеку денот кога под 
вакви околности ние и Шип-
тарите ке си бидиме најмили 
еден на друг.

Дај Боже да грешам.
Некој ке замерит дека е лице-
мерно јас, како еден "иселен" 
Македонец да го тврдам ова...
... мене Канада не ме "викна" 
со пропаганда за "подобар жи-
вот"...
... јас поднесоф молба да ме 
примит!!!

Значит, сценариото не е исто!!!

сместени во прифатно-транзит-
ни центри / кампој во ГР, БГ, МК, 
СР, БиХ, ЦГ, ХР па и СЛО.
Тука ке останет дури не се ука-
жит потреба да испразнетите 
градој и села на гореспомена-
тите, појке-помалце, Банана тите, појке-помалце, Банана Ристо Ристе

416.315.7375
ristoriste@gmail.com

До кога браќа, мили Македонци
Смешно, ама жалосно и вистинито...

Црвени линии
Се изнаслушафме за црвени линии. Сиве овие години. Ама 
никако да ги видиме на дело. Се добиват фпечаток дека сите 
наши досегашни Влади појќе сакет да се "дружет со бели линии". 
“Белите линии” некако се... релаксирачки, некако смирвет... ко 
ќе ги видиш така… на маса… 4, 5… наредени една до друга… 
Црвените... некако бодет очи! Се покажа и докажа дека ниедна 
Влада досега, немала црвени линии и национална стратегија. 
Ни ова, актуелнава. Сите во Македонија барет некој кривец от-
стрна. Не дека другите ни го сакет арното, ама ние ко ниф да 
им поможвиме. А с’мо во нас е кривицата. Сите ние го знајме 
то. Нашите Партии, и натаму слепи и инајџии. Никако кривица-
та да ја согледет во меѓупартиската неслога. И понатаму ние 
сме “нашите и вашите”. Ниедна од предходните Влади не беше 
“цвеќе за мирисање". Секоја, ама баш секоја, со сервилноста и 
со тресењето глупости, малце по малце му подготви најпогоден 
терен на овај “стручњакоф" за да на Македонија му ја напрајт 
најголемата штета досега. Најголем резултат од нивната несло-
га добивме под водство на ова Влада. И шо е уште полошо!!! 
“Стручњакоф во заминвење" како да гледат шо појке да наште-
тит. До последниот ден ќе не сакатит ко народ и ко држава. Ќе си 
“излезит” од политиката на голема врата и немат да одговарат. 
Уште и ќе го величет! Ни влакно немат да му фалит. Како шо не 
му фалеше на било кој од неговите претходници. Напротиф!!! 
Сите си ојдоја “подобри” него шо дојдоја. Дојдоја во фармерки, 
сјојдоја во најск’пи костуми. 

Ристо Ристе

Кога год им се дајт шанса и на 
ДПМНЕ - офците и на 
Комун-истите да излезет прет 
камера, разно-разни анониму-
си, нови фаци, (сите желни за 
афирмација, за излез од калли-
вите, неасфалтирани сокаци од 
нивното трауматично и исфру-
стрирано детство) со гн'сејне 
зборвет за некакоф си "клан". 
А с'мо до чера овие пак, (на кој 
требит да им се признајт имајне 
подобар вокабулар) то истото 
го нареквеа "фамилија". А да! 
И овие се грозеа от тој збор. И 
овие нештедеа дрва и камејна.
И за Вашите и за Нашите, тука, 

(по нифна проценка) имат гоо-
олема разлика. Непремостива, 
неопростива, не....
Да! Овие два збора, вообича-
ено, секогаш се толкувет раз-
лично. Така одет и во контекст. 
Така му звучит и на најнеукиот. 
Клан = неубо а фамилија = 
убо.
На хартија да. Дали (во слу-
чајоф) и во пракса?!
(колку да се знајт... во пракса се 
покажало дека на кланот чоек 
моја да се потприт, а фамилија-
та да разочарат. Шо неморат 
пак и да значит)
Вие? Шо велите вие, нароооде 

македооонски??!!
Сто Дена Ова Влада! Сто Дена 
Она Влада! И така во круг!!
Имат некоја разлика во Нашите 
и Вашите Сто Дена? Гледате 
разлика? Осештате разлика?
Имат некоја разлика во ниф-
ниот речник ко ќе излезет по 
телевизиите?
Имат некоја разлика во насло-
вите во новините?
Сте осетиле некоја разлика во 
дебелината на вашиот парич-
ник, новчаник, ќесе, ѓузден... 
како сакате наречете го.
Гарант не!!!
Е, така гладни и жедни утре пак 

излезете да гласате и да им 
дајте поддршка на Нашите и 
Вашите. Тифко, мирно, навед-
нати и погрбаени, исполнете го 
граѓанскиот долг, и нестрпливи 
чекајте да дојт вашата Куќна 
Слава, за таму, пред најмилите 
и пред пријателите да го пока-
жите сето ваше знаејне, умееј-
не, моќ на расудувајне и недај 
Боже и моќ на војувајне. (А то ти 
е! Античките гени не се за
потценвејне)
Е па Ваши и Наши, останете ми 
здрави и живи до другите Сто 
Дена.

Ристо Ристе

Нашите и Вашите во пресрет на идните избори и нови Сто Дена

Како инаку да се наречет чаток се добиват!!!

Бугаро-татарска вековна 
борба со самите-себе

Црвени линии

....Ниедна од предходните Влади не беше “цвеќе за мири-
сање". Секоја, ама баш секоја, со сервилноста и со тре-
сењето глупости, малце по малце му подготви најпогоден 
терен на овај “стручњакоф" за да на Македонија му ја на-
прајт најголемата штета досега......

Македонска Заедница

Преспански Договор
И аку малце поубо се анализирет изјавите на одредени 
субјекти кј јужњациве, јасно е дек се плашет дан се пони-
штит договорот, зш таков, какоф шо е, е ногу поволен за 
ниф, а ич не е за нас. Ние сменафме све живо шо почвит 
со М, а тие земет уште поголема сила и положвет право 
на ексклузивност на употреба на зборот Македонија. Тие  
имет одлична стратегија, шо нас ни фалит. Плачет на сите 
меѓународни врати, се жалет дек све изгубиле… Резул-
татот е двоен. Западот гледат да ги смирит (кутрите Грци 
шо изгубија све), а ние, (за греф) да помислиме  дек нешто 
сме добиле. Колку појќе тие (наменски) плачет, толку појќе 
ние се осештаме победници во нашиоф пораз. А ние, ко по 
обичај. Ни збор, ни одговор. Западот со потсмеф ја гледат 
сервилноста наша.

Ај сега малку хронолошки за тој… 
Преспански Договор.

МК - постигнафме добар договор… во наша полза…

ГР - договорот не е добар за нашите национални интереси, 
но договор си е договор и мора да се почитува.
МК - (пoделено мислење, ко и обично) – дали Договорот ќе/
да останит во сила?!
ГР (Кирјакос) - … и како шо рекоф и порано… Договорот е 
многу штетен за нас но мора да се почитува.

Па добро бе… кој е овде будала!!!???
Не ми е криво шо ме мамет… ми е криво шо мислет дека 
вервам!!!
Па најдете ми еден кој сакат да имат нешто шо е штетно 
за него?
(освен нашава Влада)
Ево, идет изборите. Све појќе и појќе Преспанскиот Договор 
се употребвит за дневно-политички цели и поени. Шо ќе 
бидит… ќе видиме!!!
Едно е сигурно! 
Народецот наш пак ќе бидит нем сведок на сопствениот 
погреб.
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ГР - договорот не е добар за нашите национални интереси, 

Народецот наш пак ќе бидит нем сведок на сопствениот погреб

О, Македонци
Кј и да сте, шо и да прајте, бидите здрави, бидите 
радосни, бидите позитивни и мислите само на убај 
работи. Старата Година и неубајте во нејзе моменти и 
случки да ги заборајме. Дајте да небидиме Наши и Ваши! 
Дајте да бидиме Ние!!!
Дајте да покажиме дека сме достојни да го носиме името 
Македонија!!!
Дајте да покажиме дека сме достојни Македонци иаку сме 
надвор от Татковината. 
Дајте да покажиме дека неможит на нас, дијаспората, да 

се гледат како на неуки и заостанати.
Дајте да покажиме дека не се сложвиме на нас да се 
сетет с’мо ко ќе им требет гласој.
Дајте да покажиме дека имаме свое Јас

Честит Божик и 
Среќна Нова Година , 
Македонци!!!

Ристо Ристе
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   Свети Климентова Вечер
             Како и секоја го-
дина така и оваа година,на 
7-ми Декември во големата 
сала на Македонската Пра-
вославна Црква "Св. Кли-
мент Охридски" во Торонто 

се одржа Свети Клименто-
вата Вечер.Традицијата не 
беше изневерена и овој пат.
Салата беше претесна да 
ги прими сите заинтереси-
рани гости.Се бараше место 
повеке.Организаторите беа 
ставени на слатки маки.Но 
благодарејки на одличната 
координација на секретар-
ката Ана,во последен мо-
мент,за секој заинтересиран 

се најде место во салата. 
Задоволството беше обо-
страно,и на организаторите 
и на гостите,кои оваа година 
дојдоа во рекорден број и ги 
имаше повеке од 500-ни.

             Сите услови за да се 
помине една прекрасна праз-
нична вечер беа исполнети.
За полесно следење на про-
грамата,овој пат,се погрижи 
водителското дуо предво-
дено од прекрасната Маја 
Доневска-Ивановска и мул-
ти-талентираниот Веле То-
шевски.Свечената програма 
започна со интонирање на 
Македонската и Канадската 

химна,а во изведба на мла-
дата и талентирана пејачка 
со ангелски глас,Викторија 
Тошевски.Потоаво програ-
мата, следуваа младите од 
Неделното школо на Ма-

кедонски јазик предводени 
од нивната сакана учителка 
Весна Адамова.Тие прво се 
преставија за краток реци-
тал во чест на Св.Климент 
и Македонската Кирилична 
Азбука а потоа следуваше 
песната "Дајте Раце" каде 
повикаа на љубов и мир 
помеѓу сите луѓе во светот.
Гордоста на на Македоската 
комуна во Канада,играор-
ната група "МАКЕДОНКА" 
беше следна во програмата.
Како и секогаш така и овој 
пат тие беа одлични.Прво 
започнаа најмладите со нив-
ната изведба на "За рамо" 
и "Пајдушко",предводени 
од нивната учителка Цвета 
Костова за потоа да следат 
Млади Македонци со нив-
ната изведба на Македонско-
то оро "Ѓурѓовденка".Секако 
на крајот,како шлаг на торта, 
се преставија највозрасните 
играорци на Македонка,со 
сплет на игри од Егејскиот 
дел на Македонија.Коко и 
секогаш,така и овој пат,овие 
талентирани играорци беа 
одлични и сосема заслужено 
добија громогласен аплауз 
од сите присутни.Следна на 
сцената настапи поетесата 
Блага Дафовска од Лите-
ратурното друштво,која се 
престави со нејзина песна во 
чест на Св.Климент и Маке-
донија.
                 Повторно на говор-
ницата се појави водителско-
то дуо но сега да ги најави 
говорите на ВИП гостите.
Честа прв да почне ја доби 
членот на Канадскиот Пар-
ламент и големиот пријател 

на Македонија,Господинот 
Роб Олифант.Тој во крат-
киот говор уште еднаш на 
јавна сцена, ја потенцираше 
неговата сесрдна подршка 
кон Македонската комуна во 

Канада и дека е секогаш по-
дготвен да даде каква и да 
е помош кон истата. Следен 
на говорницата беше најавен 
Отецот Сашо Целески,кој не 
запозна со историските при-
добивки на Свети Климент и 
зошто овој Македонски Све-
тец е еден од најголемите 
и најзначајните ликови во 
Македонската Православна 
Црква и Македонското обра-
зование и литература.
                Последен на го-
ворницата беше најавен 
Претседателот на Управ-
ниот одбор на "Св.Климент 
Охридски" Господинот Владе 
Димитриевски.Тој во својот 
говор најпрво им се заблаго-
дари на присуството на сите 
гости,кои дојдоа во огромен 
број да го прослават овој 
празник на патронот на Цр-
квата,Свети Климент.Посе-
бен дел од неговиот говор 
беше посветен на секциите 
на Црквата без кои нема 
да може да опстои истата.
Најпрво им се заблагодари 
на Женската секција предво-
дена од вредната претседа-
телка Марина Атанасовска и 
на одличната работа на Не-
делното Школо предводено 
од учителката Весна Адамо-
ва.Потоа следеше исто така 
голема благодарност и до  
играорната група Македон-
ка и претседателката  Вики 
Велјанов како и до живата 
легенда на Македонка,Го-
сподинот  Алек Петличков 
кој оваа година славеше 60 
години неуморна работа во 
истата.Исто така голема бла-
годарност и до работата на 

младинската секција MyNet.
Таа предводена од младиот 
и талентиран претседател 
Кристијан Роштанковски за 
кратко време успеа да ги 
врати младите во Црквата.
Секако не беа заборавени ни 
Литературното друштво,Пен-
зионерско друштво и Цркве-
ниот Хор кои секој за себе 

придонесува за секојдне-
вниот живот  на Црквата.
                 Посебен дел од 
говорот Претседателот Вла-
де Димитриевски  посвети на 
огромниот број на волонтери 
кои не го жалат своето вре-
ме и секогаш се расположе-
ни за помагање на Црквата.
Секако не беа заборавени ни 
вработените во Црквата,кои 
цела година одлично си ја 
вршат својата работа а која 
некогаш може да биде доста 
напорна.На крајот во својот 
говор,Претседателот Владе 
Димитриевски од се срце,од 
свое име и од име на целата 
Управа,им даде огромна бла-
годарност до сите донатори 
кои цела година несебично 
ја помагаа Црквата со свои-
те донации.Листата на до-
натори е долга,но на неа на 
самиот врв се наогаат Чичко 
Коста и Тетка Лена Стенвик 
со нивната Фамилија.Тие 
не само оваа година,туку со 
години наназад несебично и 
од срце ја помагаат Црквата 
со нивните донации.За оваа 
година мора да се напоме-
не дека со нивна донација 
се купени новите столови и 
маси во големата сала како и 
реновирање на целокупниот 
систем на ладење и греење 
во Црквата. Заслужено, Фа-
милијата Стенвик,за тоа 
доби громогласен аплауз од 
сите присутни во салата.
                  Со тоа беа заврше-
ни свечените говори и на ред 
дојде да се служи свечената 
вечера.Но,пред тоа Отецот 
Сашо Целески потпомогнат 
од останатите гости Попо-

ви,ја испееја Молитвата за 
оваа пригода.После Молит-
вата,во краткиот говор Отец 
Сашо,им се заблагодари 
на кумовите за оваа година 
Маја и Круме Димитриевски 
и нивната Фамилија а ги по-
здрави и новите Кумови за 
следната година Зорица и 
Александар Гушевски и нив-

ната Фамилија.Со тоа завр-
ши свечениот чин а тоа беше 
знак за започнување на ве-
черата.За прекрасната ве-
чера се погрижи новиот Шеф 
во кујната,Теодор Калчос со 
неговите асистенти.За за-
бавниот дел беа ангажирани 
членовите на групата "Balkan 
Entertainment"  предводени 
од маестрото на армониката 
Џани Петличковски и бисер-
ниот глас на Крис Димовски.
Забавата беше прекрасна и 
гостите се забавуваа до ра-
ните утрински саати.За пре-
красните слики од забава-
та,како и секогаш,се погрижи 
уметникот на фотографијата 
Господинот Зоран Карапан-
чев.
                На крајот,уште 
еднаш,огромна благодар-
ност до организаторите за 
одличната организација на 
приредбата за оваа година 
а следната година истата 
да биде уште поуспешна а 
гостите помногубројни.

       Голем поздрав до сите 
читатели на овој весник

          Никогаш северна,секо-
гаш МАКЕДОНИЈА

Диме Костов

Св. Климент Охридски - Торонто
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Забавата ќе започне по Божикната Богослужба
Весела македонска музика во живо со музичката 

ѕвезда од Македонија
Мишко Крстевски и музичарите  Ице и Васко

Сите сте добродојдени.

Свечена прослава по повод раѓањето Христово Божик 
Во вторник, 7 јануари

 Во Македонската Православна Црква 
Св. Климент Охридски од Торонто

Многу почитувани Македонци, драги верници и парохијани на 

црквата Св. Климент Охридски,Во име на црковната управа како и во мое лично име Ви ги 

честитам Новогодишно-Божикните празници со најубави желби 

за добро здравје, среќа и благосостојба.
Ве поканувам сите да го прославиме Божик во нашата 
прекрасна македонска православна црква Св. Климент 

Охридски и сите празници кои што претстојат.Вашето присуство е повеќе од добродојдено. 
Со почит од претседателот на црковната управа во Св. 

Климент ОхридскиВладе Димитриевски
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Среќни Новогодишни и Божикни празници со желби за добро 
здравје и напредок во сите македонски семејства 

Ви посакуваат членовите на црквната управа од МПЦ  Св. 
Недела во Ејџакс со претседателот Славе Бунтески и 

членовите на женската секција под водство на претседателката 
Милица Поповска.

Повелете на прослава по повод празникот Македонска 
Православна Нова Година Василица на 12 јануари, по службата 

на прекрасно попладне со македонска музика во живо.

Упатуваме во оваа прилика голема благодарност за вашето 
присуство и Ви пренесуваме фотографии од дочекот на Новата 
2020 Година во црквата Св. Недела.

On Tuesday January 7th, Dedo Mraz will be at St. Nedela with presents for all children at the conclusion of our Christmas 
Divine Liturgy in our Banquet Hall. All are welcome to attend.
Во вторник на 7 јануари, дедо Мраз ќе биде во Света Недела со подароци за сите деца на завршувањето на нашата 
Божиќна Света литургија во нашата Банкет сала. Сите се добредојдени.
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Danny Risteski 
 Marketing Coordinator - Europe
phone +1 416 631 3141 
cell +1 416 399 6314 
fax +1 416 736 8533  
toll free 1 800 668 7475

101-8800 Dufferin 
street  Concord, 

ON  L4K 0C5 
danny@victours.ca 

 www.victours.ca

Македонска Заедница

The Macedonian Children 
Relief Fund (MCRF) held a 
fundraising function on Sun-
day December 22nd, 2019. 
We would like to thank the 
President, Board of Direc-
tors and the Ladies Auxiliary 
of St. Nedela Macedonian 
Orthodox Church for host-
ing our function and for their 
generous donation. We 
would also like to thank all 
who attended and donated 
to our organization.

As a Registered Canadian 
Charitable organization, the 
MCRF can give charitable 
receipts for all donations. All 

funds collected are paid out 
to:

- Children of Macedonian 
soldiers who were killed in 
the 2001 terrorist attacks;
- Children of Macedonian 
soldiers who were killed in 
the 2008 helicopter crash;
- Children, babies and tod-
dlers who live in the orphan-
age located in Bitola, Re-
public of Macedonia;
- Children, young children 
and teenagers who live in 
the orphanage located in 
Skopje, Republic of Mac-
edonia;
- Children in Macedonia who 

are in urgent need of medi-
cal care; and,
- Children's Charities in Can-
ada such as The Hospital 
for Sick Children, Shriner's 
Children's Hospital, Chil-
dren's Wish Foundation, Ju-
venile Diabetes, Covenant 
House and other Canadian 
Children's charitable organi-
zations.

Please contact MCRF at 
macedonap@rogers.com or 
416-735-2401 if you would 
like to make a donation.

The Macedonian Children Relief 
Fund (MCRF) held a fundraising 

function
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Втор детски божикен концерт 
во св. Илија, Мисисага

Втора година по ред  во 
мaкедонската православна 
црква Св. Илија од Миси-
сага се одржа празничниот 
детски божикен концерт кој 

минатата година за  првпат 
беше организиран на идеја 
на протојереј Константин 
Митровски парохијски 
свештеник во Св. Илија и 

архиерејски намесник за 
канадското намесништво 
на американско- канадската 
македонска православна 
епархија. На концертот 

настапија деца при паро-
хијата на црквата Свети 
Илија, исполнувајќи неколку 
божикни песни во продукција 
на Давор Јордановски. Овој 
проект кој беше со воодуше-
вување проследен од публи-
ката беше спонзориран од 
Васко Недановски, кој врши 

услуги при купопродажба на 
имоти во компанијата Royal 
LePage, а збогатен со наста-
пот на членовите на фол-
клорниот ансамбл ,,Илин-
ден,, од црквата Св. Илија 
и учениците од неделното 
училиште.По завршувањето 
на концертот во банкетната 

сала следеше дарувањето 
на божикните пакетчиња 
од страна на македонските 
Дедо Мраз и Баба Мразица 
за кои се погрижи женската 
секција од црквата 
Св.Илија...Христос за роди, 
Навистина се роди!

Васко Недановски, кој врши 

River Side Senior Citizen 

Club-Oakville & Mississauga

Пензионерското друштво при МПЦ СВ.Илиjа-Мисисага, 
ве поканува на редовниот ручек коj ке се одржи на:Вторник, 4-ти 
Февруари 2020, 12часот.
Xраната е подарена од семеjството на: ЛУБА И ЗДРАВКО ТЕР-
ЗИЕВСКИ во чест на нивната слава Св.Атанасиj Велики, К'е 
биде подготовена богата трпеза

СИТЕ СТЕ ДОБРОДОJДЕНИ!
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Santa Claus is coming to town...
Sv.Dimitrija Solunski Markham
Tuesday January 7th 2020
After Church service
Santa will deliver gifts for all children
Snacks and refreshments will be provided
Parents and Grandparents bring your 
children to celebrate our Orthodox 
Christmas.

Zenska Sekcija 

Sv Dimitrija

Св. Димитрија Солунски, Маркам
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Macedonian Orthodox Church "St. Dimitrija Solunski"
www.stdimitrijasolunski.com;     E-mail:info@stdimitrijasolunski.com

Contact Rev.Goran at 905 471 5555 
The Church Committee and the Ladies Auxiliary organize:

VASILICA Banquet
Saturday January 11, 2020

7:00 pm
Crystal Fountain Banquet halls

60 McDowell Gate, Markham, Ontario

Entertainment: 

Misko Krstevski, Zaklina Markoska & The Boys from Bouf
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Во мое лично име и во име на Фамилиите Попов и Костов на сите верни читатели на овој прекрасен 
весник и на сите Македонци во Канада им ги честитаме 

Новогодишните и Божиќни празници.
        Во Новата 2020 Година на сите вас Ви посакуваме многу радост,срека и бериќет а од љубов да не 
куртулите во текот на целата година.
         Божиќните празници Ви посакуваме да си ги поминете во кругот на својата Фамилија и со своите 
најблиски и најсакани со богата и празнична трпеза.

Диме Костов

Прва љубов, Македонија
Библиска ни е Земјата, Библиско ни’ е и името

Името наше најубаво, Името наше Македонско !!!
Вековна ни е Љубовта, Вековно ни е и Сонцето

Сонцето наше најубаво,Сонцето наше Македонско !!!
Првата љубов е незаборавна,Првата љубов е најсакана

Има име најубаво,има име МАКЕДОНИЈА !!!

Православна ни е Верата,Православна ни е и Црквата
Црквата наша најубава, Црквата наша Македонска !!!

Илинден ни е Гордоста, Илинден ни е и Борбата
Борбата наша вековна, Борбата наша Македонска !!!

Првата љубов е незаборавна, Првата љубов е најсакана
Има име најубаво, има име МАКЕДОНИЈА !!!!

Македонска Заедница
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Среќна 50 годишнина од бракот на Љуба и Здравко Терзиевски
Со желби за среќен живот во добро здравје слога и љубов  на нашите сакани родители Љуба и Здравко им ги 

честитаме 50-те златни години во брак. Од синот Панде и ќерката Дана со фамилиите.

Упатуваме најискрени честитки по повод јубилејната 70 годишнина од бракот 
на нашите драги родители дедо и прадедо Алексо и баба и прабаба Славка 
Дамчевски.
Честитките ги испраќаме со желби за добро здравје и среќа ние, нивните деца 
Љупчо со снаата Патриша Дамчевски, Рада со зетот Тони Димовски и Вера 
Тасевска со фамилијата, како и нивните 6 внуци и 12 правнуци.
Им пожелуваме да слават уште многу годишнини со сите нас заедно.
Воедно ја користиме оваа прилика да Ви ги пренесеме Новогодишно -Божикните 
честитки ние наследниците на Славка и Алексо Дамчевски од наше име и од име 
на нашите драги славеници.
Среќна Нова 2020 година и среќен Божик до цела фамилија, роднини и пријатели 
каде и да сте во светот и во нашата мила Македонија. 

Честики по повод 70 годишнината од бракот 
на Славка и Алексо Дамчевски
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MACEDONIANS IN ALBANIA CONDEMN PROVOCATION 
FROM THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

December 14, 2019
The Macedonian Association "Ilinden" - Tirana and 
the Macedonians from Albania strongly condemn the 
latest provocation from the Bulgarian Academy of 
Sciences which refers to the Macedonian language as 
a "dialect of the Bulgarian language".

Macedonians are not Bulgarians and the Macedonian language is not a dialect of the Bulgarian 
language! The Macedonian Association "Ilinden" - Tirana strongly condemns the position of the 
Bulgarian Academy of Sciences, in response to the Declaration on the Macedonian language 
issued by the Macedonian Academy of Sciences and Arts on December 3rd, and its claims that 
the "Macedonian language does not exist" and that the "Macedonian language is a dialect of 
the Bulgarian language"!

With its demands, Bulgaria has confi rmed it does not deserve its place in the European Union, 
to which it is an unnecessary embarrassment. The behavior of Sofi a toward the Macedonians 
is proof of the nationalist behavior of Bulgarian politics since the days of 1878 and San Stefano. 
To make things even more ironic, today Sofi a claims to "fi ght" against the Russian infl uence in 
Bulgaria, forgetting that bot the state of Bulgaria and San Stefano Bulgaria were products of 
Russia! Macedonians in Albania have always been Macedonians. Macedonians in Albania will 
never become Bulgarians!

Macedonian Association "Ilinden" - Tirana
President Nikola Gjurgjaj

MHRMI

MACEDONIA NEEDS YOU. BUT DO YOU 
NEED A TAX RECEIPT BEFORE YOU HELP?

December 28, 2019

Each passing day brings a new attack on Macedonians throughout the world, but espe-
cially in each part of partitioned Macedonia. Bulgaria relentlessly suppresses our Macedonian 
identity on its soil and has now ramped up its efforts to turn Macedonians in Albania into “Bul-
garians”. But now, for the fi rst time, we have a Macedonian member of Albanian parliament 
which gives us opportunities to fi ght back that we never had before.

Greece is using the anti-Macedonian “Prespa Agreement” - which offi cially denies the 
existence of Macedonians everywhere – to justify its cultural genocide against us. Yet, 
Macedonians in Aegean Macedonia celebrate our Macedonian heritage at countless, patriotic 
Macedonian festivals – defying threats by Greek government-sponsored neo-Nazis.

Macedonians in Pirin Macedonia proudly commemorate Macedonian heroes like Gotse 
Delchev and Jane Sandanski and refuse to give up our identity and history despite threats by 
Bulgarian secret police.

Macedonians in the Republic of Macedonia are fi ghting against their own political parties 
who have either committed treason or have done nothing to stop it. Macedonians in ALL parts 
of Macedonia are united in defence of our name.

Macedonian Human Rights Movement International is THE organization that funds, or-
ganizes and supports human rights projects in defence of our Macedonian name and identity. 
We will never back down. We stand up to US/EU brutalization of Macedonia. We condemn 
Western support of our oppressors in their campaigns of cultural genocide against Macedon-
ians. We vehemently defend all parts of Macedonia and Macedonians everywhere.

We are asking you to join us. To help our sisters and brothers, we are calling on all Mace-
donians to participate and donate as much as they can. For example, if 1,000 people donate 
$10, $30 (a dollar a day) or $100 per month, it would make a huge difference in our struggle. 
If you can afford more, please do so. Other ethnic groups step up during times of need. 
Macedonia and Macedonians are facing a crisis that threatens our existence as an ethnic 
group. Visit us and make your donation today: mhrmi.org/donations

Our Name Is Macedonia. Help us save it.

--- Macedonian Human Rights Movement International (MHRMI) has been active on human 
and national rights issues for Macedonians and other oppressed peoples since 1986.

For more information: 1-416-850-7125,info@mhrmi.org, www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, 
facebook.com/mhrmi, instagram.com/MacedonianHumanRights #OurNameIsMacedonia

MACEDONIANS IN ALBANIA CONDEMN PROVOCATION 
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Марко Панде 

Најголемиот македонски 
автомобилски парк во Канада

Јавете во COMSTOCK 
кај Панде и Марко 

Јадилебовски

Comstock Auto Service Ltd 
19652 ON-48, Mount Albert, ON L0G 1M0 

(905) 473-5625

" MANSION on a 100 x 200 ft Lot"
7 Bedrooms ( two on main fl oor)  + 2 Bedrooms in Walk Up Basement. 2 

Fireplaces,2 Circular Oak Stairs, 2 Driveways, 4 Car Garage, Swimming pool  
Very convenient location,walk to: Plaza, TTC, School,close to: College,Hwy 401.

Located in Scarborough. Asking Price $1,399.900,
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МАКЕДОНСКАТА ПРАВДА – НЕПРАВДА

Нема посурова освета 
и неправда  направено  врз  
еден  народ  и нација  како 
што е македонскиот. Со 
векови  наназад, поминати 
иљадалетија како се оспо-
рува патот македонски кон 
признавањето на правото на 
македонскиот народ на него-
вата  национална посебност, 
иако тој многу напатен народ 
имал такви чувства уште со 
својот зародиш, дека има  
свое универзално право  на 
самоопределување. 

И покрај тоа што истори-
ските факти и наоди ги  по-
тврдуваат сите тие димензии 
и содржини на еден народ да 
го оформи своето битие со 
сите силни идеали , со оној  
народен стремеж  и опој да 
достигне до општочовечкита  
универзална егзистенција 
како посебна нација и народ, 
со свој јазик, своја историја, 
култура, црква , обичаи... 
Сето тоа е несфатливо   и 
апсурден потег , некој во  21 
век да те попречува да се на-
речеш она што си, а посебно 
членка на Европската Унија, 
за која и Македонија се зала-
га за нејзино членство.

 Зар него слушаме  гро-
могласниот татнеж  на маке-
донскиот син Гоце Делчев и 
неговиот висок небосведен  
глас  “...Дали може да има 
друго место за еден Маке-
донец, освен Македонија...” , 
“Оној кој што работи за при-
соединување на Македонија  
кон  Бугарија ,Грција или 
Србија, тој може да се сме-
та за добар Бугарин, Грк или 
Србин, ама никогаш и добар 
Македонец”. И ова нее дово-
лно за нашите бесни полити-

чари кои се грижат само за 
своите интереси, а го забо-
раваат она најсветото  обе-
лежје на својот народ  за да 
се зачуваат идентитетските 
чувства  на нацијата. Штом 
се зборува за правда да по-
сочам една руска поговорка  
што коинцидира  со прило-
гот што го принесувам.  “ За 
правдата слушнавме, ама 
неправдата ја видовме”. 

Токму така, во времето 
на опозицијата СДСМ во која 
беше и денешниот премиер 
на владата на Република  
Македонија  Зоран Заев, со 
години  наназад божем се бо-
рел против “неправдата” за 
времето на  Никола Груевски. 
Го гледавме Заев во првите 
редови на шарената револу-
ција како ги бојадисува адми-
нистративните згради на др-
жавата, се кршат прозорци, 
се запалуваат  канцеларии, 
се  врши насилство  со цел 
да се уништи  се што е изгра-
дено со народни пари, и нели 
така, сето тоа за правда, 
“Нема правда нема мир”. Па 
зар има поголема правда од 
тоа, да рушиш, да палиш,  да 
правиш злосторство а да не 
сносиш  никакви консеквен-
ции, таква беше неправдата 
на Груевизмот   против кој се 
бореше Заев. Ако направиме 
споредба со онаа на Никола 
Груевски и на Зоран Заев, ќе 
откриеме дека моментално  
во Македонија нема правда, 
владее без законие,  просто 
речено наликува на деспо-
тизам од каде не може да се 
очекува ништо друго. Онаа 
македонска вековна желба 
по која тагуваше  македон-
скиот народ, оваа земја на-
топена  со скапа македонска 
крв, сонуваше за  слобода и   
своја суверена држава упра-
вувана од самиот македоски  
народ, без мешање на голе-
мите сили.

 Тој стремеж, тој копнеш, 
длабоките и големи мечти да 
се претворат во стварност, и 
тие да бидат свои на своето 
Заев ѓи  фрли во оган. Како 
што е речено од стари пре-
данија , Заев заборави дека 

македонецот е како пирејот,  
никој неможе да го уништи, 
кога-тогаш тој ќе воскресне 
и како што вели народната: 
“Фрлиго во морето, тој ќе ти 
излезе со стадо овци”. Заев 
се обидува по изнуда иден-
титетски да го уништи маке-
донскиот народ но тоа нема 
да му успее, такви обиди се 
правело и во минатото , кога 
една силна турска империја 
неможеше да го направи тоа, 
сигурно дека  неможе ни се-
ланецот од Муртино. Можеби 
ќе помине време, ама мајка 
Македонија пак ќе ги даде 
славните синови Александар 
и Гоце. Нашите соседи Бу-
гарија, со кои Заев потпиша 
договор за добрососедство, 
подобро речено предавство, 
затоа што Бугарија со векови 
го негира македонското   по-
стоење како посебен народ 
со сите облици. 

Сега повторно Бугарската 
Академија  на науките  се јави 
со една контроверзна изјава 
нарекувај ки го македонскиот 
јазик “бугарски дијалект”, ако 
не ни го признаваат  јазикот 
и народот, се прашувам как-
во пријателство  ке градиме 
со нив. Но според Македон-
скиот  премиер Зоран Заев, 
тој потврди дека со Бугарија 
градиме добрососедство и 
како европска земја ние мо-
жеме да разговараме со нив  
на  сите теми. 

Сигурно дека  ќе  разгова-
раме ама што ќе произлезе 
од тоа. “ Бугарија е Европска 
земја , таа е голем пријател 
на Северна Македонија и 
на Македонскиот народ и 
верувам дека низ дијалог ќе 
најдеме решение за вакви-
те прашања затоа што се 
чувствителни. Ние  имаме 
намера да бидеме Евро-
пејци, сакаме да одиме во 
ЕУ. Бугарија е пријател  и 
ваквите дисонантни  тоно-
ви навистина не треба  да 
го нарушат пријателството. 
Недозволиво е во 21 век да 
ги отвориме идентитетските  
прашања. “. Како заклучок 
Заев додаде: “ Низ призма 
на пријателство ќе се на-

оѓа решение”. На ова тема , 
различни видувања имаше  
претседателот Пендаровски 
тој рече: “ Македонскиот јазик 
и нација се факт и дека никој 
нормален  не би дебатирал 
и потпишувал  договор за 
нешто друго. Мислам дека  е 
беспредметно да разговара-
ме за нешто што е гол факт,  
ноторен  факт  што го знаат 
сите, не само кај нас и не 
само кај нив , го знат во цел 
свет.”  Види чудо, овие двај-
цата како да ги удрила којн-
ска нога по глава, па некако 
како да се будат од длабол-
киот сон. Македонскиот пи-
сател и револуционер Ѓорѓи 
Пулевски  е првиот  автор кој  
јавно ја искажувал вистината 
за македонската нација како 
различна од бугарската, со 
посебен македонски јазик, 
многу убаво кажано од чо-
векот кој Бугарија  по обичај 
го смета за бугарин. А за 
народот македонски ќе рече: 
“Народ-тоа се луѓе што се од 
еден род и кои зборуваат на 
еден јазик, кои живеат  и се 
дружат меѓусебно и имаат 
исти обичаи, песни и весел-
би. Тие луѓе ѓи викаме народ, 
а местото каде што живее 
народот се нарекува татко-
вина. Така , македонците се 
народ и нивното место е Ма-
кедонија”.

 Да се навратам пак кај 
бугарската ујдурма, без да 
очекуваме  некое друго из-
ненадување, туку оние пов-
торливи  тези пак не враќаат 
во сенка, а што да очекува-
ме друго од нашиот “добар 
пријател” и сосед, така ќе 
рече Заев за да ни ги смири 
нашите разјарен души. Бу-
гарскиот став спрема нас се-
когаш бил ист, ние сме биле 
земја без народ и јазик. Како 
да не сме го знаеле тоа, па 
дури  и сега  не потсетува-
ат, оние бугарски академци 
дека јазикот ни бил некаква 
си “ писмено-регионална 
форма на бугарскиот јазик”, 
ама за нашиот премиер  тоа 
бугарско повторување, тоа 
бугарско проклетие како да 
нему  смета, а и зошто да 

му смета? Тој навикнал на 
тоа, да бидеме пријатели по 
секоја цена, и на крајот Заев 
има еластична,  растеглива 
ќичма лесно се витка, па до 
кога? Па до тогаш додека да 
се скрши, меѓутоа ние ќе си 
молчиме и трпиме. 

Мислете дека Заев не 
знае за она дека мешовита-
та комисија што ја избрал за 
преиспитување на  историја-
та и учебниците, за да имат 
“проевропски стандард”, 
дека клекнале на колена 
пред бугарските колеги и 
останале понижени до земја 
оти терминот “македонски” 
не се употребува, иако Заев 
не убедуваше дека бил “за-
циментиран”, а за Гоце и 
други разгорливи теми има-
ло решение. Е, па, да бидеш 
премиер “ни перде ни срам” 
секаде исплукан, навреден, 
понижен, извикан, омалова-
жен, исфиркан, оти твојот 
народ ти страда, и ефтино го 
продаде , и срам не виден, а 
болва да не те полазе, тре-
ба да се запрашаш дали си 
човек или труп суво дрво. Но 
нашиот премиер се радува и 
се гордее на неговите лаги 
и предавства, па уште рачу-
на на заслужена победа на 
изборите. Така де, ќе се изна-
слушаме на бугарсќите исто-
риски лекции за ништење 
на македонската  историја и 
светост, а ти Зоранче ужи-
вај во бугарското и грчкото 
пријателство. За вистината 
на нашата правда, страници-
те на македонската историја 
се испреплетени со истори-
ски факти, што е потврда за 
постоењето на македонската 
нација,  пред се и над се ја-
зикот, таа неспорна вистина  
самиот народ ја надградувал  
ја издигнувал  сам, не пот-
тикнат од никого, туку воден 
од своите мечтаења, желба и 
љубов кон она што му е свое 
и свето. Затоа нашите поли-
тичари пред да донесуваат 
избрзани одлуки ќе треба да 
ја прелистаат историјата и да 
ја научат вистината македон-
ска, напишана од самиот ма-
кедонски човек кој живеел во 
тој  тежок временски период 
и кој чекорел по тие крвави 

патеки. 
Подолу ќе забележете 

доказ кој ја потврдува висти-
нитоста на македонскиот ја-
зик а не лажните тврдења  на 
Бугарската Академија на На-
уките да иницира само случај 
на омраза и потчинетост, не-
гирање  на нешто што  веќе 
постои. На 26 јануари 1946 
година излезе од печат пр-
виот   македонски буквар. Со 
иљадници македонски деца 
а со нив и целиот македонски 
народ, по сите оние вековни 
измачувања на присилно-
то учење на писменоста на 
туѓите јазици, конечно доби 
можност да се описменува  
и културно да се развива на 
својот роден мајчин јазик. 

Првиот македонски бу-
квар  го изработи комисија-
та на Министерството за 
просветна на федерална 
Македонија во состав: Ди-
митар Поп Филипов, Спасе 
Чучук,  Јонче  Јосифовски, 
Васил Куновски, Јордан Ка-
раџиски, Ѓорѓе Ристиќ и Цицо 
Поповиќ. (С.М.) Уште еден 
сегмент,показател од описот 
на  македонското историско 
неизвесно патешествие на 
македонскиот човек со мно-
гу тешки и прецизни детали, 
кој бил приморан  сам да се 
бара себеси , и да се дока-
жува во еден изгубен свет кој 
него познава и него прифаќа 
онаков каков што е. 

 На втори јануари 1946 
година македонските поли-
тички затвореници од затво-
рот “Касандра” во Грција , 
упатија апел до владите на 
СССР, Велика Британија и 
САД, во кој меѓу другото се 
вели: “ Во сегашниве исто-
риски денови, ние припадни-
ците  на македонскиот народ 
во Егејска Македонија, кои се 
боревме против туѓите оку-
патори и нивните слуги, при-
нудени сме  сега и на поли-
тичко поле да водиме тешка 
борба против грчката реак-
ција, која е полна со омраза 
спрема нас  затоа што сме 
македонци  и затоа што се 
бориме  за своето право да 
живееме како слободен на-
род...” (С.М.)

МАКЕДОНСКАТА ПРАВДА – НЕПРАВДА
чари кои се грижат само за 
своите интереси, а го забо-
раваат она најсветото  обе-
лежје на својот народ  за да 
се зачуваат идентитетските 
чувства  на нацијата. Штом 
се зборува за правда да по-
сочам една руска поговорка  
што коинцидира  со прило-
гот што го принесувам.  “ За гот што го принесувам.  “ За 
правдата слушнавме, ама 
неправдата ја видовме”. 

гот што го принесувам.  “ За 
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Помош за семејствата на македонските патриоти уставобранители

Новогодишните и Божиќ-
ните празници повеќето од 
нас ги минуваме во нашите 

топли домови опкружени 
со најблиските, полни тр-
пези,подароци под елка,во 

празнична атмос-
фера.
За жал тоа не 
е реалност за 
семејствата на 
нашите браќа 
уставобранители 
од судбоносниот 
27ми април, нив-
ните семејствата 
празниците ги ми-
нат соочувајќи се 
со суровата суд-
бина ,неизвесност 
што и како пона-
таму во годината 
што доаѓа,безпа-
рица ,болка во ду-
шата и без своите 
најблиски.
Наша должност 

како христијани и Македон-
ци е да подариме таму каде 
што нема, да донесеме на-

смевка наместо солзи, да 
внесеме верба каде што е 
изгубена.Не смееме да доз-
волиме Македонските па-
триоти и нивните семејства 
сами да ги пребродуваат 
овие новогодишни и божиќ-
ни празници,не смееме да 
ги оставиме нивните деца 
без пакетче под елката и 
празни божиќни трпези,нив-
ните домови без струја или 
огрев за зимaтa .
Бидете хумани, да ги помог-
неме семејствата на наши-
те браќа уставобранители и 
Македонски патриоти. Рака-
та што дава не се суши !
Сите собрани средства ќе 
бидат подеднакво поделени 
со семејствата јавно и тран-
спарентно.
Ви Благодарам
Боне Темелков

During the upcoming holiday 
season, most of us will be 
surrounded by our friends 
and family in our festively 
decorated homes with 
tables full of holiday treats, 
presents under the Christmas 
tree enjoying the cheerful 
atmosphere a holiday season 
brings.
Unfortunately, this is not a 
reality for the families of our 
Macedonian patriots (from the 
fateful April 27th). They will 
spend their holidays coping 
with a cruel fate, mired in 
poverty and the uncertainty 
of the upcoming year without 
their loved ones.
Our duty as Christians and 
as Macedonians is to help 
the unfortunate, bring a smile 
instead of tears, bring back 
faith where it is lost.

We must not allow our 
Macedonian patriots and 
their families to struggle on 
their own during this festive 
season. We must not leave 
their children without a 
present under the Christmas 
tree. We must not allow their 
Christmas tables to stay 
empty or their homes to be 
without electricity or fi rewood 
during this cold winter season.
Let's be generous during this 
festive season by helping the 
families of our Macedonian 
patriots, brothers and sisters.
All donations will go directly 
to the families of our 
Macedonian patriots.
Thank you

Bobby Temelkov

празнична атмос-
фера.
За жал тоа не 
е реалност за 
семејствата на 
нашите браќа 
уставобранители 
од судбоносниот 
27ми април, нив-
ните семејствата 
празниците ги ми-
нат соочувајќи се 
со суровата суд-
бина ,неизвесност 
што и како пона-
таму во годината 
што доаѓа,безпа-
рица ,болка во ду-
шата и без своите 
најблиски.
Наша должност 
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Македонска Православна Црква
Раѓање на Пресвета Богородица

Кембриџ, Онтарио

Честит Божик и Среќна Нова Година!
Христос се роди! Навистина се роди!

Македонска Заедница

Среќна Нова 
2019 година 

и среќни  Божикни 
празници
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Nedan Team
Thank you to everyone that joined us for our annual "Meet Santa" Christmas party. It was wonderful to see so many families and children enjoying 
activities with excitement and laughter. It was a huge success and we have all of you to thank! 
The Nedan Team wishes everyone a very Merry Christmas and a happy and healthy New Year. We look forward to doing it all again next year!
Од тимот Недан:
Благодариме многу на сите кои присуствуваа на годишната Christmas Party  ,,Средба со Дедо Мраз,,. Беше прекрасно да се видат бројните 
семејства со децата кои уживаа во активностите со смеа и возбуда. Успехот беше голем и за тоа на сите ви благодариме.
Тимот Недан Ви посакува среќни Новогодишно-Божикни Празници во радост и здравје. 
Се надеваме да се сретнеме повторно и идната година.

Интервју со фолк ѕвездата од Македонија Мишко Крстевски

Македонија: Најнапред 
добредојде во Торонто, 

каде настапуваше за Нового-
дишно- Божикните празници. 
Како си, со каква енергија и 
музички пораки доаѓаш од 
Македонија?

Мишко Крстевски: До-
бро ве најдов, Торонто 

е еден од моите омилени 
градови...Прво поради мои-
те гостувања кои ги имам 
реализирано, второ поради 
пријателствата кои траат па 
и оние кои малку се избле-
дени, но еве прилика да ги 
обновиме ( затоа што мис-
лам дека не беа случајни) и 

на крај... затоа што сопругата 
има исти корени со позната 
фамилија од Торонто , која 
потекнува од егејскиот дел 
на Македонија. Благодарам 
на Бога, добар сум , во добра 
форма и во творечки период. 
Со себе носам албум со 15 
македонски песни од поно-
виот период, со наслов ,,Веч-
на нека е Македонија,, некои 
од фестивалите во Маке-
донија, а некои во приватна 
продукција.

Македонија: Какви се 
твоите сеќавања од по-

ранешните настапи пред ов-
дешната публика? 

Мишко Крстевски: Имам 
убави спомени од мои-

те изминати гостувања во 
Канада...со колешката Татја-
на Лазаревска, нашите ле-
гендарни хумористи Ѓокица 
Лукаревски и Емин Унџел , 
почитуваниот македонски ар-
хеолог архитект Васил Иљов 
и сите наши Македонци со 
кои имав чест да се дружам, 
да запеам , да разменам мис-
лење...

Македонија: Како е да се 
биде уметник од првата 

постава на македонската му-
зичка фолк сцена во денеш-
но време? 

Мишко Крстевски: Нема да 
ни стигне цел весник за 

да го искажам сето она што 
треба, за да опишам како е и 
зошто е така, но со два збора 
ќе..кажам...не е мед и млеко 
да се биде прва постава на 
фолк сцената кај нас. ... Фолк 
состојбите се само една 
гранка од општественото жи-
веење во Македонија и во го-
лем дел зависат од комплет-
ниот амбиент и стандардот 
на нашиот народ.

Македонија:  Што е ново 
во музичката работилни-

ца на Мишко Крстевски? 

Мишко Крстевски: Како 
што погоре спомнав, 

ново од мојата музичка рабо-
тилница е албумот ,, Вечна 
нека е Македонија ,,..и некои 
нови песни кои се во фаза 
на работење, ...а некои од 
авторските имиња се : Орце 
Зафировски , Сашо Ливрин-
ски , Дарко Дамевски , Љупчо 
Трајковски Фис и јас пишувам 
по малку хахаха...

Македонија: И за крај на 
разговорот која е твојата 

порака до читателите на вес-
никот Македонија? 

Мишко Крстевски:  Моја 
порака за ценетите чита-

тели на весникот Македонија 
нека биде... Продолжете со 
сите активности кои ја негу-
ваат нашата македонска кул-
тура и традиција , нашиот ма-

кедонски јазик , затоа што со 
тоа се разликуваме од сите 
други народи а нас македон-
ците не спојува , не зближува 
и не прави да сме горди на 
своите длабоки корени.
Сакам да изразам благодар-
ност до организаторите на 
моето гостување во Торон-
то, а тоа се : одговорните 
луѓе во црквата св. Климент 

Охридски, во црквата св. Ди-
митрија Солунски во Маркам, 
до мојот драг и почитуван 
долгогодишен пријател кој 
верува во моите искрени чув-
ства со кои ги пеам од душа 
и срце македонските песни, 
а тоа е господинот Кид Пан-
довски со неговата ценета 
фамилија.

Македонија: Најнапред на крај... затоа што сопругата 

М
те изминати гостувања во 
Канада...со колешката Татја-
на Лазаревска, нашите ле-
гендарни хумористи Ѓокица 
Лукаревски и Емин Унџел , 
почитуваниот македонски ар-
хеолог архитект Васил Иљов 
и сите наши Македонци со 
кои имав чест да се дружам, 
да запеам , да разменам мис-
лење...

М
постава на македонската му-
зичка фолк сцена во денеш-
но време? 

М
да го искажам сето она што 
треба, за да опишам како е и 
зошто е така, но со два збора 
ќе..кажам...не е мед и млеко 
да се биде прва постава на 
фолк сцената кај нас. ... Фолк 
состојбите се само една 
гранка од општественото жи-
веење во Македонија и во го-
лем дел зависат од комплет-
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По што ќе ја паметите 2019 година и што ќе и' посакате на Македонија во новата 2020 година?
Каролина Ристеска:Најискрен одговор на горе по-

ставеното прашање ќе биде 
следниот: 2019 та годино оди 
си што побргу замини си и 
никогаш не враќај се во Маке-
донија барем не во следните 
1000 години најмалку. 2019 та 
година несакам да ја паметам 
оти е една од најстрашните 
години во историското посто-
ење на Република Македо-

нија. Дојдоа од цел свет политичари да му дадат подршка на 
Муртинецот во предавничкиот процес и во потпишувањето 
на преспанскиот договор во 2018 та со кој официјално и го 
сменија името на државата за да во 2019 та ги почувствува-
ме сите негативности и понижувања како последица од овој 
срамен договор. Затоа велам оваа 2019 та година нека си за-
мине под хитно и годината и Муртинецот! А за криминалните 
активности на дијагнозата сдс ако почнам да пишувам еден 
весник ќе биде малку за одговор.
На мојата мила и сакана Македонија во Новата 2020 та го-
дина и посакувам висока професионална политичка елита 
избрана од чесни и професионални луѓе. И посакувам до-
стоинствена политика и комплетно расчистување на кри-
миналот и корупцијата. И посакувам успешна борба против 
сиромаштијата. Сакам Македонија да биде прифатена рам-
ноправно во семејството на сите држави во светот. Сакам 
Македонија еднаш засекогаш да ја добие титулата Античка 
Древна Држава на Балканот и во Светот на исто рамниште 
како Грција! Сакам и ќе се борам за моите желби да бидат 
исполнети, а Македонија да биде благословена од Бога. Веч-
на биди ми Македонијо. Среќна ви Нова 2020 година Маке-
донци каде и да сте во Светот!

ставеното прашање ќе биде 
следниот: 2019 та годино оди 
си што побргу замини си и 
никогаш не враќај се во Маке-
донија барем не во следните 
1000 години најмалку. 2019 та 
година несакам да ја паметам 
оти е една од најстрашните 
години во историското посто-
ење на Република Македо-

нија. Дојдоа од цел свет политичари да му дадат подршка на 

Вера Белчевска:
 Годината 2019 јас со мојата 
сакана фамилија ќе ја памти-
ме како благородна исполне-
та со здравје,бериќет, среќни 
и убави моменти . А на на-
шата мила Македонија и на 
целиот македонски народ 
било каде да се наоѓаат јас и 
мојата фамилија им посаку-
ваме здравје,среќа и радост 
а најповеќе МИР меѓусебено 
разбирање и почит.Среќна 

нова 2020 Година и среќни Божикни празници убава Маке-
донијо. 

Вера Белчевска:
 Годината 2019 јас со мојата 
сакана фамилија ќе ја памти-
ме како благородна исполне-
та со здравје,бериќет, среќни 
и убави моменти . А на на-
шата мила Македонија и на 
целиот македонски народ 
било каде да се наоѓаат јас и 
мојата фамилија им посаку-
ваме здравје,среќа и радост 
а најповеќе МИР меѓусебено 
разбирање и почит.Среќна 

Никола Делов:
  
Оваа несреќна 2019-та 
година ќе ја помнам по тоа 
што ќе ја ЗАБОРАВАМ!

Никола Делов:

Оваа несреќна 2019-та 
година ќе ја помнам по тоа 
што ќе ја ЗАБОРАВАМ!

Спасо Јовчевски: 
2019 ќе биде запамтена за 
мене и мислам за многу 
Македонци ширум светот и 
татковината со додатното Се-
верна Македонија.Посакувам 
повеќе разбирање и слога и 
соживот меѓу Македонците во 
Канада и ширум светот, а во 
татковината мир и прогрес со 
надевање следините парла-
ментарни избори да поминат демократски во мир респект за 
победникот и опозиција - било и кој да е. Поздрав и среќна 
Нова Година и Божик.

Зоран Карапанчев: 
За жал, 2019 година ќе ја 
помнам по многу разочару-
вања, неисполнeти ветувања, 
непочитување на народната 
волја, индиферентност кон 
горливите проблеми во 
земјата, неодговорно одне-
сување, многу говорење без 
превземање соодветни акции, 
ветувања без одржување на 
зборот, масовно иселување 
на младите, задолжување кон 
меѓународните банки кое со 
генерации не ќе може да се врати, со незапомнето загаду-
вање на околината... единствен светол момeнт е извештајот 
на Венецијанската Комисија. Што поскаувам во новата годи-
на? Сето тоа што до сега го набројав, освен извештајот на 
комисијата, да биде свртено во обратна насока. Посакувам, 
доколку може, овој хорор филм да почне да се одмотува 
наназад и наместо празните ветувања за подобар живот да 
дожиевееме ренесанса која овој напатен народ одамна ја 
заслужува.

Горан Илиев: 

Ќе ја паметам по злостор-
ствта нанесени на Македонија 
кои во последните 29 години 
достигнаа кулминација. Иако 
крвари и посакувам да зазр-
давее, да биде жива и весела 
и да " расте" ГОЛЕМА.

Дени Ристески: 

2019 ќе ја памтиме по швер-
цевски начин на губење 
на Репуплика Македонија 
и македонскиот народ го 
губи идентитетот, а за 2020 
посакувам на следните 
избори македонскиот народ 
да се освести и обедини 
и на следните избори 
македонскиот народ да си 
ја преземе власта во свои 
раце. МАКЕДОНИЈА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ!

2019 ќе ја памтиме по швер-
цевски начин на губење 
на Репуплика Македонија 
и македонскиот народ го 
губи идентитетот, а за 2020 
посакувам на следните 
избори македонскиот народ 
да се освести и обедини 
и на следните избори 
македонскиот народ да си 
ја преземе власта во свои 
раце. МАКЕДОНИЈА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ!

Димитар Цонев: 
За последните 100- години 
по мое мислење е: баш 
2019 година.Зошто?Поради 
нецивилизирано-брутално и 
нечовечки однос за:уништу-
вање на нај старата Древна 
и Библиска Македонија и 
Македонската Нација.Тоа 
никој паметен човек неможе 
да поверува.Американците 
во нивните библии-МАКЕ-
ДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД ГО ОПИШУВААТ 

ДА СМЕ ИЗБРАН БОЖЈИ НАРОД и како народ најповеќе 
сме застапени во најчитаната книга - библијата во светот.
Сега Америка во 2019 година на чело со Амбасадорот Бејли 
- Европеецот Хан - Пиончињата платени од Сорос Заев и 
Димитров , без човечки срам ја уништија македонска исто-
рија, стара Цивилизација над 8- илади години.Американците 
1954 год.го направија филмот ,,Битката на Херонеја,,- кој 
денденес може да се виде од you tube,во филмот убаво се-
опишува разликата помеѓу Македонците и проклетите Грци.
После Битката на херонеја- Грција престана да биде држава 
- и Грците за 307- години беа македонски робови.Од каде 
сега Американците праваат антимакедонски фалсификати 
против Македоците?Бугарија исто се понесува безобразно 
против Македонија и македонштината. Никогаш Бугарија 
не постоела како држава и нација за време на владеењето 
на македонскиот цар -Самоил.Тоа на мали деца да му го 
кажуваат- нека се види во историјата.Кирил и Методи и 
Гоце Делчев,Климент и Наум Охридски се чисти Македон-
ци - родени во Македонија по националност- МАКЕДОНЦИ.
Јас предложувам :новата Македонска Влада меѓународно го 
го патентира македонското кирилично писмо како маке-
донско-со докази.Во 2020 година, ако добие Трамп - и ако 
ВМРО добие - Македонија ќе ја огрее светлина, и ќе си го 
вратеме името и достоинството повторно.Да живее ДРЕВ-
НИОТ БИБЛИСКИ НАРОД СО СИТЕ БОЖЈИ УБАВИНИ И 
РАДОСТИ ВО НОВАТА 2020- ГОДИНА.

За последните 100- години 
по мое мислење е: баш 
2019 година.Зошто?Поради 
нецивилизирано-брутално и 
нечовечки однос за:уништу-
вање на нај старата Древна 
и Библиска Македонија и 
Македонската Нација.Тоа 
никој паметен човек неможе 
да поверува.Американците 
во нивните библии-МАКЕ-
ДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД ГО ОПИШУВААТ 

ДА СМЕ ИЗБРАН БОЖЈИ НАРОД и како народ најповеќе 

Јана Бранова: Моето 
сеќавање за Македонија 2019 
ќе биде како еден ноќен кошмар 
или како еден лош сон во кој 
си ја загубив Татковината. Ако 
се разбудам од тој сон во 2020 
година ќе се молам на Господ 
да ми ја врати Република 
Македонија како што си беше, 
без додадената 'северна' со 
оригиналниот Устав и со еден 
официјален јазик македонски и 
нека ги чува Господ и малцин-
ствата кои си ги имаат своите права.

Ринка Синаковски: 
Многу радост во 2019 нема, 
доживеавме, многу разоча-
рување во годината, големи 
ветувања мали или никакви 
исполнувања. Годината ќе 
се памти по аферата Рекет, 
по неприемот во ЕУ, кас-
нење за прием во НАТО, и 
неисполнети ветувања од ЕУ 
за влез во ЕУ и многу други 

неисполнети ветувања. За МК во 2020 реална политика, мир 
и благосостојба и да се добијат реалните побарувања, како 
секоја нормална држава.

Многу радост во 2019 нема, 
доживеавме, многу разоча-
рување во годината, големи 
ветувања мали или никакви 
исполнувања. Годината ќе 
се памти по аферата Рекет, 
по неприемот во ЕУ, кас-
нење за прием во НАТО, и 
неисполнети ветувања од ЕУ 
за влез во ЕУ и многу други 

Лича Димитриевски:
Во новата година на нашата 
Македонија и посакувам да 
биде посреќна и да напре-
дува. А јас и мојот сопруг 
Џими на сите ќе им порача-
ме: Никогаш северна, само 
Македонија. Поздрав до сите 
читатели на Македонија и 
до сите наши пријатели и 
роднини и нека ни се среќни 
и весели  Новогодишно-Божи-
кните празници.

Гоче Сараѓилов: 
Во изминатата година, од 
аспект на македонските 
работи, Да дај Господ да 
не се повтори и Заев што 
побрзо го стават во затвор 
со цела негова гарнитура, 
таков срам и штета што 
донесе и и’ го смена името 
на Република Македонија. 
Во новата година посакувам  
Македонија да си го врати 
Вековното име Македонија 

и со Македонска Влада. Македонија Вечна! Македонија на 
Македонците! АМИН.

Во изминатата година, од 
аспект на македонските 
работи, Да дај Господ да 
не се повтори и Заев што 
побрзо го стават во затвор 
со цела негова гарнитура, 
таков срам и штета што 
донесе и и’ го смена името 
на Република Македонија. 
Во новата година посакувам  
Македонија да си го врати 
Вековното име Македонија 

Анче Димитриевска:
Изминатава 2019 година ќе 
ја паметам по радоста со 
која сите ние Македонците 
од сите страни на светот ја 
прославувавме победата на 
Македонскиот ракометен клуб 
"Вардар "кој стана Европски 
шампион. Таа победа која не 
обедини сите,таа радост,таа 
општа среќа, таа сплотеност 
нема никогаш да ја забора-
вам и посакувам и за други 
работи кои ги сакаме лично и 
колективно да се бориме со љубов со ваква единственост 
борбеност и пожртвуваност како што тоа го направија на-
шите репрезентативци,а потоа нашите победи заедно вака 
секогаш да ги прославуваме и да се радуваме . Во Новата 
2020 Година посакувам пред се да има мир во светот, добра 
волја меѓу луѓето ,да се сакаме повеќе ,да се дружиме по-
веќе,да си опростуваме и да се обединиме кога е прашање 
нашата Македонија и да се избориме за остварување на 
нашите основни човекови права та и ние како сите народи 
да бидеме признаени Р.Македонија ние Македонци ,нашиот 
јазик Македонски и нашиот идентитет како македонски. Во-
едно ја користам оваа прилика на сите ваши читатели да им 
ги честитам Божиќните и Ново годишните празници 2020 со 
ангелскиот поздрав :"Христос се роди Навистина се роди".
Донка Трифуновска: 
2019 тата година беше 
посебна година за мене 
по тоа што после моето 
пензионирање имав можност 
да претстојувам во нашата 
најубава Македонија за по-
долго време и да уживам во 
прекрасната природа, наши-
те убави традиции и култура. 
Најголем впечаток ми остави 
посетата на Галичката свад-
ба што ќе остани да се паме-
ти. Во 2020 Година на Македонија и македонскиот народ им 
посакувам стабилност,просперитет и успеси на секое поле. 
Среќни Новогодишни и Божиќни празници до сите Македон-
ци низ целиот свет! Со почит, Донка Трифуновска

Македонска Заедница
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По што ќе ја паметите 2019 година и што ќе и' посакате на Македонија во новата 2020 година?
Томче Бојаџиески: 

Кога човечкиот мозок би ја имал 
можноста  несаканите мемории 
да може да ги избрише, тоа нави-
стина би било прекрасно , но за 
жал тоа е невозможно и поради 
тоа ќе мораме да се сеќаваме на 
сите неубави работи кои и' се 
случија на Македонија и на нас 
Македонците. Што е тоа што ќе 
ми остане во сеќавање 2019 Лето 
Господово:

 На 11 Јануари се Изгласани устав-
ните амандмани со 81 глас „ЗА“, 
според кои името на државата ќе се 
преименува во Република Северна 
Македонија. За уставните измени 
гласаа владејачката коалиција пре-
дводена од СДСМ и ДУИ, поранеш-
ните 8 пратеници од ВМРО-ДПМНЕ 
.
 На 14 јануари - Објавен Законот за 
јазици во службен весник според 
кој покрај Македонскиот во инсти-
туциите службен јазик станува и 
Албанскиот јазик. 
На 15 јануари - ( Нелегитимниот 
избран ) Претседател на Собра-
нието, Талат Џафери објави дека 
Претседателските избори ќе бидат 
одржани на 21 април.
 30 јануари - Собранието ја отфрли 
иницијативата на Тодор Петров за 
референдум за името. 
31 јануари - За прв пат, пленарната 
собраниска седница беше отворе-
на и водена на албански јазик. 
11 февруари - Трет смртен случај 
во Македонија од морбили. 
13 февруари - Таблите со новото 
име се поставени на граничните 
премини, со што официјално за-
почна започна употребата на Ре-
публика Северна Македонија како 

официјално име на земјата.
 13 февруари - Во автобуска 
несреќа кај Ласкарци, загинаа 13 
луѓе а 30-тина беа повредени. Во 
следните денови починаа уште два 
патника. Во земјата беше прогла-
сен дводневен ден на жалост.
 16 февруари - Обединетите нации 
ја заменија референцата „ПЈРМ“, 
со името „Северна Македонија” во 
списокот на признати држави.
 27 февруари - МВР започна да из-
дава потврди на граѓаните со нов 
печат и новото име до целосната 
промена на сите документи 
10 март - Заев го одби предлогот 
на опозицијата да се именува јавен 
обвинител на предлог на опози-
цијата. 
15 март - 211 години затвор за 16 
осудени за „Крвавиот четврток“. 
Екс дирекоторт на БЈБ и носителот 
на златна команда Митко Чавков 
ја доби највисоката казна, 18 го-
дини затвор. По 15 години добија 
Душко Лазаров и Митко Пешов од 
командниот штаб, обезбедувањето 
на Трајко Вељановски, Горан Ѓо-
шевски Леви, припадникот на УБК 
Мунир Пепиќ, Јане Ченто од па-
триотското здружение во Прилеп, 
Влатко Трајковски и Никола Ми-
тревски Кољо кои се луѓето кои вле-
гоа во фантомки. Од фантомките е 
и Вилијам Михајловски кои доби 14 
години затвор. 13 години затворска 
казна беше изречена за Оливер По-
повски. Младен Додевски, Горанчо 
Анѓелов Ќосето, Игор Југ добија по 
12 години затвор. За Оливер Раду-
лов пак беше изречена 10 годишна 
затворска казна, а тој е обвинет за 
помагање во терористичко загрозу-
вање на уставниот поредок 
28 март - ФК Љуботен -Тетово про-
слави 100 години постоење.
 1 април - Апелацискиот суд Скопје 
ја потврди ослободителната пресу-
да на Кривичниот суд за гонење на 
организиран криминал и корупција 
за случајот „Поткуп” во кој беше об-
винет Зоран Заев. 
1 април - Започна изборната кам-
пања за Претседателските избори. 
2 април - Грчкиот премер Алексис 
Ципрас во официјална посета на 

Македонија, прва на некој грчки 
премиер.( да види што купил) 
9 април - Националната арена со 
ново име Национална арена „Тоше 
Проески“. 
18 април - Македонија на 95-то ме-
сто според индексот за слобода на 
медиумите. 29 април - Албанско 
знаме поставено на Самоиловата 
тврдина во Охрид. 
5 мај - Втор круг од Претседа-
телските и Локалните избори во 
две општини. Според резултатите, 
Стево Пендаровски стана Претсе-
дател на Македонија. 
7 мај - Папата Фраснциск во посета 
на Скопје. 
17 мај - Во МВР е отворена истра-
га за аудио снимката со гласот на 
шарениот Павле Богоевски за на-
водна вмешаност во недозволена 
испорака на наркотични средства. 
20 мај - Протест против изградбата 
на минарето на Алипашината џа-
мија во Охрид. 
21 мај - Грчки борбени авиони пре-
летуваа на Македонското небо 
26 мај - Разрешено цело раковод-
ство на СДСМ, освен Заев и Шек-
еринска. 
28 мај - Вселенската Патријаршија 
го разгледува барањето на МПЦ-
ОА за автокефалноста на македон-
ската црква како Охридска архие-
пископија. 
31 мај - Нови телефонски разговори 
објавени на интернет од корисник 
под псевдоним „Ел Чека“, кој бара 
меѓународна истрага за случајот 
„Диво Насеље“. 
10 јуни - Павле Богоевски поднесе 
оставка на пратеничката функција. 
14 јуни - Започна пробниот попис 
кој треба да заврши до 30 јуни. 
21 јуни - Бугарија го наметна Гоце 
Делчев како услов за датум на Ма-
кедонија кон започнување на прего-
вори со ЕУ. 
27 јуни - Одбиена екстрадицијата 
на унгарскиот суд за поранешниот 
премиер на Македонија, Никола 
Груевски. 
1 јули - Седуммина обвинети за 
несреќата кај Ласкарци, меѓу нив 
возачот и газдата на Дурмо турс. 
4 јули - Претседателот на Македо-

нија, Стево Пенндаровски, потпиша 
уредба според која новото име на 
армијата се преименува во Армија 
на Република Северна Македонија. 
4 јули - Објавен разговор со гене-
ралниот секретар на владата, Драги 
Рашковски. Антикорупциска комис-
ија отвори предмет за набавката на 
радарската опрема во М-нав.и мито 
од десет милиони евра
 9 јули - Објавени разговори на 
Руски пранкстери, кои се претста-
вувале како поранешниот украин-
ски претседател Петро Порошенко 
и генералниот секретар на НАТО 
Јенс Столтенберг со Зоран Заев. ( 
го утепаја од зезање )
 15 јули - Катица Јанева поднесе 
оставка од функцијата претседател 
на СЈО. 15 јули - Бојан Јовановски 
задржан на граничен премин. 
7 август - Графата „државјанство“ 
во изводите за родени, венчани и 
умрени од денеска ќе биде попол-
нета со македонско/граѓанин на Ре-
публика Северна Македонија 
15 август - Поставени табли пред 
спомениците на Александар Маке-
донски, Филип Втори и Олимпија 
во Скопје, со натпис дека истите 
се дел од античката хеленска исто-
рија, според Договорот од Преспа. 
16 август - Демолирани истите овие 
од 15 aвгуст табли на спомениците 
од Скопје 2014. 21 август - Уапсе-
на специјалната јавна обвинителка 
Катица Јанева во врска со случајот 
„Рекет“.
30 септември - Бугарија подготву-
ва црвени лини за членството на 
Македонија во ЕУ, по неуспехот на 
Комсијата за историски прашања. 
18 октомври - Македонија не доби 
датум за започнуање на преговори 
со Европската Унија. Претседате-
лот на Франција, Емануел Макрон, 
го блокираше процесот. 
21 октомври - Лидерска средба по-
меѓу Претседателот на Македонија 
и претставниците на политичките 
партии. Договорено да се одржат 
предвремени парламентарни избо-
ри на 12 април 2020 година. 
19 ноември - За прв пат, репрезен-
тацијата на Македонија го освои 
3-тото место во квалификациона-

та група за Европско првенство во 
фудбал 
19 ноември - Катица Јанева пуште-
на во куќен притвор. 
25 ноември - Хулиганска прослава 
на државна сметка- за триесет го-
дини постоење, „Шверцери“ во МНТ 
6 Декември Венецијанска комисија: 
Употребата на албанскиот јазик ги 
надминува европските стандарди
 12 декември: Амандмани за блоки-
рање на судските реформи и избор-
ните процеси од страна на ДУИ.

 Кога на крајот би резимирал 
поубаво ќе беше воопшто да се 
навраќам на се ова погоре напи-
шаното бидејќи лето Господово 
2020 би требало да го поминам 
плачејќи . Но сепак не би бил де-
неска Македонец доколку моите 
претци на секоја изгубена битка 
би го подигале белото знаме пре-
давајќи се на непријателот. Затоа 
битката за Македонија денеска 
ниту започнува ниту завршува 
туку едноставно продолжува . Во 
новото Лето Господово 2020 им 
посакувам на сите Македонци и 
сите други кои живеат во Р. Ма-
кедонија добро здравје љубов 
среќа и божји благодет, на мојата 
Родина, Македонија и’ посакувам 
на 12 април 2020 од нејзините 
плеќи да падне предавничкиот 
товар кој го наметна Зоран Заев 
, исто и’ посакувам на мојата Ро-
дина Македонија после 12 Април 
на новата влада предводена од 
ВМРО ДПМНЕ да го одржи вету-
вањето бидејќи тоа е нивна све-
та обврска натопена со крв од 
нашите прадедовци дека крими-
налците ќе ги третира како кри-
миналци без разлика на нивното 
име и позиција во општеството и 
дека предавничките преговори и 
законски противуставни проме-
ни заедно со промена на името 
ќе ги поништи бидејќи знам, а и 
тие знаат дека уставот не е Би-
блија . Македонија била и ќе ос-
тане Македонија, Македонец за 
Македонец!

несреќа кај Ласкарци, загинаа 13 
луѓе а 30-тина беа повредени. Во 
следните денови починаа уште два 
патника. Во земјата беше прогла-
сен дводневен ден на жалост.
 16 февруари - Обединетите нации 
ја заменија референцата „ПЈРМ“, 
со името „Северна Македонија” во 
списокот на признати држави.

Ацо Крстевски
Претседател на Македонска-
та Православна Црква
Св.Илија од Мисисага

Најнапред би сакал да им ги 
честитам Божиќните и Ново-
годишни празници на сите 
Македонци каде и да се,  и 
им посакувам Новата 2020 
година да им биде среќна и 
успешна на сите полиња во 
животот .  Исто така би сакал 
да им се заблагодарам на 
членовите на управниот од-
бор, женската секција, пен-
зионерското друштво River 
Side , неделното училиште и 
играорната група при нашата 
црква Свети Илија од Миси-
сага, за нивниот труд и по-

дршката во измитава година 
и се надевам дека ќе продо-
лжиме со ист интензитет и во 
Новата 2020 година. 
Минатата година поради 
изборите во нашата цркава 
имавме мал турболентен 
период но и покрај тоа како 
нова управа успеавме со 
многу труд  и залагање да 
постигнеме видни резултати 
кои ќе ги презентираме на 
следното членско собрание. 
Како дел од нашата избор-
на програма имавме повеќе 
проекти од кои некои се веќе 
реализирани а другите пла-
нираме да ги реализираме во 
првата половина од следна-
та 2020 година.  Веднаш по-
сле изборите црквата беше 
целосно освежена со нова 
боја, осветлувањето околу 
црквата е целосно обновено 
со нови ЛЕД светла, набавен 
е нов црковен шандалир кој е 
моментално во транспорт и 
се надеваме дека до крајот 
на Јануару 2020 ќе биде по-
ставен. Моментално во тек 
се завршните работи околу 
избор на изведувач за поста-

вување на лифт во нашата 
црква кој планираме да биде 
завршен до средината на 
2020г. Исто така за напролет 
планираме целосно да ги ре-
новираме скалите пред цр-
квата и планираме поголем 
дел од фрескописот да биде 
завршен пред Великденски-
те празници и довршен до 
крајот на 2020год. 
Минатата година учествував-
ме на мултикултурниот фес-
тивал  во Мисисага –Караса-
га, кој е и најголем фестивал 
во Канада, на кој успешно ја 
претставивме нашата Маке-
донска култура, историја и 
традиции на живеење. Исто 
така во текот на минатата 
година имавме уште неколку 
успешни прослави кои наша-
та црква традиционално ги 
оргнизираме како: Васили-
ца, Петровден, Илинден, Св 
Злата Мегленска, Божиќна 
забава на женската секција, 
комитска вечер организирана 
од друштвото Никола Карев 
и други.  Во моментов сме во 
завршни подготовки за про-
славата по повод Стара Нова 

Година /Василица 2020 годи-
на која оваа година ќе се одр-
жи во нова грандиозна сала и 
досега 90% од влезниците се 
веќе продадени. 
Се надевам дека Новата 
Година во Македонија ќе ги 
донесе посакуваните проме-
ни со кои ќе се стави крај на 
распродажбата на македон-
ските национални интереси, 
година во која ќе видиме 
трансформација на Македо-
нија во вистиска правна др-
жава без монтирани по-
литички случаи, судови 
и пресуди. Година во 
која уставобранителите 
ќе бидат ослободени 
и вистинските крими-
налци затворени. Годи-
на во која Македонија 
ќе стане вистинска мо-
дерна Европска држава 
со зачуван национален 
идентитет и интегритет. 
Посакувам  Новата 2020 
Година да и  донесе 
среќа и успех на Маке-
донија. 

изборите во нашата цркава 
имавме мал турболентен 
период но и покрај тоа како 
нова управа успеавме со 
многу труд  и залагање да 
постигнеме видни резултати 
кои ќе ги презентираме на 
следното членско собрание. 
Како дел од нашата избор-
на програма имавме повеќе 
проекти од кои некои се веќе 

Гоце Андревски: 
2019 беше година во која се 
изврши најсилниот атак врз 
Македонскиот идентитет од 
постоењето на македонската 
држава. Велам најсилниот би-
дејќи нападот беше изведен 
не само со притисок однадвор туку и со присила одвнатре, 
спротивно на референдумските резултати. Македонската 
влада беше главниот актер во спроведувањето на еден про-
цес на севернизација на Македонскиот идентитет. Во новата 
година очекувам оваа северномакедонска влада да отиде во 
најтемната историја на македонскиот народ.

не само со притисок однадвор туку и со присила одвнатре, 

Боре Бошковски: Јас ќе ја памтам 2019 година како голема болка 
пренесена уште од 2018 –та кога 
предавниците Заев и Димитров 
го потпишаа преспанскиот дого-
вор со Гркот, а тоа предавство 
никогаш ние правите Македонци 
нема да го заборавиме. Во Нова-
та 2020 година на Македонија и 
на Македонците низ целиот свет 
им посакувам како прво да си го 
вратиме името вековно,
2.Да ја сочуваме историјата и на-

цијата. 
3.Да се укине двојазичноста.
 4.Просперитетна и успешна Македонија во која сите Македонци ќе 
бидат среќни и задоволни и ќе се гордеат со Македонизмот.
 5.сакам на сите Македонци и Македонки низ целиот свет да им ја 
честитам новата 2020 година и среќни божиќни празници.Македо-
нија вечна!
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Заев сигурно ја фатил 
погрешната златна  рипка па 
затоа не му се исполнила онаа 
страсна желба, Европа, таа 
светла-темна звездичка недо-
стигнлива дури и на сон. Ама 
што да се прави. И замислете, 
да  ја  продадеш целата држава 
и се што е македонско и свето, и 
пак да не добиеш датум за пре-
говори за членство во Европска-
та Унија.

 Каков срам е тоа за Ма-
кедонија и за македонскиот 
народ. И да се добиеше датум  
,  тој  процес на преговори ќе 
трае многу години,  па до тогаш 
и самиот Заев не ќе знае во кој 
затвор ќе се најде, и пак сонот  
за Европа не ќе може да го до-
сонува. Заев како да имаше 
видение  дека оваа година ќе 
добиел датум за сигурно, дали 
тоа некој му го ветил или тој са-
миот си  измислува датум  само 
за да се оправда пред народот, 
да ги оправда неговите лажни 
ветувања. 

Тој Македонија ја направи 
да наликува како многуаголник , 
секој може да влезе во неа  од 
која страна сака, без никакво 
одобрување,  секој може да ти 
кажува што да правиш, да ти 
се меша во твоите внатрешни 
работи, да те советува , да те 
подучува,  да ти наредува, да ти 
ја менува историјата,  идентите-
тот, па и ќе те фате за увце , па 
ќе ти речат, дете ќе мора да не 
слушаш само нас, a ти ќе клик-
неш со главата  и ќе речеш “yes 
sear”. 

Така е кога немаме спо-
собни политичари, тие се спо-
собни само  за своите лични 
интереси, а народното го про-
даваат евтино како на (garage 
sale) дури и тука не можеш да 
најдеш евтини работи, но мур-
тинецот евтино ја распродаде 
Македонија. На кутри  црпко  му 
се сонило датум за во Европа па 
се упатил по улиците на Скопје, 
пазете сега, тој треба да биде 
внимателен по кои улици ќе се 
движи кон Брисел. Не дај боже 
да минува низ оние улици или  
патишта направени од Груевски, 
или  некој мост, некоја зграда, а 
споменици колку да сакаш, па 
сее е изградено од Грујо, туку 
ако, црпко  за три години не 
асфалтирал  нити едно мало 
парче. Не е  битно тоа, битно е 
да се стигне до Брисел , овие од 
таму му ветиле датум па дури 
и нобелова награда. Па човече 
, се да изменеш во државата, 
име , јазик, идентитет, култура, 
историја, и се  над вољата на 
народот и кога ќе стигнеш до  
волшебните порти на Брисел за 
да ти речат:” момче ти не си за 
оваа дечка градинка, барај си 
друга”. И сега ќе ја фрламе ви-
ната на други. 

Груевизмот ги замотал 

конците, Макрон, претседателот 
на Франција , како таа да ни га-
рантираше влез во унијата. За 
три години владеење комуња-
рите ништо не направиле во Ма-
кедонија , голема сума на пари 
се потрошени а од тоа ништо не 
произлезе. Заглавени до гуша 
со долгови, корупцијата и кри-
миналот ни цветат , судството 
не функционира правилно ,се 
кршат сите правила и закони и 
сакаме да влеземе во семејство-
то на поразвиените. Јас ќе се 
послужам со зборовите на еден 
многу познат светски поборник 
за човекови права, кој војуваше 
во  неколку држави низ светот, 
за него  многу значајно му беше, 
секој човек на планетата да има 
право слободно и непречно да 
живее во својата земја. Тој се 
залагаше  да  создаде подобар 
свет за сите. 

Неговите зборови беа: 
“Подобро е да умреш простум,  
одколку да живееш на колена”. 
Сигурно ќе се присетите на 
овие зборови дека тој беше Че 
Гевара, се претпоставува дека 
оваа  изјава ја дал пред него-
вата смрт, кој  бил стрелан  а 
предаден од неговиот пријател 
и соборец. Со помошта на Че 
Гевара, Куба се ослободи и Ка-
стро го зеде водечкото место. 
Ова нека служи како поука на 
туркачите,  Македонија да влезе 
во Европа како држава онаква 
каква што е создавана со веко-
ви, со исправена глава, горди на 
своето име и се што е македон-
ско, а не понижени,  обезличени 
и  коленички. Во Македонија 
нема човек на што да се надева, 
нема егзистенција, нема идни-
на, станавме безнадежно место 
тешко за живеење. А човекот кој 
што врши  консигнациска про-
дажба на државата, како да го 
продава имотот на татка си  или 
продуктите на “мамас”, но за нив 
се бара голема  цена, додека 
Македонија е евтина  продажба. 

На крај овој трговец не 
утешува  дека иднината била 
пред нас , допрва доаѓа, а нас 
епилогот ние познат  за нештата 
во кои некои се уште веруваат 
дека во нашата жална Македо-
нија нешто ќе се променело,  се 
е безвредно кога безнадежни  
луѓе водат држава  а пак ние од 
нив очекуваме да не однесат на 
“прав пат” . Тоа одамна е веќе  
видено,  очигледно е дека Ев-
ропската комисија и сега  како и 
многу пати се пошегува со нас, 
го пофалија малото детенце  
“дечко има време, порасни мал-
ку”. Со перфидното работење на 
Заев не можете да очекувате не-
какви успеси, ако навистина че-
кате влез во Европа, почнувајте 
да ги броите  деновите. 

Безвредно е да се мисли  
дека во Македонија има барем  
мала надеж , дека нешто ќе се 
случи за да може да ги испол-
ни очекувањата на народот за 
подобар живот. Дека тоа не е 
така го потврди и претседате-
лот  на Република Македонија, 
Стево Пендаровски кој во една 
изјава ко кажа ова: “Да не сум 
претседател, и јас би се иселил 
од  својата држава”, една ваква 
непромислена изјава може да 

послужи само за поттикнување 
на младите за масовно да ја 
напуштаат Македонија. Слична 
таква неоснована изјава даде 
и Заев. Тој на една трибина во 
Гостивар  рече: “ Со името  “Се-
верна” ја исполнивме вековната 
аспирација на нашите предци, 
татковци и дедовци и затоа 
треба да сме горди “. Нашите 
предци ни на сон не мислеле 
за  некаква си “Северна Маке-
донија”, па тогаш се чудиме зо-
што народот посебно младите ја 
напуштат Македонија, не можеш 
да бараш иднина онаму каде 
што некој ти ја краде иднината.  

Политиката е чудна , не-
обична а до таа  мера и полити-
чарите. Нема политичар  на кој 
можете целосно да ја вложите  
вашата доверба. Ретки се тие  
кој се придржуваат   на прин-
ципите и начелата од својата 
партиска платформа, доколку 
имаат таква со јаки и цврсти ста-
вови, обидете се да најдете ба-
рем еден таков политичар што 
соодествува  на вистината, на 
објективната стварност  со која 
се претставува пред гласачите, 
тој е точен и прецизен во сите 
правила и задачи се додека трае 
неговата предизборна кампања. 
Сите политички визионери су-
штински имаат слични цели, 
се препознаваат како исти на 
секаде, не само во Македонија. 
Нивната константна замисла е 
да најдат модус за како да се 
доближат до мнозинската гла-
сачка машинерија, без разлика 
дали тие потенцијални гласачи 
одговараат  на партиските кри-
териуми, или не, важно е само 
да се добие  нивниот глас. Една 
различност ги дели македонски-
те политички партии од оние во 
поразвиените земји, странските 
имаат сите една иста цел, на-
ционалните и државните инте-
реси  ги ставаат на прва линија 
како приоритетна точка, додека 
кај нас е сосема обратното. 

Се плашам ако изборите 
во Република Македонија нави-
стина се одржат на 12 април, 
Заев може да  забележи бле-
скава победа. Можеби ќе ре-
чете дека овој е под дејство на 
алкохол или многу конзумирал  
марихуана или некој друг нар-
котик  , можеби од производите 
на Заев. 

Верувајте, гласачите брзо 
забораваат од избори до избо-
ри, и брзо простуваат. Убеден 
сум дека ќе го речете и ова, 
зар ќе има човек што ќе може 
да му верува на еден патолош-
ки  лажго,  македонскиот народ 
понижен и обесчестен, можеби 
ќе најде смелост да ги казни 
уништувачите и потпишувачи-
те на идентитетските  смртни 
договори со Грција и Бугарија, 
како и Тиранската  платформа 
што е само догма за тотална 
идентитетска ликвидација на 
македонците во Македонија и 
низ светот. Но како што реков 
, за време на изборите човекот 
по своја определена тенденција 
го  менува своето мислење. А да 
не заборавиме, Заев ќе извлече 
некој магичен предмет, покачу-
вање на пензиите, намалување 
на давачките, покачување на 

платите (500 евра плата ?) и  
човекот како човек  понекогаш 
верува во илузии. 

Ние кои живееме во Ка-
нада  имавме сличен случај , 
или  неистозначајна  ситуација. 
И после многубројните скандали 
и афери што ги направи Џастин  
Трудо, на минатогодишните  
избори  повторно извојува по-
беда, овој пат не со мнозински 
гласови но пак го задржа пре-
миерското место. За време на 
неговата кампања канаѓаните  
ја искажуваа  нивната ревност  
кон Трудо и неговата либерал-
на партија  за прекршувањето 
на законот , вршење присилба  
и незаконски отстранување на 
јавниот  Обвинител, неостваре-
ни ветувања, етички конфликти 
и ред други афери за време на 
неговиот прв мандат но сепак 
гласачите  се тие што ја извр-
шуваат казната, и така Трудо 
беше казнет само условно. Сето 
тоа отиде во прилог  на народот, 
затоа што за да се задржи Трудо 
и неговата Либерална партија 
на власт, ќе мора да соработува  
со некоја од  трите опозициони 
партии,  конзервативците,  пар-
тијата на Квебек или Новата де-
мократска партија. И , ако мис-
лете дека и во Македонија не 
ќе се повторат истите клишеа, 
размислете подлабоко. 

Често пати читаме по 
социјалните мрежи  за некаква 
си трета опција, за жал момен-
тално кристално и многу јасно 
е, дека таква  друга определу-
вачка можност не постои , сите 
оние мали партии се забарика-
дирале зад зидовите на СДСМ и 
ДПМНЕ, а оние новите тек што  
се формираат немаат ни еден 
член повеќе од оној потребниот 
број за регистрирање на нова  
партија. Во една земја каде 
што  има тензична ситуација 
не можете да очекувате големи 
промени и така ќе си тече се по 
старо.

 Моментално најголема-

та опозициона партија  ВМРО 
ДПМНЕ игра политика како онаа 
со  “кучето и мачето” , а од тоа 
не произлегува ништо само оди 
во прилог на  Заев и СДСМ. Во 
сите прес конференции  што ги 
прави ВМРО ДПМНЕ не среќа-
ваме да се спомне нешто околу 
капитулантските договори така 
наречени (добрососедски) а по-
тпишани од  заевистите. ДПМНЕ 
игра една задкулисна политика, 
за нив е важно да се добијат 
што е можно повеќе столчиња, 
а после тоа какви ќе бидат исхо-
дите не е  битно. Мицковски во 
неговите изјави јасно потенцира 
дека заложбата на неговата пар-
тија секогаш била Европската 
перспектива, друга алтернатива 
немало . Вистина Мице? . А да 
погледнете  малку подалеку од 
вашиот прозорец?. Мицкоски  се 
гордее со тоа што многу пати 
го повторил дека секогаш ќе го 
употребувал  терминот  Маке-
донија, Македонец, за него било 
само Република Македонија. Дај 
објасни како ќе влеземе во Евро-
па, под кое име, во случај ако ти 
бидеш премиер на Македонија, 
под кое име ќе се претставуваш, 
или тоа не е баш важно, важно 
е само да се стигне до премиер-
ската позиција. Ах , таа пуста Ев-
ропа, колку блиска, колку мила а 
колку далечна.  Ако влеземе во 
неа, мед и млеко ќе потече низ 
улиците  на Македонија , само за 
жалост  не ќе остане човек  да го 
пие.  Ќе остане и кај нас да ве-
руваме во чудото  на   Мицкоски  
дека тој   има пошироки визии  и 
поголемо политичко искуство од 
Заев,  за да може побрзо да ја 
зачлени Македонија во Евро-
пската  Унија .

 Заевистите немаат  до-
волно капацитет  за да можеле 
да ги надмудрат европските 
електуалци  за да ни понудат 
датум за преговори за влез  во 
Европа. Па вие проценете, од 
365/6 датуми не можеле да нај-
дат за нас нити еден. Туку да ја 
завршиме оваа  на изглед са-
тирична  белешка со еден наш 
заклучок: Кога златното  рипче  
не ти ја исполнува желбата, на 
што друго ќе треба  да ги насо-

чиш твоите очекувања. Сепак, 
после еден неуспех независно 
за што станува збор , поради ло-
шото планирање, или несвесно 
работење, или пак не доволно 
стручно знаење во политичката 
практика, си доживеал дебакл, 
во развиените  земји за ваква 
срамна игра се поднесува не-
отповиклива оставка. Но кај нас 
во Македонија не постојат такви 
прифатливи постапки или нави-
ки, Заев наместо да го направи 
тој човечки чин, напротив, тој со 
уште по засилено темпо продо-
лжува да нанесува штета и срам  
за Македонија и македонскиот 
народ. 

До кога  Заев ќе го убеду-
ва и лажи македонскиот народ  
дека се уште има некаква надеж 
за онаа Европска перспектива. 
За Македонија  нема реални 
изгледи  дека нешто неочеку-
вано ќе се случи  за да поста-
неме   европска земја. Ние нема 
потреба да влеземе во Европа 
кога таа е веќе во Македонија, 
и кутриот народец  ќе го гушат  
до смрт со задолжувањето,  го-
лемите кредити,  покачување на  
даночните  сметки   и какви не 
други давачки, а каков ќе биде 
животниот стандард, тоа немо-
же никој да бо предвиде. 

Да не се лажеме, вистин-
ската  Европска перспектива  ќе 
ја видеме кога ќе почнат да   екс-
педираат  иљадници емигранти 
од сите страни на светот, дури 
тогаш ќе ја откриеме вистината, 
само тогаш ќе биде касно, ќе по-
тониме како Титаник. И колку да 
сакам да го завршам овој при-
лог, се нешто ќе ми го продолжи 
моето внимание, посебно кога 
некој од нашите несмасни по-
литичари ќе излезат со некаква 
неоснована претпоставка, како 
онаа на Заев  кој го нарече маке-
донскиот народ “ мултиетнички”. 
Господ да ни е на помош, кога  
нашите  политичари    не  раз-
мислуваат и делуваат со  здрав 
разум.

Македонска Заедница

конците, Макрон, претседателот 
на Франција , како таа да ни га-
рантираше влез во унијата. За 
три години владеење комуња-
рите ништо не направиле во Ма-
кедонија , голема сума на пари 
се потрошени а од тоа ништо не 
произлезе. Заглавени до гуша произлезе. Заглавени до гуша 
со долгови, корупцијата и кри-
миналот ни цветат , судството 

произлезе. Заглавени до гуша 
ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

конците, Макрон, претседателот послужи само за поттикнување платите (500 евра плата ?) и  

ЗЛАТНОТО  РИПЧЕ  НЕ МУ ЈА  
ИСПОЛНИ ЖЕЛБАТА НА ЗАЕВ 
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ИМПИЧМЕНТ

             Сите вие кои барем 
малку ја следите Американ-
ската политика знаете како 
завршија Американските 
претседателски избори во 
2016,со убедлива победа на 
Доналд Трамп.Тоа победа 
беше големо изненадување 
за сите,за цел Свет,затоа 
што против-кандидатот од 
Демократската партија Хи-
лари Клинтон важеше за 
апсолутен фаворит.Но,ако се 
гледа од денешна перспекти-
ва ќе се види дека неговата 
победа беше сосема очеку-
вана.Најпрво,тој убедливо 
ги победи своите конкуренти 
во Републиканската/ Конзер-
вативна партија со паролата 
дека сите политичари ви ве-
туваат пред изборите а по-
сле изборите тие ветувања 
лесно ги забораваат.Освен 
оваа парола,тој на Претсе-
дателските избори,додаде 
уште една Националистичка 
парола МАГА "Make America 
Great Again".Со овие пароли 
многу лесно ги доби гласови-
те на Централната/Рурална 
Америка.Исто така даде вету-
вање дека ќе ги врати добро 
платените работни места 
назад во Америка,па затоа 
и имаше повеќекратно ло-
бирање во сојузните држави 

Мичиген,Пенсилванија,Охајо 
и Висконсин кои беа и најпо-
веке погодени од затворање 
на фабрики,рудници и ком-
пании.Исто така вети дека ке 
го изгради заштитниот ѕид на 
Јужната страна со Мексико,за 
да се заштити од илегалните 
емигранти.За тоа време Хи-
лари,сигурна во нејзината по-
беда, ниту еднаш не ги посети 
тие Сојузни држави па нејзи-
ниот пораз беше неминовен.
Веднаш после поразот,Демо-
кратите,наместо искрено да 
му честитаат на Трамп за од-
личната кампања,почнаа вед-
наш со обвинувања/изговори 
за нејзиниот пораз.Најчесто 
за тоа го обвинуваа т.н."Руско 
влијание на изборите" и мла-
дите од Велес,Македонија 
со нивните "лажни вести".Но 
никако не сакаа да призна-
ат дека нивната политичка и 
економска кампања беше ка-
тастрофално лоша а нивниот 
кандидат Х.Клинтон,уште по-
лош.
                  Со таквите обви-
нувања,Демократите,продо-
лжија и после Инагурацијата 
на Трамп.За таа цел создадоа 
т.н Милерова комисија,за да 
пронајдат т.н "Руско влија-
ние" во кампањата на Трамп.
Сите знаеме како тоа завр-
ши.Комисијата не пронајде 
никакво "Руско влијание",а 
Трамп после ова излезе уште 
посилен.И плус на ова мора 
да се додаде дека Трамп ги 
исполни своите предизборни 
ветувања.Со низа економски 
мерки ја намали невработе-
носта во Америка на истори-
ско најниско ниво.Ги врати 

најголемиот број на работни 
места од Кина и Мексико во 
Америка.Ги отвори скоро сите 
рудници на јаглен кои прет-
ходната администрација на 
Обама ги имаше затворено.
Почна со изградба на заштит-
ниот ѕид кон Мексико.Склучи 
многу значаен мировен дого-
вор со Северна Кореја.Ја по-
влече Американската војска 
од Сирија и спречи уште една 
бескорисна војна со Иран.Но 
најважно од се е дека покажа 
и докажа дека националните 
економски политики даваат 
резултати а со тоа му нанесе 
тежок пораз на Глобалистич-
кото/Либерално движење во 
Светот а во Америка и нанесе 
голем пораз на т.н "длабока 
држава".
                   Но,Демократите 
не застанаа тука.Повторно 
продолжуваат со црните кам-
пањи против Претседателот 
Трамп.Немаат вистински до-
бар кандидат кој ке му парира 
на Трамп на следните претсе-
дателски избори 2020.Немаат 
нови идеи за подобрување 
на животот на обичниот Аме-
риканец.Нивните економски 
политики се сведуваат само 
на зголемување на даноците 
а нивните главни кандидати 
се обидуваат со крајно леви 
политики да ги придобијат 
гласовите на Американците.
Со тоа најповеке се истакнува 
нивниот кандидат Берни Сан-
дерс,кој на голема врата сака 
да го внесе социјализмот во 
Америка.Со такви политики 
тешко дека ке победат било 
кој а не пак  Трамп кој од ден 
на ден е се посилен и поси-

лен.Најверојатно поради тоа-
,Демократите со помош на т.н. 
"длабока држава" ,се решија 
да му направат Импичмент на 
Претседателот Трамп.Имајки 
мнозинство во Конгресот,та-
му им помина многу лесно,и 
изгласаа за Импичмент на 
Претседателот Трамп.При-
чината за Импичмент е него-
виот пријателски телефонски 
разговор со Претседателот 
на Украина,Зелински.Навод-
но Трамп од Претседателот 
на Украина,Зелински,побарал 
истрага за главниот Демо-
кратски кандидат Џ.Бајден и 
неговиот син во Украина.И 
двајцата Претседатели вед-
наш го демантираа тоа.За 
кратко време целиот разго-
вор беше достапен јавно за 
да секој Американец може да 
го слушне и секој да може да 
даде свое размислување за 
истиот.Иако во тој разговор 
немаше никакво кривично 
дело за Импичмент.сепак Де-
мократите продолжија со про-
цесот.Најпрво во комисиите 
на Конгресот каде што имаат 
мнозинство а за потоа и со 
гласањето во самиот Конгрес 
каде што исто така имаат мно-
зинство.Многумина политички 
аналитичари блиски до Демо-

кратите советуваа дека,прво, 
нема дело за Импичмент и 
второ дека самиот процес за 
Импичмент е едностран и е 
подржан само од Демократи-
те па затоа нема да ги донесе 
очекуваните резултати.Ана-
литичарите биле во право,за-
тоа што анкетите покажуваат 
дека после Импичментот во 
Конгресот, подршката кај Аме-
риканците на Претседателот 
Трамп е уште повисока.
                   Но со гласање-
то во Конгресот процесот на 
Импичмент не е завршен.За 
да му се одзеде мандатот на 
Претседателот на Америка 
треба тоа да се потврди и во 
Сенатот т.е. Горниот дом.Но 
проблемот е што таму Репу-
бликанците/Конзервативците 
имаат апсолутно мнозинство 
и што сите нивни Сенатори 
даваат целосна подршка на 
Претседателот Трамп.Сена-
тот сеуште го немаат добиено 
обвинението од Конгресот.
Тоа е и реално да се очеку-
ва,затоа што во Сенатот се 
очекуваат да се повикаат 
многу сведоци кои ке бидат 
многу незгодни за Демокра-
тите.Сведоци кои можат лес-
но да го урнат целиот процес 
на Импичмент а со тоа да им 

направат непроценлива ште-
та на Демократите за след-
ните Претседателски избори 
2020.И неоспорно е дека и по-
сле овој процес на Импичмент 
како и после Милеровата ко-
мисија, Претседателот Трамп 
излезе уште посилен.
                   Но,познавајки ги Де-
мократите и нивните лидери а 
потпомогнати од т.н "длабо-
ка држава" ова нивно "reality 
show" од политика нема да 
заврши овдека.Тие се спо-
собни да одат уште подолу и 
подолу со нивните одлуки.
До 3 Ноември,2020 кога ке се 
одржат самите избори,може-
ме да очекуваме уште многу 
"нечиста политика" од страна 
на Демократите.Како и да е 
цел Свет со нетрпение ќе ги 
очекува овие избори затоа 
што со најверојатната повтор-
на победа на двоецот Трамп-
Пенс ќе значи и враќање на 
голема сцена на Национална-
та/Конзервативна економска 
политика на голема сцена.
Економска политика која дава 
резултати.
                 Со нетрпение го 
очекуваме 3 Ноември,2020 и 
неизвесноста што ќе дојде со 
тоа.Коцките веќе се наместе-
ни,само се очекува кој ке биде 
двоецот на Демократите. Оче-
куваме жешка политичка есен 
во Америка.Познавајки ги 
Американците верувам дека 
нема да не изневерат во тие 
очекувања. 

      Поздрав и се читаме во 
некоја наредна прилика

           никогаш северна,са-
мо МАКЕДОНИЈА 

850 
O’ Connor Drive

Toronto On 
M4B 3L6

Apartments for senior citizens  65+
Fully renovated  one - bedroom suites with full kitchen
Bathroom with shower stall especially designed for seniors
Limited subsidy available, subject to eligibility
Balcony or patio walk out
Outdoor parking available
For more information please call
Zlatka Cokov or Margarita Donakovski at 416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Канадско-македонскиот дом располага со апартмани 
за лица над 54 години
Целосно реновирани апартмани со спална, дневна, кујна, 
балкон и бања со туш
Располагаме и со паркинг места за станарите
Можете да аплицирате за намалена кирија која е ограничена 
и предмет на квалификација
За повеќе информации јавете се на:
Златка Чоков или Маргарита Донаковски
416-755-9231
ZCokov@CanadianMacedonianPlace.com
MDonakovski@CanadianMacedonianPlace.com

Македонска Заедница

Мичиген,Пенсилванија,Охајо 
и Висконсин кои беа и најпо-
веке погодени од затворање 
на фабрики,рудници и ком-
пании.Исто така вети дека ке 
го изгради заштитниот ѕид на 
Јужната страна со Мексико,за 
да се заштити од илегалните 
емигранти.За тоа време Хи-
лари,сигурна во нејзината по-

Диме Костов

 Best Wishes for a 
Merry Christmas and a 
Happy New Year 2020 
to all Macedonians!
Canadian Macedonian 
Place
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Тања Каракамишева (извор фејзбук)
Секогаш сум поддржувала уставност и законитост, се-
когаш сум била за почитување на Уставот и на закони-
те поради што уште еднаш 
ги реафирмирам барањата 
околу кои треба да се здру-
жиме сите:
1. Поништување на одлу-
ката за избор на Таљат за 

претседател на Собранието на Македонија,
2. Поништување на сите акти кои се потпишани од 
Таљат,
3. Поништување на геноцидниот Договор од Преспа,
4. Поништување на уставните амандмани за промена 
на името,
5. Почитување на волјата на граѓаните изразена на 
30.9.2018г. за бојкот на промената на името.
Референдумска одлука немаше, бидејќи граѓаните со 
бојкот одлучија да ги казнат сите предатори на Маке-
донскиот народ,
6. Поништување на Законот за јазиците и носење нов 
закон согласно меѓународните стандарди за малцин-
ски јазици,
7. Секако, ако одиме низ историјата истото ќе се одне-
сува и на ОРД, на законот за територијалната поделба 
на државата, законот за амнестија на УЧК, законот за 
криминалната приватизација на Македонија, итн.итн.
Јас имам образ да го побарам ова, бидејќи имам до-
кази дека жестоко сум се борела против сите овие 
канцерогени постапки и акти донесени на штета на 
Македонија.

На сите добронамерни и искрени луѓе им посакувам 
убава и здрава година исполнета со љубов, здравје, 
лични и професионални успеси.
На другите повеќе ум.
Од мене оваа година ќе видите уште многу работа за 
Македонија, уште многу иницијативи и меѓународни 
ангажмани, без разлика што ќе се случува на поли-
тичката сцена.
Мојата партија била, е и ќе остане МАКЕДОНИЈА!
Знам дека една ластовица не ја чини пролетта, но 
најважно од се е што ЈА НАЈАВУВА НЕЈЗИНАТА УБА-
ВИНА!
Ви благодарам од срце за искрената поддршка што 
ми ја дававте до сега.
Без вас, без вашата енергија успехот немаше да биде 
толку видлив и почитуван.

Мојата прва и најголема желба што си ја замислив на 
новогодишната ноќ е поврзана со тоа на "М"...
Во знакот на традицијата, за да се оствари се што по-
мислив во врска со неа, нема да ви ја кажам...ВЕЧНА 
ДА Е! 

Македонска Заедница

Stanka Karapanceva, 
Real Estate Sales Representative

stanka@rogers.com
t.416-975-5588 c. 647.237.9330 

f. 416.975.8599
wwww.foresthillyorkville.com

28A Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E2

Живе Македон Латиновски (Андон Лазов Ќосето):
Измина 2019-та, третата 
година од непримитивното 
владеење на Немакедон-
ците. 
Да се потсетиме:
- Во 1945 постанаа комуња-
ри и национализираа туѓи 
имоти;
- Во 1991 постанаа олигар-
си и транзитираа (украдоа) 
народни фабрики;
- Во 2017  постанаа неоли-
берали и активисти за кли-
матски промени!

Всушност, тоа се истите тие Немакедонци кои 75 години па-
разитираат врз осиромашениот Македонски народ! 
Во овие три години, потпишаа дека: 
- Македонците не се народ; Македонскиот јазик не е ав-
тохтон, туку уставна категорија;
- Македонската историја е 
грчко - бугарска;
- Демократијата е против волјата на граѓаните;
- ЕУ и НАТО се над националните интереси;
- Криминалот е за општ интерес;

- Малцинствата се државотворни.
Дополнително, што ли придонесе во Македонското опште-
ство циркузот наречен СДС, посебно во 2019-та:
- Наместо религија - секта;
- Наместо држава - мафија;
- Наместо устав и закони - тоалетна хартија;
- Наместо наставнички - порно актерки;
- Наместо пратеници - терористи;
- Наместо полиција - криминална банда;
- Наместо демонстранти - дилери на дрога. И да не забо-
равиме, поставуваме нов Гинесов рекорд за најголема елка. 
Ехх моја чудесна земјо Македонска, од библиска земја со 
култура, традиција и обичаи каде што цел свет ти завиду-
ваше, постана територија каде што Актери се шверцери на 
кокаин, а педери постанаа рекетари. 
Моја мила татковино, постана тотално нефункционална др-
жава, каде што:
 - децата - немаат чист воздух;
 - работоспособни - немаат работа;
 - болени - немаат лекови;
 - нападнат - немаш полиција;
 - обесправен - немаш правда;
 - пензионер - ќе немаш пензија; 
 - Македонец - немаш самоопределување; но сепак, имаш 
најмногу министерства на целиот свет!

Денес да ја зборуваш вистината, е како да си константно на 
бојно поле. Но за среќа на таа страна има одлична и пре-
цизна артилерија. Така да, таа артилерија има да гази без 
пардон на 12-ти Април, денот на изборите, да ја вратиме Ма-
кедонија на Македонците. 
Дрво без корен се суши...Македонија е коренот на Македон-
ците, без неа ќе исчезнеме...Затоа, Македонци мои, чувајте 
ја Македонија како зеницата во окото свое! Не случајно бри-
танскиот премиер Вилијам Гледстон во 1897-ма година ре-
кол “Македонија на Македонците!“

Јас, како Македонец барам:
 - Мојата држава да се вика Македонија;
 - Да зборувам Македонски Јазик;
 - Моите деца да учат Македонска Историја;
 - Да дишам чист воздух;
 - Да имам правда;
 - Да не ме пљачкосува кој стигне;
 - Македонија да ја води Македонец;
 - Моите деца да шетаат слободно без да ги тепаат и бодат.

Ви посакувам Среќни новогодишни и Божиќни празници. 
Еден е господ, една е Македонија. Ќе има бел ден ден и 
за нас Македонците. Да сте живи и здрави од бога бла-
гословени. 

По што ќе ја паметите 2019 година и што ќе и посакате на Македонија во новата 2020 година?

Марк Бранов: 

2019-та е годината 
кога одреден дел на 
македонскиот народ 
загубиле последните 
изговори за било 
каква поддршка кон 
тие мафија групации 
на фотеља во Скопје. 
2019 е годината каде 
една слична политика 
помеѓу двете такана-
речени “Македонски 
партии” и партијата 
УЧК стана сосема иста политика, преку очигледна месте-
ница за договорена промена на името, и други предавства 
раководени од страна на колонизаторите, со нелегална 
хунта на власт, и со заспана “опозиција” што намерно не 
пружи отпор. За тоа мнозинство на Македонци кои се веќе 
опулени, овие јаничари во елитата одамна се покажаа што 
се. Ама ова е годината, тоа станува јасно и на тој кој е ќор 
и нем. Оваа е годината каде расипаноста на тој анти-маке-
донски систем стана јасна и на оној кој предходно беше со 
измачкани очи. 2019 беше година, во која и партискиот вој-
ник конечно разбра што е што, иако егото не му дава сила 
да признае јавно, тој мора да признае приватно. Во 2020та, 
нека научи уште нешто. Нека сфати дека нема срамота во 
признавањето дека си згрешил, срамота е во продолжение 
со истата пантомима после свестувањето. Меѓутоа, тие во 
дијаспоратата, кои гледат од далеку и се чувствуваат не-
моќни и несакани, тие нека не загубат сочуство за маките на 
тој народ кој уште живее на македонска територија. Од една 
страна, не смее прочка за предавниците, од друга страна, 
не смее да насочи својата огорченост во напад против соб-
ствениот народ. Во 2020-та, сите патриоти вон Македонија 
нека преземват мерки да бидат корисни за Македонизамот 
на свој начин, и нека покажат своја љубов и грижа за своја 
родина. Дел од тоа е сепак да покажат сомилост за своите 
браќа и сестри кој живеат под окупација, оти недостиг на со-
милост не покажува сила туку слабост. Да живее Република 
Македонија како матична држава на Македонскиот народ, 
независна и слободна.

Соња Павловска: 
Минатата година ќе 
остане врежана во душите 
на македонскиот патриот-
ски народ како една од 
најтешките и најкритич-
ните, кога народот беше 
најподмолно предаден од 
предавничкатаката влада, 
од својот човек, ЗА ЕДНА 
ЧЕРВЕНА, за толку го 
издадоја  својот иденти-
тет, историја, јазик , име, 
култура, вера, обичаи, 
потекло, се’. И што  е 
најтрагично, огромен дел од онаа интелектуалната  “ Елита 
“ го води  бајракот на најмизерното 
Предавство. Можам да речам во светски рамки,и на вчу-
доневиденост на набљудувачите на настаните  во нашата 
земја, па , како такви ќе останат врежани во крвавата исто-
рија на македонскиот народ.
 Но, за срека  Македонија , изобилува и со такви синови и 
ќерки кои верно, неуморно, ги жртвоваат своите лични инте-
реси  и животи, и прават се’ , за да се зачува опстанокот на 
идентитетот на Македонецот.
    Во годината што ни дојде, да се надеваме, дека нема да 
ни се повторуваат оние,
разочарувања, да се надеваме, дека , во оваа година, ке се 
случи “ н а р о д “.
Дека ќе се разбудиме , сплотени , заедно , со една цел : 
ЗАЕДНИЧКИ ДА ГО ДАДЕМЕ СВОЈОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ЗАЧУВУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, НА МАКЕДОНЕЦОТ.
  НА ЦЕЛ МАКЕДОНСКИ НАРОД  , НЕКА НИ Е , С Р Е Ќ Н А  
Н О В А Т А  ГОДИНА.

Тања Каракамишева (извор фејзбук) Ви благодарам од срце за искрената поддршка што 

претседател на Собранието на Македонија,Марк Бранов: Соња Павловска:
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Со поетесата Маја Доневска Ивановска
 Маја: Почитувани читатели на весникот Македонија, 
Најнапред да ви ги честитам Божикните празници и Водици а на вас и вашите фамилии желби за добро здравје,бериќет и љубов во Новата 2020 Година.

Во јануарското издание на весникот Македонија би сакала да ви претставам еден мал дел од мојата нова книга со наслов Животни Патишта & Воздишки и 
Ѕвезди . Инсприрацијата за збирката поезија ја црпев од моите патувања,средби, разни настани од социјален и бизнис карактер во периодот помеѓу 2016 и 
2019 год.
Сретнав многу стари или нови личности во тој меѓупериод кои ми  оставија различни впечатоци и секако инспирација за пишување. Мешавина од сарказам и 
црн хумор до љубовни налети и потајни желби со надеж дека ќе им се допадне на читателите искреното чувство со слободен говор и изразување на смела 
мисла која не секогаш е исто доживеана од оној кој ќе се пронајде во пишаниот збор.

На пријателот кој жали за изгубената 
љубов повеќе од 20 години, а негова-
та приказна која ми ја расказа во еден 
здив ми даде доволен материјал за 
инспирација и оваа поема е посветена 
нему.
12.10.2018

Отворив очи
помина уште една ноќ
телото е полно со енергија
се соблекоа пижамите
добро утро нема на кого.
Сонцето силно грее
тишината го има главниот збор
плинското е вклучено
кафето е готово
првата цигара се пуши.

Некоја мисла, некој збор
споделба на некое чувство
можеби допир, бакнеж, размислување
идентичност или спротивност
спорт, култура, трачарење
наука, традиција, разочарување
реалност или фантазија
мукает, а можеби и песна
вистината е таа
прошетка самиот со себе
добар ден нема на кого.
Денот веќе замавта
рацете горе ракоплескаат
замена ќе следи
ноќта влегува во игра
убава, нежна, искрена, тивка
добра вечер нема на кого.
Таа е долга....
Некој ќе посака да нема крај
пиво, вино, ракија, сок, кафе
понекое колаче
една чаша,
едно шише,
еден филџан,
едно тањирче,
четири сида,
еден кревет,
меланхонија.....
Ги облекувам пижамите
перницата е девојка
добар сон нема на кого.

Инспирирана од Една средба со лич-
ност која ме потсети дека таквите како 
него ги има за зал се  повеќе во нашето 
секојдневие
2019 
 Заборавив…
Колку лесно можеш да скршиш
Нечија суета со еден замав,
Без размислување за последиците 
Што следат …
Его манијак, кучка, безмилосна жена.
Како сакаш наречи ме,
Но вистината е многу поинаква
Од што навидум изгледа.
Со гладна уста и чир во желудник
Не се оди никаде пријателе мој..
Страдание, болки, ужасни сништа
Кои те препотуваат во ладната ти 
постела.
Како изгледа твоето утро?

Дали си спремен за борбата што 
следи?
Да знам, јасно ми е.
Да бидеш дрзок и не е некоја доблест,
Но да си разумно цовеково битие, со 
дозирана дрскост 
И бесрамност да те погледнам во очи
И едноставно да ти кажам НЕ, не си 
во парво
Е моето наголемо орудие …
Низ зивотот и годините сме научиле 
дека вистината
Не секогаш е пријатна, знае многу 
често да боли.
Тука сме шах мат, прва рака, секогаш, 
секое време.
Ги гледаш лузните кои го шараат 
моето тело?
Од врелите шамари на вистината се,
 кои и тоа како се уште болат, кога ќе 
ми притекне.
Но научив, полека, многу полека….30 
години ми зема
Сепак, научив да ја прифатам висти-
ната без да ме боли,
Да се прилагодам иако можеби во 
моментот 
не ми се допаѓа тоа што го гледам или 
слушам.
АДАПТАЦИЈА!!
 Лекција од улица,
 некој веднаш,
Некој порано, 
друг покасно ја научил…
Или воопшто не.
Но нема веќе болка, нема тригер во 
главата, 
нема намрштено цело и лутит поглед.
А Ти….до каде сме???

Во Дупка
Да се закопам…
Што подлабоко,
Да не може никој 
Да ме пронајде..
Па дури ни зракот светлина.
Очите да ги затворам 
И да не гледам повеќе…
Ја губам смислата на постоење.
Бараат од мене
Немо искажување.
Пантомима можеби?

Раскол,развратие,умоболност
Грешка во генетскиот код.
Точка…
ТОЧКА.
Со запирките веќе одамна 
И завршив.
Чему ми ти е Пријателе
Овој лажен и измислен свет
Во кој само ти си постоиш?
Лажен поглед,
Лажна мисла,
За зборовите
И да не зборуваме…
Ми допре во коренот
На моето битие.
Ми беше Пријател, Другар, Истомис-
леник…
Заборавив дека понекогаш
Јас сум само една

Обична Жена…
Завесата се подига,
Карневалот продолжува…
Само Пантомима нема!

Овчарот
Оооо Ти, величенстен младичу
Со тиња под ноктињата
И скршено огледалце во џебот
Во кое се огледуваш 
Секој ден, секој час, секоја секунда….
Ликот ти е искривен
Очите ти крвави и мрачни…
Дрско постоење на веков
Изопачен ум 
И ИQ
Колку зелена мушмула.
Си шлапкаш по попатните вирчиња
Газиш по напукнатите греди,
Пашкаш по пољаните
Стадото ти овци
И си потпевнуваш
Брала мома капини….
А капините?
Капините
Мувлосани.

Посветена на мојот сопруг Филип 
21.08.2019 

Јас и Ти
Во една ноќ звездена
Под топлите чаршави
Ги свиваме рацете и нозете
Во заеднички танц 
Проплетен со љубовни воздишки
И мирис на темјанушки и јаглики.
Здивот ти го осеќам ,
На мене,низ мене и во мене
Те чувствувам како
Ми лежиш на душата и ми ја грееш.
Треперам при секој твој допир
Пеам како славеј,
Зуборам како поток,
Се вивнувам високо во небото
Како ластовица
И ти слетувам на твоите дланки
Да ја почуствувам нивната мекост.
Ме галиш со нив,
Ми ја откриваш женственоста
На виделина
 И ми будиш спокој  во срцето.
Биди ми вечен,
Инспирација моја,
Ѕвезди и месечина,
Копнежи и рајска градина
Феникс воздигнат од пепелта
Бело шамивче на калдрма.
Продожувам со песната…

црн хумор до љубовни налети и потајни желби со надеж дека ќе им се допадне на читателите искреното чувство со слободен говор и изразување на смела 

Оооо Ти, величенстен младичу

И скршено огледалце во џебот

Секој ден, секој час, секоја секунда….

Си шлапкаш по попатните вирчиња

Посветена на мојот сопруг Филип 

Проплетен со љубовни воздишки
И мирис на темјанушки и јаглики.

Ми лежиш на душата и ми ја грееш.
Треперам при секој твој допир

Се вивнувам високо во небото

И ти слетувам на твоите дланки
Да ја почуствувам нивната мекост.

Ми ја откриваш женственоста

 И ми будиш спокој  во срцето.
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„Во Струга се родија
најдобрите наши синови, тоа беа
Димитар и Константин Миладинови“
Оваа година, во јануари се навршуваат 158 години од смрт-
та на нашите македонски учители,преродбеници и публи-
цисти, струшките браќа Димитар и Константин Миладинови, 
видни претставници на македонската култура и национална 
преродба од 19 век.Со нивното дело се вбројуваат во редот 
на првите будители на националната свест и борци против 
погрчувањет.Во тој тежок и мрачен времеплов низ кого 
врвеле,  се труделе во училиштата да го воведат родниот 
мајчин јазик. Ова е повод во нивна чест и слава, со овој 
литературен прилог да чествуваме при одбележувањето на 
158 годишнината од нивната смрт ,и да го прославиме живо-
тот и делото на овие знаменити македонски синови.
Историското минато и сегашност на градот Струга е тесно 
поврзан со овие две значајни имиња од македонската лите-
ратура кои се родени во сиромашната фамилија на стружа-
нецот Ристо Миладин. Живееја во времето кога се одвиваа 
крупни промени во општествено-политичкиот и културниот 
живот во Македонија и тоа, по укинувањето на Охридската 
самостојна архиепископија.  Тогаш Струга подпаднала под 
Царигратската патријаршија која преку школите и црквите 
ја ширела елинизаторската култура во Македонија. Во овие 
услови браќата немале можност да се школуваат на мајчин 
јазик, зашто во училиштата предавале грчки учители. Но со 
текот на нивното школување  и учителствување  се соочува-
ат со суровата стварност на општеството,а во македонската 
литература ќе ја зацртаат нивната тажна биографија која со 
убавината на поетскиот збор ќе биде опишана во песните 
на нашите поети и ќе дојде до израз во песната „МИЛАДИ-
НОВЦИ“ од  современиот поет Томе Богдановски, од која 
цитираме:

„Го собравте народното богатство,
 бисер наниз и го засолнавте 
 од прашината на вековите,

 па станавте најбогати народни учители“
 Животните патеки на овие „народни учители“ тешко е 
да се издвојат посебно, тие се неразделна целина и ги 
води кон една цел: будење на националната свест кај 

народот и заштита на македонскиот јазик.

Меѓу осумте деца во семејството Миладинови, најстариот 
син бил ДИМИТАР МИЛАДИНОВ (1810-      23 јануари, 1862) 
Со основно образование се стекнал во Ќелијното учили-
ште во манастирот Св. Наум. Потоа  учи во Охрид  и на 20 
години постанал учител.Од 1833 до 1836 г. учи гимназија 
во  Јанина, Грција. Учителствувал во Охрид, Струга,Битола, 
Магарево и Трново.Во средината на 19 век, Димитар се 
борел против асимилацијата на грчките учители и свеште-
ници. Во 1856 г. го воведува народниот македонски јазик во 
училиштата со цел да горазвие како посебен јазик, при што 
го издал учебникот „Буквар за употреба во македонските 
училишта“. Поради неговите напредни идеи дошол до судир 
со охридскиот митрополит Мелание.  Тој бил затворен 
во занданите на Струга, Битола и Солун, а во 1861 г. бил 
одведен во Царигратскиот затвор. Од голема важност е 
собирачката дејност на народни песни, приказни и др. кои ги 
испраќал во Белград и Русија. Заедно со Константин  подго-
твувале  „Зборник на македонски народни песни“ со кого за 
првпат сме се претставиле пред светот како народ собогата 

традиција и силен творечки  талент, поради кое браќата 
се соочувале со непријателите и поднесуваа макотрпни  
тешкотии.

Животниот пат на Димитар, бил тесно поврзан со судби-
ната на КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВ (1830- 18 јануари, 
1862) кој ги следел неговите стапки. Тој е  најмладиот син 
во семејството на Миладинови. Иако разликата во години 
со Димитар била голема, условите во кои живееле  ќе ги 
зближат повеќе во борбата против ѕверската асимилација 
и „грчката црковна тиранија“, и застануваат на чело на 
македонската преродба.По завршувањето на гимназија во 
Јанина учителствувал во Струга, Трново и Магарево. Во 
1849 г. студирал на универзитетот во Атина.  Во Светогор-
скиот манастир, во школоата на македонскиот преродбеник 
Партение Зографски го изучува старословенскиот јазик, 
кое беше од големо значење за идната творечка дејност. 
Како соработник на својот постар брат Димитар, кој ја почна  
борбата против денационализаторската панелистичка 
политика на грчката црква и заедно застанаа на чело на 
македонската преродба. Во1856 г. жедта за наука го води на 
студии во Москва на историско-филолошкиот факултет каде 
ја проучувал словенската книжевност, вршел преводи и ги 
редактирал народните песни.Инспириран од македонската 
народна поезија, Константин ја започнал својата поетска 
дејност која покасно ќе го возвиши во еден од најголемите 
и најомилени поети од времето на преродбата. Токму таму, 
во далечна Русија се раѓа основоположникот на убавата ма-
кедонска уметничка поезија. Поради слабиот интерес  околу 
печатењето на Зборникот, многу се разочарал,а од студена-
та зима во Русија се разболел. Стално копнеел „по неговиот 
роден крај на брегот од Охридското Езеро“. Исполнет со 
силна љубов и копнеж  ја напишал својата најубава песна 
„ТАГА ЗА ЈУГ“, во која носталгијата за родниот крај добива 
кулминација. Осамен и болен, тој сонува  „да прелета во 
родниот крај“:

„Орелски крилја как да си метнех,
и в нажи ст’рни да си прелетнех 

на наши места ја да си идам,
да видам Стамбол, Кукуш да видам,

да видам дали с’нце и тамо
мрачно угревјат како и вамо“.

Неговиот брат Димитар го повикува веднаш да се врати 
воСтруга. Во 1860 г. ја напушта Москва, и на минување 
преку Виена се сретнал со хрватскиот  бискуп  Јосип Јурај 
Штростмаер, по чија заслуга на 24 јуни, 1861 г. во Загреб е 
објавен  Зборникот на македонски народни песни. 
По излегувањето на Зборникот, Константин бил затворен, 
при што дознава брат му Димитар и брза да му помогне, 
но и тој се нашол во затворот.  Благодарение на  Зборни-
кот, многу народни умотворби зачувани се од заборавот и 
служат како инспиритативна тема во современата поезија: 
„МИЛАДИНОВЦИ“- Т. Богдановски
„Зазборивте  со Зборникот
од наслагите на мудростите
на народниот гениј
и ве зазанданија“
„Занданувавте во голем град Цариград“...
...каде во јануари, 1862 г. згасна животот на браќата Мила-

диновци завиткан во преве-
зот на таинствената смрт. 
За жалост, смртта го спрече 
Константин да го види род-
ниот крај, со бистрото езаро 
и „божевата хубавина“. Иако 
живеел само 32 години, овој 
најпознат поет од времето 
на преродбата, ја украсил 
македонската литература со 
оригинално и убаво поетско 
творештво. Напишал само 
15 песни со социјални, па-
триотски и љубовни мотиви: 
Бисера, Шупелка, Голапче, 
Сираче, На чуждина Жела-
ние и др. Константин творел 
на македонски јазик со дија-
лектниот  струшки говор и 
јазикот од богатата народна 
поезија , кое е видливо во 
песната „ГОЛАПЧЕ“:

„Голапче мило хубаво, гола-
пче златокрилесто,

Кога ти дојде при мене, и кога вчасот побегна? -
Ушче ја глас ти не слушнаф: ушче те харно не видоф,
Дан ми се мило , наљути?   Дан ми се,  добро насрди!
Зашч не ти хубост пофалиф, зашч не ти крилја помазниф?“

За време на престојот во Москва, поетот се сеќава на  живо-
тот што го минал и желбата да се најде во колоритниот  пеј-
саж  на родниот крај,ќе ни го опише во песната „ШУПЕЉКА“

„Ушче ко си беф малечок
от клас си писка напраиф.

Со неа свиреф, потскакфев,
И по зелени ледини

Си трчаф по пеперуги.
И со моите другари

Играф со срце весело,
Трчаф по поле широко“

Од љубовните песни најпопуларна му е песната за убава-
та мома БИСЕРА, каде неговите  интимни чувства  имаат 
романтичарски занос:

„Бисеро моме, Бисеро
шчо носиш бисер на грло?

Твоето грло хубаво
и от дробнаго бисера
хилјада п,ти побело„

„Ја нејќу бисер да баца
тук сака твоето грло“.

„Ја дарој, бисер не сака
тук сака мома Бисера.“

Песните на Константин, пропратени со ритамот на македон-
ските народни песни, со текот на времето,  ќе прераснат во 
непроценливо наследство во македонската литература.
Животот на двајцата браќа заврши зад решетките на 
Царигратскиот затвор. Со нивната смрт, Македонија ги 
загуби синовите што се бореа за културно и национално 
будење на народот.Нивната дејност е од непроценливо 
значење, особено со Зборникот кој претставувамонумен-
тално дело во 19 век. „Тој има големо историско значење за 
нас Македонците, зашто за првпат сме се претставиле пред 
светот како народ со силен творечки дух“ Тие беа свесни 
за нивното дело и веруваа вонего. Постариот брат Димитар 
тоа го потврдува со зборовите: „Јас го посеав семето, а вие 
бидете живи да го ожнеете неговиот плод !“ - Семето роди  
богат плод.  Во Струга,  секоја година во август се одржува-
ат „Струшки вечери на поезијата“ и јсимболично се отвора 
со песната „ТАГА ЗА ЈУГ“, која воедно претставува и химна 
на иселениците.
 Култот и славата за нив, има голем замав и надвор од 
татковината. Формирањето на литературни друштва и други 
асоцијации со нивното име, се видлив доказ.  Повеќе од 30 
години во Торонто, Канада успешно работи  Литературното 
друштво „Браќа Миладиновци“, чии претседател е Маја  Д. 
Ивановска.  За истакнување се активностите на Л.Д. „Браќа-
Миладиновци “ кои ја чуваат славата на нивните патрони, со 
нивните активности.
Во колективната меморија за Миладиновци ќе останат:  спо-
мениците, нивната родна куќа, СВП; а школите  ќе ги слават 
патроните.  Деновиве  158-годишнината од нивната смрт,ќе 
биде свечено одбележана  во Струга и во другите градови 
низ Македонија.
Нека браќата Миладиновци, ни бидат патоказ  какотреба 
да се чува и афирмира мајчиниот македонски јазик, и овде 
во далечна Канада; зашто јазикот е најголемо одбележје 
и богатство на еден народ.  Струшките браќа, Димитар и 
Константин, вечно ќе се слават и ќе бидат инспирација за 
поетите, чие дело ќе биде воспеано и возвишено во нивните 
песни.

           СРЕЌНА НОВА 2020 ГОДИНА 
            И ВЕСЕЛ БОЖИК !  

Со празнични честит-
ки, благопожелби 
за среќа, успех и 
љубов; со топли 
поздрави до сите  
Македонци. 

Од  рубриката ,,по-
езија со повод“  со 
уредникот 
Благица Дафовска

Поезија со повод

ПОЕЗИЈА СО ПОВОД

зот на таинствената смрт. 
За жалост, смртта го спрече 
Константин да го види род-
ниот крај, со бистрото езаро 
и „божевата хубавина“. Иако 
живеел само 32 години, овој 
најпознат поет од времето 
на преродбата, ја украсил 
македонската литература со 
оригинално и убаво поетско 
творештво. Напишал само 
15 песни со социјални, па-
триотски и љубовни мотиви: 
Бисера, Шупелка, Голапче, 
Сираче, На чуждина Жела-
ние и др. Константин творел 
на македонски јазик со дија-
лектниот  струшки говор и 
јазикот од богатата народна 
поезија , кое е видливо во 
песната „ГОЛАПЧЕ“:

„Голапче мило хубаво, гола-
пче златокрилесто,

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ПОЕТСКИ ВЕНЕЦ ОД СТИХОВИ ЗА БРАЌАТА 
ДИМИТАР И КОНСТАНТИН МИЛАДИНОВИ
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Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе 
може да се запознаете како да напра-
вите прекрасен дизајн, декорација, 
украс, нова облека, разни акцесорис 
за вас лично или во вашиот дом. 
Изработката на сите предмети е рачна 
и понекогаш на машина за шиење. 
Материјалите кои ги користам во 
изработката на предметите и облеката 
се веќе искористени или постоечки во 
некој друг дезен и вид, кој се разбира 
не ни треба повеќе. Рециклирањето е 
број еден за заштита на нашата убава 
планета земја. Затоа да бидеме инвен-
тивни и да направиме нешто убаво и 
корисно!

Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја 
како да си направите 
од стара блуза свечено 

светликаво елече со шалче:
1. Светликава блуза со карнери на 
ракавите;
2. Ножици;
3. Машина за шиење;
4. Украсен брош;
5. Златна трака;
Изработката се состои од неколку 
фази: ракавите на блузата ги сечете 
до под пазувите, подрабувате и 
ги спојувате ракавите во шалче. 
Откако ќе ги исечете ракавите под 
пазувите вие правите со машината 
за шиење рабови. Доколку ви била 
тесна блузата сега имате шанса да 

ги проширите пазуви-
те и да го направите 
елечето комотно за 
носење. Потоа ракави-
те ги превртувате од 
опачина и ги спојувате. 
Добиеното шалче е 
прекрасно бидејќи на 
краевите има украсни 
карнери. Со светли-
кава златна трака го 
врзувате шалчето и му 
ставае златен брош 
како  украс. Ова шалче 
можете да го носите и 
на глава како орнамент 
венче и додаток на ва-
шата фризура. Сега вие 
сте на ред  да пробате 

и да уживате во секоја ваша идеја и 
креација! Уживајте во Новогодишни-
те празници. Среќна Нова Година и 
Божик, бидете ми живи и здрави. Ве 
сака секогаш ваша Каролина.                                                                 

Рубриката НАПРАВИ САМ  
ви ја подготви Каролина Ристеска.

Македонска Заедница

Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја 
како да си направите 

НАПРАВИ САМ

1 јануари е првиот ден во 
годината според грегоријан-
скиот календар. Остануваат 
364 денови до крајот на го-
дината 
На 1-ви јануари 1948 година 
снована е Државната опера 
на Народна Република Ма-
кедонија
На 4 јануари 1992 година 
Владата на Република Маке-
донија донесе одлука со која 
7 јануари - првиот ден Божик, 
се прогласува за неработен 
ден. Ова е прв пат во Маке-
донија верски празник и офи-
цијално да биде прогласен за 
неработен.  
На 6 јанаури 1916 година на 
Бадник кај месноста Дервиш-
ка Нива, Бугарската војска 
извршила колеж врз 103 жи-
тели на Поречието. Масакри-
раните луѓе биле фрлени во 
ископ.
На 6 јануари се празнува 
Бадник или Коледе — денот 
пред роденденот на Исус 
Христос според христијан-
ската традиција. Според Ју-
лијанскиот календар, по кој 

се раководи Македонската 
православна црква, Бадник 
паѓа на 6 јануари секоја го-
дина, а Божик на 7 јануари. 
Суштината на празникот е 
во радоста на христијаните 
пред големиот ден — Хри-
стовото раѓање. Истовреме-
но, со овој ден завршуваат и 
Божикните пости.
Зборот Бадник веројатно до-
аѓа од старословенски - да 
бидеш буден. Таа ноќ, како 
што запишал Шапкарев, 
„сите домашни луѓе не заспи-
ваат туку преноќеваат будни, 
та од тоа се гледа дека таа 
ноќ е наречена: бадник - 
будник“. И многумина други 
истражувачи на овие обичаи 
сметаат дека името на овој 
ден доаѓа од бдеењето и 
будноста покрај обредниот 
оган.
На 7 јануари се празну-
ва (Божик) или Рождество 
Христово — денот на Хри-
стовото раѓање според 
христијанската традиција. 
Тоа е втор најголем праз-
ник во христијанството, по 

Велигден. Црквите кои го 
користат грегоријанскиот ка-
лендар, вклучувајќи ги сите 
католички, протестантски и 
повеќето православни цр-
кви, го прославуваат на 25 
декември. Црквите кои го 
користат јулијанскиот кален-
дар, вклучувајќи ја и Маке-
донската православна црква, 
го прославуваат Божиќ на 7 
јануари до 2100 г., а потоа ќе 
го прославуваат на 8 јануари 
до 2200 г., па на 9 јануари до 
2300 г. итн.
Со вечерата на денот пред 
Божик (Бадник) завршуваат 
предбожикните пости.
Во повеќето земји во све-
тот со значителен дел на 
христијанско население, 
вклучувајќи ја и Република 
Македонија, Божик е празник 
и неработен ден.

На 8 јануари 1951 година 
почина Војдан Поп Георгиев 
Чернодрински, првиот маке-
донски драм-
ски автор во 
чии дела про-
звучи мајчи-
ниот, маке-
донски, јазик. 
Сите негови 
драмски дела 
обработуваат 
теми и пробле-
ми од секојд-
невниот живот 
на македонци-
те и борбата 
за слобода. 
Тој со своите 
текстови го 
бодрел и хра-
брел македон-
скиот народ. 
Тој со своите 
ставови за 
македонскиот 
идентитет и 
со своите залагања за ор-
ганизирање на востание за 
конечно ослободување на 
Македонија, здобил големи 
симпатии како од македон-
ската така и од странската 
јавност.
Во 1929 година, Војдан Поп 
Георгиев отишол во посета 
на еден дом за сираци каде 
им подарил примероци од 
својата драма Македонска 
крвава свадба. По тој повод, 
Војдан изјавил:
Се надевам дека по прочи-

тувањето на книгава секој 
питомец добро ќе го запо-
мни прочитаното и никогаш 
не ќе го заборави јазикот на 
кој е напишана, јазикот на кој 
зборувале неговите праде-
довци, родители и роднини и 
на кој ќе зборуваат и покрај 
физичкиот и морален терор 
на сегашните поробители 
на татковината Македонија, 
сите идни поколенија што 
ќе ја населуваат оваа света 
земја. 

На 11 јанаури 1961 година 
во Штип  се родил Д-р Жан 
Митрев, еден од најпознати-
те македонски кардиохирур-
зи. Основач, сопственик и 
менаџер е на Специјалната 
болница „Филип Втори“.
На 13 јануари се празнува 
Македонската православна 
Нова Година Василица. Спо-
ред нашата вера на овој ден 
се пали оган се врти мазник 
со паричка,  се топли ракија. 
Кај кого ќе падне паричката 
тој е кум за следната Васи-

лица.
На 15 јануари 1945 година 
во Велес без јавно судење, 
биле стрелани 53 затворе-
ници од велешкиот затвор, 
лица за кои имало сомне-
вање дека биле озлогласени 
противници на НОБ. Без за-
окружена истражна постап-
ка и без јавно судење, биле 
групно стрелани и масакри-
рани, а потоа и закопани 
во заедничка гробница која 
била откриена по педесет 
години. Ова преставува 
најголем масакр врз цивили 
извршен од ОЗНА во осло-
бодена Македонија.
На 18 јануари 1995 година 
Струмица стана членка на 
Федерацијата на карне-
валските градови. 
На 19 јануари роден е Даме 
Груев (Смилево, 19 јануари, 
1871 - Русиново, 23 декем-
ври, 1906) — македонски 
револуционер, основач и 
еден од најистакнатите чле-
нови на Македонската рево-
луционерна организација.
На 28 јануари 1945 година  
Во Скопје е отворена прва-
та градинка во Македонија, 
за престој на деца од 4 до 
7-годишна возраст, на кои 
им беа обезбедени храна и 
воспитување преку денот, 
додека нивните родители 

беа на работа.
На 31 јануари 1945 годи-
на со решение број 581 на 
Президиумот на АСНОМ е 
основан Македонскиот на-
роден театар. Првата драм-
ска претстава ја прикажа на 
3 април истата година. Тоа 
беше драмската претстава 
„Платон Кречет“ од совет-
скиот драматург Александар 
Корнејчук, а во режија на Ди-
митар Костаров.

Низ Годините
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 ► Тешко на поколението на арамиите! 
Господ бог казнува индиректно.

 ► Арамиите и ангелите ноќе не спијат.
 ► Арамиите проаѓаат низ рајот со виза 
за пеколот.

 ► Чистата совест е најдобрата 
перница.

 ► На арамијата не треба да му се гледа низ прсти, туку низ 
решетки.

 ► Совеста заби нема, но длабоко гризе.
 ► Тежок е товарот на сопствената совест.
 ► Не барајте ги ѓаволите во пеколот-некои се веќе на 

фотелјите.
 ► Земјата рани народ-народот арамии.
 ► Кој потешко живее, мирно спие.
 ► Онака како што започнува животот, така и завршува со 

солзи.
 ► На арамиите, кога тогаш господ ќе им плати.
 ► Легендарниот ,,Али Баба,, крадеше од разбојниците, а 

нашата ,,Али Баба,, краде од старците и сиромасите.

►
Господ бог казнува индиректно.
►
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Новогодишни вицови

- За Нова година мажот ми ми подари јадица а јас нему – два фустани.

- Еве, дојде и крајот на годината во која ти порасна, започна здраво да се храниш, 
создаде нови пријателства, отпатува во странство, научи нови јазици, престана 
да се занимаваш со глупости, го откажа пушењето и започна да спортуваш.

- Новогодишната забава на фирмата била успешна, ако наредното утро влегуваш 
на работа со свирки и аплауз од колегите!!! 

- Приврзаниците на здравата исхрана препорачуваат од 25 декември да се почне 
со земање на 1-2 лажички мајонез, за да се избегне шокот за празниците.

- Знаеш ли какви подароци им подарува Дедо Мраз на најубавите жени? – Не? – 
Па од каде ќе знаеш!

–  Маж си посакал за Нова година, неговата жена да стане поекономична, а него-
вата баба попаметна. И… Така и се случило. На 1-ви јануари завршил филмот, 
жена му го исклучила телевизорот, ја дувнала свеќата, ја прибрала ракијата од 
масата, а бабата почнала да раскажува детали за руско-турската војна 1877-78-
ма…

– Кога одите на новогодишна забава, сепак не заборавајте дека со тие луѓе ќе 
треба и да работите повторно, по празниците…

- Пуштање на Нова година: Тој: – Може ли да те сликам? Таа: – Зошто? Тој: – За 
да му кажам на Дедо Мраз што точно сакам!
 
– И подарив на жена ми фрижидер за Нова година. Не е којзнае што, но да видите 
како и свети лицето кога го отвора.

 – Драги Дедо Мраз! Кинеските петарди кои ми ги подари минатата година, многу 
ми се допаднаа! Но, оваа Нова година те молам да ми подариш два прста за 
левата рака… 

– По празниците двајца алкохоличари разговараат: – А бе, Диме, што ќе да е тоа 
„алкохол-анализатор“? 
Па, една таква направа, дуваш и таа според здивот ти кажува колку си пијан… – 
Б*ате беља, па јас за таква направа сум женет веќе 20 години!!! 

– На новогодишните забави ги сликам сите мои колеги бесплатно… Но ги бришам 
сликите само за пари… 

Мажите колку се постари, 
толку се побогати 

Сребро – во косата.
Злато – во забите.
Камења – во бубрезите.
Кристали – во крвта.
Недвижен имот – во панта-
лоните.
И неисцрпни резерви на при-
роден гас…

Апче за глава од 
комшијата 

– Мили, одам до комшијата 
по апче, зошто страшно ме 
боли глава.
– Но мила, нели имаме анал-
гин во шкафчето…
– Да, но сакам кафетин.

За македонското 
здравство 

– Докторе, дознав дека ќе 
ме оперира неискусен сту-

дент.
– Да, операцијата е утре.
– А ако згреши нешто, ако 
умрам?
– Е па тогаш ќе му пишам 
петка!

10 кратки вицови за долго 
смеење:

 – Ќерко, зошто шишето со 
ракија е до половина празно? 
– Затоа што си песимист бе 
тато!

-Добро утро госпоѓо, како е 
Вашата главоболка денес? – 
Стана рано и отиде на риба. 

–Докторе, ме боли црниот 
дроб! – Покажете ми го јази-
кот! – А бе докторе, ви реков 
дека ме боли црниот дроб! 
– Покажете ми го јазикот! – 
Докторе, вие се шегувате ли 

со мене?! – Добро, тогаш по-
кажете ми го црниот дроб…

– Две баби си прават муабет 
на клупата пред зградaта: – 
Мојот дедо има многу лоша 
навика. По цел ден си ги гри-
зе ноктите. – Ааа, јас мојот го 
одучив! – Како, мори? Рацете 
ли му ги врзуваш? – Не, му ги 
кријам забите.

– Повик до техничка помош 
во интернет провајдер: – 
Ало, ми се расипа пералната. 
– Што има тоа врска со нас? 
Ние сме одговорни само за 
вашиот интернет. – Ама јас ја 
купив преку интернет!

– Може ли едно прашање? – 
Какво? – Ме сакаш ли? – Не 
може.

Фрази, коишто никогаш НЕМА да бидат изговорени во 
Македонија 

– Ние изгубивме на изборите.
– Изгледам прекрасно на сликата на личната карта.
– Тој што се пикна пред мене да е жив и здрав и стигне побрзо таму каде што тргнал.
– Ќелав навистина изгледам подобро.
– Таман си мислев сам да ви предложам да ми ја намалите платата.
– Пивското меше ти стои многу добро, Марија.
– Многу месо ставиле во тие виршли.
– Твоите Фејсбук статуси навистина ми ги променија политичките погледи.
– Не успевам во животот затоа што сум мрзлив и глупав.
– Конечно на власт дојде еден чесен политичар.
– Гледав генијална реклама за прашок за перење.
– Баба ми ми рече дека треба да ослабам.
– Денес не ми се пие.
– Не ми се оди во Париз. Одведи ме во Валандово.
– Министер поднесе оставка.
– Политичар отиде во затвор затоа што многу украл.
– Моја грешка е.

Сребро – во косата.
Злато – во забите.
Камења – во бубрезите.
Кристали – во крвта.
Недвижен имот – во панта-
лоните.
И неисцрпни резерви на при-
роден гас…

– Мили, одам до комшијата 
по апче, зошто страшно ме 
боли глава.
– Но мила, нели имаме анал-
гин во шкафчето…
– Да, но сакам кафетин.

– Докторе, дознав дека ќе 
ме оперира неискусен сту-

– Ние изгубивме на изборите.
– Изгледам прекрасно на сликата на личната карта.
– Тој што се пикна пред мене да е жив и здрав и стигне побрзо таму каде што тргнал.
– Ќелав навистина изгледам подобро.
– Таман си мислев сам да ви предложам да ми ја намалите платата.
– Пивското меше ти стои многу добро, Марија.
– Многу месо ставиле во тие виршли.
– Твоите Фејсбук статуси навистина ми ги променија политичките погледи.
– Не успевам во животот затоа што сум мрзлив и глупав.
– Конечно на власт дојде еден чесен политичар.
– Гледав генијална реклама за прашок за перење.
– Баба ми ми рече дека треба да ослабам.
– Денес не ми се пие.
– Не ми се оди во Париз. Одведи ме во Валандово.
– Министер поднесе оставка.
– Политичар отиде во затвор затоа што многу украл.
– Моја грешка е.

Заев: Нема да дозволам пе.ер, суетен новинар и 
криминалци да ја урнат Владата

Миленко Неделковски: Се' што рече се исполни!!! 
Ама обратно.
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Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by Marija
Marija Angeleski

Christmas Eve (BadnikovaVecer) so Posno 
Jadene by Marija: Homemade Pitulici

1. Table preparation for Bad-
nicka Vecer:
Postni Pitulici, Cabage rolls,
Fruit, mixed nuts, shelled nuts, 
Postni Beans.
And whatever you have that is 
"Postno".

This night means very different 
things, and to go along people 
make many different things. 
Some make bread with coins 
inside. Here I have made my 
postni pitulici, as I explain you 
my recipe.

Ingredients for the Postni 
Pitulici:
(for 25-30 pitulici, depending 
on size of pan)

- 6 cups fl our
- 4 + 1/2 cup cold water
- 2 tsp. (not to full) salt
- 1/2 tsp. sugar
- 1/2 cup vegetable oil (used for 

greasing the pan)
- 1 medium onion clove - peeled 
and chopped at the top - leave 
it in the cup of vegetable oil..
Then you use the onion to 
grease the pan with the vege-
table oil, spreading it around 
the edges and middle of the 
pan.
(greasing the pan using the 
onion gives the pitlulici a great 
taste!)

Fillings:
- These pitulici can be fi lled 
with many things!
- They can be sprayed/fi lled 
with garlic, nuts, jam, etc... 

Preparation:
- Take a large mixing bowl pour 
in the fl our, water, salt and sug-
ar.
- Mix until becomes very 
smooth liquid - if there are 
chunks they must be drained 

out. This requires you taking 
the mixture and pouring it into 
another bowl using a strainer!.

- Take a thick non-stick frying 
pan, place on stove top on 
medium heat
- Grease with oil (using the on-
ion)
- Then pour the mixture into 
the pan to fi ll the bottom area, 
lightly. (Do not fi ll to much and 
make it too thick).
- Fry one side for 2-3 minutes, 
depending on heating. 
- And fl ip to the other side and 
repeat until you fi nish the bat-
ter.

- Stack them on a round baking 
tray &
In between each individual 
crepe, spray a little oil to keep 
from sticking to much, and fi ll 
each layer with whatever you 
desire!

On the non-postno days, you 
can fi ll with cheese and oily 
foods.

The fi nished product is a lay-
ered stack, you will then cut 
them into squares (or however 
you like) and then place it in the 
oven for 20 minutes at 350°F.

When fi nished - Enjoy!!

Appetizers by Marija: Piftia
 
Piftia is prepared specially for 
Bozik & on those winter days.

Feeds 4 people:

Ingredients:
- 6 fresh pig legs
- 4-6 cloves of garlic
- Salt to taste
- Pork tenderloin - fi nely 
chopped
- Parsley/carrots

Preparation:
- Take the legs and wash them 
very thoroughly. Take a larger 
pot and pour in 2-3L of water 
and leave the legs inside.
- Let them boil for about 4 
hours.
- You want the meat to 

become very soft and tender 
to where they fall off the bone.
- Now, take out the legs and 
leave the liquid.
- In a separate pot boil the 
pork tenderloin pieces in water 
with salt, covered for 1/2 hour.
- Then drain the pork 
tenderloin from the water - and 
pour the pork into the fi rst pot 
of water and leave to boil for 

10-15 minutes.
- Take off from the 
stove-top and off to 
the side smash 4-5 
cloves of garlic with a 
little salt and mix it into 
the mixture.
- Make sure to taste 
test - to see if it is 
tasty and salty.

Pour the mixture into a 
separate plate (3-4 plates can 
possibly come out of this), and 
sprinkle parsley or shredded 
carrots on top for decoration. 
Then cover and place in the 
fridge to cool and become a 
gelatin like substance.

Now you are ready to eat! 
Enjoy :)

New Years / Macedonian Dinner: Roasted Pig
 The holidays are coming, 
Christmas and New Year's 
are right around the corner, 
and it is traditional to prepare 
roasted pig at this special time 
of year!
Ingredients:
- 1 pig - pick your own size.
- salt, paprika, vegetable oil, 
garlic

Preparation:
- Take the pig, and wash it 
under water thoroughly
- Sprinkle salt - to taste
- Dashes of black pepper
- Then poke a couple of holes 
with a knife, at the front (near 
the neck) and the back (near 
the bottom) to place cloves of 
garlic inside before roasting.

- Brush the pig here with the 
vegetable oil and paprika, all 
over.
- Place the pig inside a 
roasting pan, big enough to fi t 
it comfortably
- Pour in 2 cups of water and 
then cover with tin-foil.
- Place in oven at: 325°F. For 

3-4 hours depending on the 
size.

* During the cooking process, 
open he tin-foil and baste the 
pig with its own cooking juices 
at the bottom of the pan.
- You will know when it is 
done, when the pig is red on 
top and the meat pulls apart 
very tenderly and soft.

Take out from the oven and 
leave inside the pan. You can 
serve it Hot or Cold. 

On this day (Bozik) you can 
serve these dishes along side 
your pig:
- Roasted potatoes, 
vegetables, rice, salad. etc... 
(your choice!)

Enjoy!

**Some people like to marinate 
the pig a couple days in 
advance to give it that extra 
kick! There are many different 
recipes, but this one I fi nd is 
the most simple for everybody 
in my family!

Posni Cabbage Rolls

Depending on size for 20 
cabbage rolls

- The kind of cabbage is sour 
cabbage
- Take 1 whole cabbage - take 
out the whole leaves
- 5 medium onions - clean and 
peeled - and chopped fi nely
- 2 cups rice (parboiled rice is 
what I use)
- 1 tbsp. red paprika
- 1/2 cup vegetable oil - garlic, 
black pepper, salt and parsley 
to taste.
- you only leave a little salt 
since the cabbage is sour.

Preparation:
- First take the rice  - you want 
to wash the rice with hot water
- Then pour in hot water 
up until one inch above the 
rice - to soak for about 1 hour 
minimum)

Now:
 - Take non-stick frying pan 
- pour in the oil, onion, and 
garlic and leave to fry
 - Then take the rice and pour 
into the pan with the chopped 
onions.
- Mix and sprinkle in the red 
paprika, black pepper, salt 
(to taste) and mix well. Then 
remove from heat.
- Pour in the chopped parsley 
here, and mix. Now take the 
cabbage leaves prepare the 
fi ll them with the onion-rice 
mixture in the frying pan you 
have.
- You fi ll the middle of the leaf 

with the rice, and roll it once, 
then fold the sides inwards 
and roll it all up. Repeat this 
to fi nish off the stuffi ng and 
cabbage leaves.

- Place these fi lled cabbage 
leaves and place neatly in a 
cooking pan to fi ll it all up.
- Pour all over 1 cup water and 
1/2 cup tomato juice
- And take a large plate to 
place upside down over the 
cabbage rolls so they do not 
move and stay in place during 
cooking.
- Cover with tin-foil (if you don't 
have the tray cover) and place 
middle of oven rack at 350°F. 
for 1.5 hours to 2 hours.

When you remove from oven, 
take off the plate and you are 
ready to serve! Enjoy!

Coconut Syrup Cake
Ingredients:
7 eggs
1 cup sugar
mix together in electric mixer 
on high speed for 10 minutes, 
until thickens and becomes 
nice and creamy.
then pour in - 1 cup vegetable 
oil and keep mixing.

- In a separate bowl take 
1 + 1/2 cup shredded 

unsweetened coconut
with 1 + 1/2 cup fl our 
Add in 2 tbsp. baking powder 
1 tbsp. vanilla (liquid) or 1 
package of vanilla powder. 
Dash of salt and 1/2 tsp. 
lemon juice included.

- Add this mixture into the one 
with the eggs in electric mixer 
on low speed for 1 minute.
Take the mixture out of the 

electric mixer and mix by hand 
with spatula until nice and 
smooth.

Preheat the oven to 350°F.
Take a square pan and spray 
with PAM in all corners. 
Pour in cake batter evenly 
distributed throughout the pan.
When oven ready place 
cake inside and bake for 30 
minutes.

Then to check stab with a 
toothpick to make sure it is 
cooked on the inside (nothing 
should be left on the toothpick 
as it comes out of the cake).
Remove from stove and leave 
off to the side to cool fully. 
Cut into sizes and pieces of 
your choosing.

To make the syrup:
2 cups sugar

4 cups water 
- Pour together in a pot and 
leave to boil for 10 to 15 
minutes. When the syrup is 
hot and the cake is cold, you 
pour the hot syrup over the 
cake and sprinkle on top any 
coconut shavings you have left 
over for decoration.

Enjoy!
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MakBiz.Net 
International online business directory of Macedonian 

Businesses and Professionals

Phone: 416 -299-7710
Cell: 647-962-7710

,,Оро Македонско,, 
Радио Програма на македонски јазик

Detroit: Saturday 3:00pm WPON 1460AM,
Sunday 8:00pm WNZK 680AM

& Chicago: Sunday 3pm WNWI 1080AM
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Секоја сабота од 9-10 на  CHKT AM 1430
Tel. 905-265-2197

dimovskid@rogers.com
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Jim Vasilevski
U s e d  C a r  M a n a g e r
L a n g u a g e s  S p o k e n : 

E n g l i s h  &  M a c e d o n i a n
( 4 1 6 )  7 5 4 - 4 5 5 5  e x t .  1 5 3 0

jim@formulahonda.com
Web:    www.formulahonda.com

Bill Bekarovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English, Macedonian, Serbian & Croatian

(416) 754-4555 ext. 1533
Cell: (416) 999-1237

bill@formulahonda.com

Tony Stojanovski 
Sales & Leasing Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian

cell: 416-428-7007
(416) 754-4555 ext. 1535
tony@formulahonda.com

Jim Misevski
Sales & Lease Consultant

Languages Spoken: 
English & Macedonian
Cell: (647)231-0204

(416) 754-4555 ext. 1534
jimm@formulahonda.com

Formula Honda, 2240 Markham Road, Scarborough, ON M1B 2W4
www.formulahonda.com
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АМАНЕТ  1903-ТА  ОГРАНОК  СКОПЈЕ

Ако мислете дека политич-
ката клима после изборите 
во Македонија ќе се подо-
бри , немојте да ги вжешту-
вате  вашите очекувања и 
прогнозирања,  затоа што 
буквално нема ништо да се 
промени. Истото го тврди и 
лидерот на партијата Трај-
но македонско радикално  
обединување (ТМРО) десна 
ориентација, Ванчо Алексан-
дар Шехтански. Тој на своја-
та ФБ страница ќе рече: “ Без 
силна здружена опозиција 
, без разлика на нејзиниот 
состав, нема апсолутно  ни-
какви шанси , да се порази 
системот креиран за СДСМ и 
ДПМНЕ. Во никој случај , тоа 
не може со несериозни пое-
динечни излети, за наводни 
трети опции”. Тогаш што е “ 
чарето “?, што вели старата 
изрека. Чарето е да се со-
гледаат слабостите  и да се 
изнајдат нови методи , нови 
идеологии, нова форма на 
работење за политичко де-
лување, нови стратегии што 
ќе  можат да го повратат ду-
хот и чувството македонски, 

но и искреноста , чесноста и 
вербата во она  што се рабо-
ти, како и сплотеност, обеди-
нување на сите македонски 
сили, потребно е македонско 
национално единство, само 
со тоа може да се постигнат 
очекуваните резултати.  Во 
вакви методи на чесно рабо-
тење за зачувување на маке-
донските интереси и одбрана 
на уставното име, го насочил 
своето верување и претсе-
дателот  Дејан Гавровски 
(Гавро)  на граѓанското 
здружение  “Аманет 1903-та 
ОГРАНОК Скопје”. Девизата 
на ова македонско патриот-
ско здружение е “ Македонец 
за Македонец”. Понесен од 
вековната борба на маке-
донскиот народ за своето 
осамостојување , и од зане-
сот на славните македонски 
револуционери кои зад себе 
ни оставија аманет за нив-
ните патишта  заодени   и со 
крв создадени, да не бидат 
залудни, туку напротив ние 
да ги продолжиме , и затоа 
од овие појдовни точки, здру-
жението  “Аманет 1903-та”, 
токму на тоа не потсетува, на 
тие иљадалетија и нивните 
вековни патила. Да го разго-
риме тој нивни  неизгаслив 
оган  со милион искри за да 
ги осветли и нашите без-
страшни  надежи кои ке  за-
цртат  неизбришливи траги. 
Претседателот на здруже-
нието “Аманет 903” ѓи кате-
горизира  своите појдовни  
точки со кои здружението  се 
управува и затоа тој ќе рече: 
“ Аманет 1903-та” се води од 
интересите на Македонија, 
а јас давам глас против ова 

зло на секое поле, глас за 
структура од 400 000 гласа-
чи најмалку, за промена на 
амбиент  за делување за кре-
вање глас, ослободување на 
народот за отварање  борба  
не за магично стапне, един-
ствениот начин кој го знаеме 
до победа, е никогаш да не 
се откажеме од борбата”. 
Здружението работи активно 
независно од никого, со со-
пствени средства , веќе не-
колку години, со мотивација 
и јасна цел  за татковината 
земјописна за тој  народно-
стен историски  високоглед, 
за тој  затемнет  простор, 
кој треба да се  расветли, 
разгори, и пламни,  а за алат-
ка го прифатија сонцето од 
Кутлеш, само тоа може да 
го обедини и сплоти  македо-
нецот ,само тоа може да им 
ги охрабри желбите, надеж-
да, да им го извиши храбриот 
од  и македонскиот  простум,  
оти само сонцето  вродува  
жива  цел, и  тоа може  да  ги 
разјасни замаглените   звез-
ди за да не го сокриват  чо-
вечкото зло. Иницијативата и 
световната мисија што  здру-
жението “Аманет 1903”  ја 
прифати како единствена за-
дача  со донации да дистри-
буира  иљадитни   знамиња 
бесплатно во сите села и 
градови низ Македонија за 
што Дејан ќе рече: “ Ќе ја за-
ќитеме  цела Македонија  со 
знамето од Кутлеш и небото 
да биде осветлено деноноќ-
но, за да нема македонско 
срце кое не може да не го  
почувствува тој слободарски 
сончев сјај”! Ова друштвото 
го прави  веќе неколку години  

и покрај сите закани и уцени. 
Деновиве  група македонци 
од Торонто со голем напој 
кон родољубивата земја Ма-
кедонија, до друштвото “Ама-
нет 1903-та ОК Скопје” испра-
тија  повеќе од 100 знамиња, 
а во иднина ќе се испратат и 
многу повеќе. Меѓутоа, мо-
ментално се презема акција 
за собирање на парични 
средства со што здружение-
то извршува и хуманитарна 
мисија, собраните парични 
средства што ги добива  пре-
ку донации  ќе ги доделува 
до уставобранителите  кои 
се во затвор, а средствата 
се испрепорачуваат до нив-
ните семејства. Членовите 
на “Аманет” одат од куќа во 
куќа на семејствата  лично  
на рака  им ги врачуваат ма-
терјалните средства, за да 
не бидат гладни децата на 
уставобранителите, кои ле-
жат во затвор затоа што си 
ја сакат Македонија.  Тие до 
сега имат подарено на фами-
лиите на уставобранителите  
десетици  иљади долари, по-
тврдено   со снимки , претсе-
дателот вели  не застануваме 

тука , акцијата продолжува. 
Можеби ова е мал гест , но 
голем потег да се помогнат 
семејствата на оние што ги 
жртвуваат животите за да 
се зачува ова свето парче 
што го викаме  Македонија. 
Со оваа  благородна и све-
та мисија што ја спроведува 
“Аманет 903” , “Македонец 
за Македонец”, ќе разведри  
стотици и иљадитни  маке-
донски срца кои се желни 
за љубов , сладок насмев 
и мирен сон и да ги смират 
нашите бескрајни езерски 
широчини. А оние стотици 
и стотици знамиња  што се 
разнесуваат бесплатно низ 
цела Македонија, низ сите 
градови  и рурални средини,  
и како што ќе рече претсе-
дателот  Дејан Гавровски на 
“Аманет 1903-та О Скопје”,” 
Нека сонцето од Кутлеш 
ѓи озрачи сите македонски 
срца и души, со слатка свет-
лина а со тоа да се разбуди 
македонскиот национален 
дух кај секој еден човек, 
дека македонската борба 
не стивнува така тивко, туку 
вечно трае, таа пловидба низ 

звездите  сега ја правиме со 
уште позасилен  интензитет 
, придружите ни се, заедно 
сме посилни, слободата е 
наша надеж на мисла, таа е 
на сите нас и не доаѓа сама”. 
Во недела на 12 декември 
2019 година, граѓанското 
здружение “ АМАНЕТ 1903-
ТА О.СКОПЈЕ”, уште еднаш 
ја потврди својата мисионер-
ска задача, која влијае  за 
зачувување на татковината 
наша, одржа македонски 
национален собир во Скопје 
пред споменикот на ВМРО, а 
пораката е позната, да про-
должи каузата за Македонија 
и да го исполниме нашиот 
ветен аманет. Поделени се 
бесплатно  повеќе од  100 
знамиња со 16 кракото  сонце 
за да се проширува  “Сонче-
вата Револуција”  на секаде 
каде што живеат  македонци. 
Поради лошото време соби-
рот делумно беше откажан, 
но сепак оние со патриотски 
набој не беа спречени  за да 
присуствуваат и да ја дадат 
својата подршка.

но и искреноста , чесноста и 
вербата во она  што се рабо-
ти, како и сплотеност, обеди-
нување на сите македонски 
сили, потребно е македонско 
национално единство, само 
со тоа може да се постигнат 
очекуваните резултати.  Во 
вакви методи на чесно рабо-
тење за зачувување на маке-
донските интереси и одбрана 
на уставното име, го насочил 
своето верување и претсе-своето верување и претсе-
дателот  Дејан Гавровски 
(Гавро)  на граѓанското 

своето верување и претсе-ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

Додека ние Македонците се одмакедончуваме, немакедонците почнаа да се помакедончуваат
Владо Јовановски:

Според актерот Владо Јовановски, „ако не сме достој-
ни, како генерација, за македонското цивилизациско 
наследство, тоа ќе си најде друг стопан“.

„Додека ние лаеме, кој кого и за колку сакал да го е**, 
отиде карванот…!

Да се разбереме, кога велам карванот, не мислам на 
Европа.

Таа одамна е замината од овде…
(Кадмо, Европа…)

Туку мислам на карванот, кој го пренесува или премос-
тува, македонското цивилизациско наследство.

На тој карван мислам.

Тој карван, замина!

Тоа цивилизациско наследство, талка низ пустината,
натоварено на камили,
бројот не им се знае..

Камили, нагр’бачени со наследство!

Тежок товар, скапоцен!

Бесценетото, талка низ пустината.

Обезводачено,

без бедуини!

Знам, некогаш и некаде ќе стигне, тоа, несогорливото,
сигурен сум.

Можеби некој друг Македонец, пак ќе му се јави на 
Апостол Павле и ќе му рече…

Дојди во Македонија и пак помогни ни’, спаси не’!

Оној библискиот Македонец кој му се јавил во сон на 
Апостолот, не бил граѓанин на Р. Северна Македонија 
со коса ц’рта /…

Ниту пак е важно на која раса припаѓал …

(за народи, нации, култури и идентитети не зборувам).

Македонизмот е надземен…!

А многумина за него горат, гинат и гнијат на земјава.

Нејсе…

А тоа дека карванот ќе стигне на вистинско место во 
вистинско време, без бедуини или со вакви,
во тоа не се сомневам.

Всушност, муабетот не ми беше за бедуините и за 
камилите.

Туку за наследството и за товарот.

Ако не сме достојни, како генерација, за тоа македон-
ско цивилизациско наследство,
Тоа истото, ќе си најде друг стопан.

Ама ако, има и нешто убаво во тоа…

Додека ние Македонците се одмакедончуваме,

Немакедонците почнаа да се помакедончуваат.

Македонија била, е’ и ќе биде!

Да живее Македонија!“, објави на Фејсбук еден од 
водачите на граѓанската иницијатива „За заед-
ничка Македонија“.
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BASSIL ZORKA (BABA) Yankoff Pogontcheff)
With great sadness, the family of Zorka Bassil, announce her 
peaceful passing on December 30, 2019 at age 98. Beloved 
wife of the late Paul Bassil, mother to Starr, Tanya, and 
Mark, cherished grandmother (Baba) to Carlos, Arthur, Tamara and Jessica and great-
grandmother to Sierra, April, and Zoe. Beloved sister-in-law to Dota and loving aunt to 
Peter, Spero, and Paul. Born in 1921 in Sofi a, Bulgaria, (of parents Yanko and Sultana 
Pogontcheff of the Village of Zagorichani in Agean, Macedonia), after her parents were 
expelled during the Balkan wars from Turkey, Zorka immigrated to Niagara Falls, Ontario 
where she excelled in her academic studies and was voted outstanding all-round girl of 
the year. She was also a member of the girls' basketball team that took home the Central 
Ontario Championship for three consecutive years. Zorka and Paul settled in Toronto 
and, while raising three children, worked side by side to establish several successful 
restaurants, including Bassil's, Paul's Ranch House, and Toronto's fi rst-ever Spanish-
themed restaurant, Old Spain. They also operated restaurants at the Canadian National 
Exhibition and Canadian Broadcasting Corporation. Even in her later years, Zorka never 
slowed down. She opened Baba's Deli in Scarborough, and on weekends, you could fi nd 
her selling baked goods, like her popular Burek, at St. Lawrence Market and craft shows. 
In her typical style, Zorka "enlisted" the help of her children and grandchildren, making it a 
full family affair while instilling them her tremendous work-ethic. Zorka was proudly active in 
the Macedonian community, serving as secretary during the early formation of St. Clement 
of Orhid Church, before joining the Board and serving on the Ladies Auxiliary Committee. 
Other committees where Zorka was a member include: Canadian Multicultural Consultative 
Council, Flood Relief Committee, Skopje Earthquake Committee, Folk Arts Council of 
Metropolitan Toronto, and the Liberal Women's Commission. On several occasions, Zorka 
and Paul received recognition from Macedonia for their contributions to the Canadian-
Macedonian community. Known as "Baba" to many around her, Zorka was warm, gracious, 
and beyond generous, often welcoming newcomers to Canada in her home until they 
were established. An avid reader, Zorka was very engaged in global and political affairs. 
She also enjoyed bowling, classical music, crossword puzzles, 
and watching Jeopardy with her family. Zorka was a pillar in 
her community, bedrock to our family, and a loving and devoted 
mother and grandmother. She was the centre of our universe 

and will be deeply missed and forever remembered. Zorka's extraordinary life honoured at Heritage Funeral Centre, 50 Overlea Blvd., East 
York. Funeral service was held on January 4, 2020 at St. Clement of Ohrid Church at 76 Overlea Blvd., East York. 
and will be deeply missed and forever remembered. Zorka's extraordinary life honoured at Heritage Funeral Centre, 50 Overlea Blvd., East 
York. Funeral service was held on January 4, 2020 at St. Clement of Ohrid Church at 76 Overlea Blvd., East York. 
and will be deeply missed and forever remembered. Zorka's extraordinary life honoured at Heritage Funeral Centre, 50 Overlea Blvd., East and will be deeply missed and forever remembered. Zorka's extraordinary life honoured at Heritage Funeral Centre, 50 Overlea Blvd., East 

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ

На 22 Ноември,на 71 годишна 
возраст, и на  големо 

изненадување за сите го 
напушти овој свет нашата 

 

МАРИЦА ЈОШЕВСКИ
8 Декември 1948 година
 22 Ноември 2019 година

          Марица беше интегрален дел 
од Македонската Православна Црква 
"Св.Климент Охридски".Долги години 
беше еден од најактивните членови 
на Женската секција. Секогаш се 
истакнуваше со нејзината напорна 
работа и беше редовен учесник на 
секоја прослава,секој празник,секоја 
забава.Секогаш спремна да помогне, 
бескопромисен борец за правда и 
секогаш со насмевка на лицето.
           Марица,многу ќе недостасува 
во Македонската комуна во Торонто 
а посебно во МПЦ "Св.Климент 
Охридски" која беше и нејзин втор 
дом.

            Од целокупната Управа на МПЦ "Св.Климент Охридски" и од целата 
Македонска комуна во Торонто,до нејзината Фамилија испраќаме искрено 
сочуство.
            Искрено сочуство посебно испраќаме и до нејзината ќерка Julia Jackson 
со нејзината Фамилија.

 Ке ни недостасуваш на сите,
драга Марица.... 

Од Управата на Македонската 
Православна Црква "Св.Климент 
Охридски" во Торонто

На 22 Ноември,на 71 годишна 

 Ке ни недостасуваш на сите,
драга Марица.... 

Од Управата на Македонската 
Православна Црква "Св.Климент 
Охридски" во Торонто
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Дочек на Православна Нова Година


