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Танас Јовановски:

Обидот да се 
отуѓи Делчев од 
македонизмот 
е криминал 
и историски 
плагијат 
Стр: 6&7

Обидот да се 
отуѓи Делчев од 
македонизмот 
е криминал 
и историски 
плагијат 
Стр: 6&7

Честит 8-ми март до сите знајни и 
незнајни Македонки

Стр: 32

Комитска вечер во Канада ,,Слобода 
или Смрт,, за Македонија    Стр: 20

Во Св. Недела од Ејџекс пристигна 
новиот свештеник Александар 

Зашов  Стр:36

Кочо Стерјовски: 
Ние, Македон-
ците од Егејска 

Македонија, тре-
ба да разбереме  
дека нашето пра-
шање во Грција 

само ние можеме 
организирани да 

го решиме. 

Стр:34

Бил Николов:
Можеби треба да се кандидирам 
за премиер и да им покажам на 
политичарите 

КАКО СЕ 
БРАНИ 

МАКЕДОНИЈА

Стр:10

дека нашето пра-

само ние можеме 

Пријавување за гласање до 11 март, гласањето ќе се одржи на 11 април
Во тек е активно пријавување на македонските 
државјани кои живеат во странство за гласање 
на парламентарните избори во Македонија 2020 
година.
Секој што престојува/живее во дијаспората, има 
право да гласа на 11-ти април за парламентар-
ните избори во Македонија, единствено што тре-
ба да се направи е:
-  До 11-ти Март да се регистрира на страницата 

на :dijaspora.sec.mk и да наведете во која 
-најблиска амбасада/конзулат ќе гласа.
-За регистрација е потребен важечки маке-
донски пасош. 
Со своето гласање ние иселениците ќе можеме 
да избереме свој претставник во Собранието 
на Република Македонија, кој ќе ги претставува 
нивните интереси.
Дијаспората годишно учествува со над 1 ми-

лијарда евра во македонската економија, пари 
кои ние ислениците ги испраќаме  на нашите 
роднини во татковината или ги носиме како де-
визи во нашите банки.
Ние, иселениците сме нераскинлив дел од Ма-
кедонија. Со свој претставник во Собранието 
врската со нашата татковина Македонија  уште 
повеќе се зацврстува.

 https://dijaspora.sec.mk/

Мислења на читателите на 
весникот Македонија

Што очекувате од предвремените 
парламентарни избори во Република 
Македонија на 
12 април 2020,односно 11-ти април денот за 
гласање на Македонците во дијаспората?
Стр: 16, 17 и 18

,,Sloboda ili smrt,, za Makedonija



 

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’’
Марија Ангелевски - ’’Рецепти со 
Марија’’
Зоран Андоновски – соработник,
Ташко Кубановски - за рубриката 
,,Афоризми’’
Зоран Карапанчев - фотографер, 

соработник  
Боне Темелков соработник
Специјални 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

Почитувани читатели,

Почитувани читатели, 
Во текот на последниве три години македонското национално ткиво 
крвари од неправдите,
злоделата и сквернавењата кои безмилосно сурово и ладнокрвно ги 
демонстрираше власта во заминување.
Време е да ставиме крај на ово зло и да ги фрлиме на буништетото 
на историјата оние кои во моментов сеуште пустошат распродавјаќи 
и' го срцето, душата, а скоро и телото на Македонија.
Драги чиататели Ве повикуваме на 11 април да излезете на гласање, 
за што претходно до 11 март ќе треба да се регистрирате на следната 
вебстраница:   https://dijaspora.sec.mk/

Ние ислениците сме нераскинлив дел од Македонија, така е и ќе 
остане засекогаш. 
Тука сме кога и требаме, а и таа нам ни’ треба затоа што ние сите сме нејзини чеда.
Пријавувањето и излегувањето на гласање е наша морална, татковинска должност, а изборот кому ќе го дадете гласот е одраз на вашата 
лична волја.
Немаме простор ниту време да бидеме непристрасни, гласајте за оние на кои не им е тешко да ги изговорат зборовите Македонија, маке-
донски, јас сум Македоне/ка, кои навестуваат бришење и укинување на срамните предавнички договори со добрите ни’ соседи во  нивна 
корист и самоубиство на нашата нација.
Не е време за бојкоти, гласањето е единствен начин да го промениме она што
не’ раскинува и боли. Да гласаме за Македонија необезличена!

https://dijaspora.sec.mk/
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After 10,300 dentures Victor Minas is still smiling

No wonder, he's been voted Best Denturist for 17 years!*

Victor Minas, DD, FCAD (A) 
Board Certifi ed Denture Specialist 

smilecorp.com          info@smilecorp.com

(416) 322-3330   
Toronto

(905) 721-2797  
 Whitby

FREE denture consultation.
Kindly call and shedule a free appointment - no obligation.

• In-house lab for fast service   
   and patient-direct prices

• All Insurance plans accepted

• Flexible payment options

• Seniors discount

• Same day repairs and relines

• Evenings and weekend
  appointments available

• Free parkingJanet’s specialty is listening with a 
sympathetic ear. As busy as we get, 
everyone receives the individual 
treatment they’ve come to expect 
from Victor Minas.

ictor Minas DD, FCAD(A) takes the art and science of denturism very 
seriously. Voted by patients as ‘best denturist’*, he’s always looking for 
better ways to serve them. As a member of both the Denturist Associations 
of Ontario and Canada, he has kept well abreast of all innovations and 
technical advancements. And as result, you simply won’t leave his clinic 

until you’re 100% satisfied. No wonder 
thousands of his patients are smiling too.

World-class dentures at your 
neighbourhood clinic
Building great dentures involves three 
critical components. One: Use only the best 
materials. Two: Cutting corners is never an 
option. Three: It takes wisdom and experience 
to fit, refine and adjust your dentures until 
they look and feel as natural as possible. 
Victor is the designated denturist of many 
dental surgeons who routinely refer patients 
to him. Since the dentures are built right on 
site, you’ll never pay a third party markup. Of 
course, all the teeth on our premium dentures 
are warranted up to 5 years.

So please, call anytime and we’ll give you 
some beautiful new reasons to smile.

The practice of great denturism 
involves as much old-world 
artisanship as it does state-of-the art 
science. And since no two patients are 
alike, we build every set of dentures 
uniquely for the person who wears 
them.

*BASED ON A READERS’ POLL BY METROLAND NEWSPAPERS , 1999-2019
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Наш долг и обврска кон татковината е да се регистрираме и гласаме

Подготви Боне Темелков

Известување до Македонската заедница во Мисисага и околните места по повод најавените предвремени парла-
ментарни избори во Македонија и гласањето во дијаспората!

АПЕЛ ДО СИТЕ МАКЕДОНСКИ АКТИВИСТИ ВО КАНАДА и САД да организираат слични настани во местата 
кадешто има македонски заедници и  помогнат во регистрирањето во изборниот список за предвремените парла-
ментарни избори во Македонија.

Во недела, на 8-ми Март од 10:00 до 14:00 часот во просториите на Македонската Православна Црква Све-
ти Илија во Мисисага ќе има активисти од Македонската Заедница кои ќе ви помогнат да се регистрирате 
во изборниот список, ако имате потреба од тоа, а не сте во можност да ја остварите сами.

Со вас понесете го следниот документ:
Важечки биометриски Македонски Пасош .

Секој Македонец со постојано место на живеење во Канада, има можност да гласа на вонредните парла-
ментарни избори што ќе се одржат на 11-ти април 2020 во просториите на Македонскиот Конзулат во То-
ронто 90 Eglinton Avenue, East, Suite 210.

За да го остварите вашето право на глас неопходно е да бидете регистрирани во избирачкиот список, пријаву-
вањето мора да се изврши најдоцна до 11-ти март на интернет страницата на: https://dijaspora.sec.mk/ или ако  
имате потреба од помош во недела на 8ми март во просториите на Македонската Правослвна Црква Свети Илија 
во Мисисага.

Чекори за регистрација:

1. Впишување на ЕМБГ бројот од пасошот;
2. Внесување на дадениот код од прикажаната слика;

Потоа пополнување на податоците:
1.Име и презиме
- Припадност на заедница;
2.Податоци за престој во странство ;
- Држава во која престојува ;
- Населено место во странство;
- адреса во странство;
3. Пријава за гласање
- Држава во која ќе гласа;
- ДКП во кое ќе гласа;
- Број на Мк пасош

Откако ќе се пополни и испрати пријавата се добива потврден одговор за успешна регистрација.

За сите оние кои пак ќе сакаат да гласаат во Македонија , тоа право ќе можат да го остварат во нивните матични 
општини. Во секој случај треба да се направи изборот, во државата кадешто престојувате или пак во местото на 
вашата адреса во Македонија .

Наш долг и обврска кон татковината е да се регистрираме и гласаме.

Почитувани, Пријавата за регистрација на гласачи за гласање во дијаспора може да ја пополнете на следната 
вебстраница:

https://dijaspora.sec.mk/  Апликацијата е адаптирана за пристап и од мобилен телефон.
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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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Танас Јовановски

Низ деновите на минатиот месец
Слободан Томиќ: Медена 
земја, пелин политичари

Врви по патот со крената глава и не му ја мисли. Ако си чесен 
секој ќе те отпоздрави, ама ако не си ќе те презираат и ќе 
ти редат заушки.  Народот не џабе вели, не бидува со лага 
ага. За жал, се удавивме во лаги и криминал, во државата 
закон стана Рушвет ага. Ако за некои важи “секоја држава 
има мафија“, кај нас  е обратно. Мафијата има своја држава! 
Арамиите кај нас први се дерат “држете го крадецот“, без око 
да им трепне, без мува да ги лази... и пак си тераат по свое. 
А, капо ди тути капи живее во својот филм на седмо небо, 

надуван и подмачкан од маслото од коноп и затоа се одважува “дајте ми уште еден мандат 
за конечно да ви го донесам животот!“
   За каков живот зборува баронот Минхаузен кој сиот свој живот го помина во егзибициони-
зам, лаги и корупција, прашува народот?  Но, тоа е вистината и од неа не се бега. Од денот 
на независноста до денес Македонија  обесчестена и на морален и на национален план. 
А кој ќе плати за ваквите зверства? Народот станува се’ посиромашен, се’ пообесправен и 
искористен до коска. Каде е вината, а каде е виновникот? Во политичарите или во народот? 
Ако се згреши велиме можеби е случајно, ако грешката се повтори вината е кај тој што ја сто-
рил, ама ако и по третпат истото се случи грешката е кај тој што ја трпи. Многумина голтари 
политичари во оваа медена земја преку ноќ станаа моќници кои спијат на милиони. (вести.
мк)
Поубаво речено здравје. Во Титова  Југославија немаше милионери или пак тие беа реткост. 
Денес во нашата земја колку повеќе расте бројот на гладни и невработени, толку повеќе 
расте бројот на милионери.

Во скопско Лисиче изминативе три дена се 
копаат темелите за новата џамија

 
Во скопско Лисиче изминативе три дена се копаат темелите на новата џамија. Градоначал-
никот на СДСМ, Златко Марин, обично наголемо се фали за проектите, но за ова молчи. Не ја 
информира јавноста најчесто во раните утрински часови  или подоцна навечер, испраќа ра-
ботници да градат џамија. Првичната официјална информација дека СДСМ одобрува градба 
на џамија во овој дел на Скопје  каде нема мнозинство од граѓани муслимани, излезе на 30 
август 2018 година. На улица “Божин Николов“ во Лисиче зацртано е и заверено да се гради 
верски објект – џамија.  Граѓаните на општина Аеродром уште тогаш кажаа што мислат за 
идејата. (Курир.мк)
Ако де, една џамија повеќе или помалку не прави разлика. Ако летате со авион не ќе можете 
да го видите Скопје од минариња и џамии. Ги има повеќе и од Тетово, Гостивар, Дебар... А 
што мислат граѓаните? Тоа е последното на умот на градоначалникот.

Ги разбира ли полиглогот Заев пораките од амбасадорката 
Брнс и на целиот дипломатски кор во Македонија?

Италијанскиот весник “Ла Верита“ објави серија скандали поврзани со Зоран Заев и луѓе 
блиски до него, бизнисмени кои претрпеле штета од истите јавно излегоа и обвинија за реке-
тирање и корупција, најтазе е вчерашното интервју на амбасадорката на САД во Македонија 
Кеит Мери Брнс, која јасно и гласно му порача на Зоран Заев дека корупцијата и невла-
деењето на правото се главни проблеми во државата. 
   “Корупцијата предизвикува огромна загриженост. И борбата со корупцијата е толку клучна 
затоа што тоа е број еден препорака за позитивната иднина на  оваа земја, за нејзиниот 
развој, за се’ што се надева да постигне. Мислам дека многу е важно да се препознае дека 
независно дали се работи за корупција на високо ниво во форма на поткуп на високи служ-
беници или ситна корупција која граѓаните ја чувствуваат на дневна основа, кога чувствуваат 
дека треба да платат за да го запишат детето во одредено училиште, за да добијат работа 
или фер третман во болници. Сите овие форми на корупција ја изобличуваат економската 
ситуација и креираат недоверба во општествто. Затоа, неопходно е сите парти, властите на 
сите нивоа, но и целото општество да се обединат и да се поттикне сеопфатна дебата за 
корупцијата , а тука улога играат и медиумите, но и да се обединат во акцијата да се справат 
со корупцијата како одговор од целото општество и да се осигураат бидејќи никој не е имун 
дека секој има своја улога“, рече Брнс. Но дали Заев ги разбира овие пораки? Дали Зоран 
Заев е свесен дека овие пораки доаѓаат од САД? (Курир)
Интересно. Американската амбасадорка јасно ги согледала проблемите со кој се соочува 
Република Македонија за краткото време на “амбасадорување“ во земјата. Се чини дека ам-
басадорката нема ниту малку информации од каде доаѓа корупцијата! Јас очекував Амбаса-
дорката пред да дојде во Македонија е запозната со ситуацијата во државата. Премиерот кој 
ја води државата два пати е аболициран, обвинет за поткуп, сеуште не е пред суд за кршење 
на Уставот, ... и таа чека од првиот корупционер во државата да се бори против корупција? 
Тој е корупционерот! Тој е корупцијата!

“Северна  Струга“, еднојазичност и УЧК: видете ги албанските 
знамиња и ќе се запрашате во која држава се наоѓате

Наместо двојазичност која насила ја донесоа Зоран Заев и СДСМ, во Струга, во Македо-
нија има еднојазичност. Според фотографијата и информациите со кои располага Инфо-
макс најголем дел од патоказите на автопатите се само на албански јазик или македонскиот 
превод е исчкртан или отстранет.Ако на тоа се додадат и албанските знаниња поставени 
на повеќето куќи, со право понекогаш патниците се прашуваат во која држава се наоѓаат. 
Ваквите незаконски постапки претставуваат и директна негација на мнозинскиот македон-
ски народ и на македонскиот јазик во неговата сопствена држава од страна на малцинска 
заедница. Инфомакс претходно пренесе дека по отстранувањето на знамињата од големите 
јарболи низ Македонија и префарбувањето на обележја на македонското знаме во некои од 
општините, општина Струга  сруши спомен-чешма на НОБ, по примерот на град Скопје кој 
отстрани споменик на македонски револуционер.
Ете како нашиот Зоранчо гради едно општество за сите – албанско. Македонскиот народ 
со доаѓањето на власт на Зоранчо не е државотворен народ туку е етничка заедница. Исто 
како Србите, Власите, Турците, Ромите... додека Албанците се на чекор до остварувањето 
на нивната идеја – трета албанска држава на балканските територии. Да се надеваме дека 
Албанците ќе бидат исто така дарежливи кон Зоранчо и ќе го инсталираат за премиер во но-
вата албанска држава како што Европа го стори тоа со него во сеуште државата  Македонија. 
Воедно тоа ќе биде и компензацја за недобивањето на Нобеловата награда!

“Дојче Веле“: Во Македонија шиење за 
милостина, а плати помали од Бангладеш 

и Кина според трошоците за живот
“Македонка“, некогашниот центар на југословенската текстилна индустрија, 9 илјади 
вработени, фабрика која им припаѓа на вработените, директор кој заработува само малку 
повеќе од работниците, фабричка градинка, работнички станови. Пропадна заедно со 
социјализмот на почетокот на 90-те години од минатиот век. Вака го започнува прилогот кој 
наголемо ја опишува состојбата со текстилната индустрија во Македонија интернет саитот 
“Дојче Веле“. Во прилогот потоа се опишува и – Made in Europe – етикетата на облеката 
која сугерира фер работни услови. Но во Македонија текстилните работници заработуваат 
милостина, додаваат тие. Во опширниот видео прилог на “Дојче Веле“ се опишува и за 
некои фирми кои поради тоа ги губат договорите со странските компании.
Како не му е срам на луѓето од “Дојче Веле“.  Македонија споредена со Бангладеш. Тие 
забораваат дека Македонија граничи со Бугарија, членка на Европската унија од пред 15 
години. Бангладеш не! Нашинците одат во Бугарија и земаат бугарски пасоши и право за 
Германија. Што им е на нив?  Нели Бугарија е во Европа!

ОСТАНАА УШТЕ ХИМНАТА И ГРБОТ – И нив да 
ги променевме немаше да добиеме датум

Професорот по римско право и дел од раководството на “Левица“ , Димитар Апасиев на 
Само вистина на Канал 5 ТВ вели дека власта не може да води надворешна политика со 
сервилност. – Ова е одраз на лилипутанскиот синдром на двојката Заев и Димитров, испаѓа 
дека е точна тезата која што ја пласирав дека не можете со сервилносст да водите надво-
решна политика, тогаш дури во она вашите империјални господари на Западот вие сте кари-
катура. Тој вели уште непроменети останаа химната и грбот. Што требаше уште повеќе да 
направиме?? Неговата теза вели уште пред референдумот беше дека утредента требаше 
да бидеме полноправни членки. Не требаше да го промениме името, а не пак за некаков си 
датум, вели Апасиев. Професорот истакна дека требаше името да не се менува, требаше са 
си продолжат преговорите, требаше домашни реформи, реформи во правосудството, вла-
деење на право, управна држава и антикорупција. Тука е рак-раната за државата. – Нема 
измислување топла вода здравство, социјала,  образование, ако тие се темелите , а вие ги 
уредите, тогаш вие сте ја донеле Европската унија тука. Ние воспоставивме камшикарска 
идеологија, поданички менталитет кој не вродува со плод и така и сме перцепцирани и затоа 
може да очекуваме пораз до пораз – вели Апасиев. 
Овде станува збор за сервилност и ништо повеќе.  И тоа не е новина. Така е од дамнина. 
Се сеќавате на Привремената спогодба со Грција за името?  Македонија именувана како 
втора страна беше обврзана да исполнува куп услови кои ги постави Грција именувана како 
прва страна.  Грција со Договорот се обврза единствено да не го попречува интегрирањето 
на Македонија во европските и светските организации. Тој договор Грција не го испочитува. 
Вториот договор со Грција, Преспанскиот договор е копија на првиот договор. Грција си го 
задржа правото на вето секогаш кога ке и’ падне на ум. Премиерот на Грција Мицотакис по-
веќепати тоа го повторува. Ако некогаш Господ даде да се започнат преговори со Европската 
унија, Грција има право на вето на секое од петнаесетте поглавја. Нешто слично имаме и со 
Бугарија. Македонија и Бугарија преговараат за македонската историја на која и’ требало ре-
видирање, не на бугарската. Гоце Делчев е Бугаринот кој се борел за Македонија. Бугарите 
ни биле на гости од 41-45 година, а не окупатори. Ете што добивме со Владата на Зоранчо 
Заев и неговите пајтонџии. Сервилност!

Никогаш северна, само Македонија: Градоначалникот 
на Новаци исвиркан од земјоделците за време на 

трибината со Цветан Трипуновски
Градоначалникот на општина Новаци, Љубе Кузмановски, беше исвиркан од своите сожите-
ли откако се обиде да го “поправи“ дополнителниот министер за земјоделство Цветан 
Трипуновски потсетувајќи го дека како министер требало да го користи името Република 
Северна Македонија. Додека траеше посетата на Новацци каде пред земјоделците се 
обрати дополнителниот министер за земјоделство, Цветан Трипуновски, кој секојдневно е 
на терен каде ги слуша проблемите со кои се соочуваат фармерите, градоначалникот се 
обиде да го поправи укажувајќи му дека не го користел “северна“ во името Република Маке-
донија. На ова жестоко реагираа присутните земјоделци кои го исвиркаа градоначалникот  
и му порачаа дека никогаш нема да биде северна туку само Македонија. (Република)
Ве молам, оставете го човекот на мир. За жалење е. Доволно е што Господ го казнил, а 
сега и ние да го казнуваме. Толку му доделил Горниот!

Унгарија го отповика почесниот конзул Сашо Јана-
киевски поради скандалот со медицинскиот отпад

Унгарија го отовика сопственикот на фирмата Еко Клуб од Битола, Сашо Јанакиевски кој 
беше почесен конзул на Унгарија во Битола.  Одлуката ја донело унгарското Министерство 
за надворешни работи откако во јавноста излезе информацијата дека фирмата на Јана-
киевски несоодветно го третира медицинскиот отпад пред да го депонира на депонијата 
Дрисла.  Унгарското МНР испратило нота до македонското МНР со известување дека 
отповикувањето стапува во сила веднаш. Јанакиевски бил почесен конзул на Унгарија од 
2012 година. (Плус Инфо)
Јанакиевски не издржа долго за да ја оправда титулата. Сега тој е нечесен конзул и ништо 
повеќе. Иако неговата титула не беше амбасадорска за да биде екселенција, не е на одмет 
почесен конзул да се носи и однесува со такви атрибути ако тоа навистина го заслужува.
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Низ деновите на минатиот месецОд септември годинава нема да има нови 
пасоши со Република Македонија, посто-

ечките ќе важат уште четири години
Изработка на нови лични карти кои ќе бидат со името Република Северна Македонија ќе 
започне од септември 2020 година, велат од Министерството за внатрешни работи (МВР) 
за Радио Слободна Европа. Во меѓувреме се изда-
ваат лични документи со името Република Македо-
нија кои ќе мора да се сменат до почетокот на 2024 
година. Пасоши и други документи со новото име 
граѓаните ќе можат да извадат дури од септември, 
ни одговорија од МВР. “Согласно спроведената 
постапка за набавка и испорака на нови видови на 
обрасци за лични документи (патни исправи, лични 
карти, возачки дозволи, службен пасош, дпломат-
ски пасош, пасош за странец, дозвола за привре-
мен престој, дозвола за постојан престој)склучена 
е Рамковната спогодба  на 05.12.2019 како и дого-
вор за нарачка на 11.12.2019 година помеѓу МВР и 
Veridos GmBH Berlin – Германија за испорака на об-
расци за лични документи. Со изработка на лични 
документи кои ќе бидат со новото име ќе се започне 
од септември 2020 г.“  стои во писмениот одговор 
од МВР. За тие што  мора да променат документи до септември, кога ќе почне издавањето 
на пасоши со новото име, ќе се издаваат лични документи со името Република Македонија. 
Но, тие патни исправи ќе имаат важност до почетокот на 2024 г. наместо важност од 10 
години, колку што е трајноста на пасошот. Новите пасоши и лични карти ќе бидат на трошок 
на граѓаните.
На здравје да им биде и на граѓаните и на селаните, на работниците и службениците, на сите 
на кои им требаат било какви лични документи. Она што важеше вчера не важи денес. Пи-
шува во документот кој го поседувате важи до 2028 г. но тоа што пишува не важи. Треба нов 
пасош.  Треба нова лична карта. Колку пати ќе се менуваат личните документи во нашата 
Македонија? Живеам во Канада 53 години од кои само првите три со југословенски пасош. 
Во канадскиот кој го поседувам 50 години нема ни буква променето. Здравствената карта 
само еднаш беше променета но и старата која ја затекнав за некои кои сеуште ја поседуваат 
важи до јули оваа година. Се промени картата затоа што на старата немаше фотографија, а 
на многумина (кои не поседуваат возачка дозвола) им требаше документ за идентификација, 
а не дека Америка, Мексико, Азербаиџан, Монголија или било кој друг бараше Канада да го 
стори тоа!

ГРУЕВСКИ ЗА УЦЕНИТЕ ВРЗ “ОДМЕТНАТИТЕ“ 
ПРАТЕНИЦИ: Прво им измислија обвинение, по-

тоа им понудија слобода во замена за затвор
Бевме сведоци на нешто што најверојатно беше незаконски, а можеби и не е, а тоа во мо-
ментот кога требаше да се гласаат уставнит измени во Собранието им беше понудена або-
лиција на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ за гласови. Просто беше направена една замена, 
ние вас слобода, вие глас. Дури имаше и една несреќна ситуација кога еден несреќен човек 
го носеа од болница да гласа и така нешто. Прво невини луге ги прогласија за виновни. 
Им измислија дела. Ги ставија во притвори. Покренаа обвиненија. Луѓе тргнаа да одат на 
судови, земавме адвокати. Некои од луѓето во домашен притвор, некои во притвор. Им ги 
загрозија животите, семејствата. Им ги промемија животите – вели Груевски и додава  - за 
после во даден момент кога ќе им требаат да ги ослободат или пак да им понудат ослобо-
дување. Тие што ќе прифатат ги прогласуваат за проевропски. Штом прифатат и гласаат , 
тогаш тие се проевропски, со визија итн. додека оние што нема да прифатат се ретроградни, 
криминалци, насилници и се’ најлошо што може да се каже – вели Груевски. (ИНФОМАКС)
Според горното Груевски не е задоволен од она што се случува денес во Македонија. А 
кој е крив за сето тоа? Јас мислам дека токму Груевски е најодговорен! Зошто во негово 
време (десет годишен мандат) и покрај сите докази за корупција, криминал, мито, кршење 
на Уставот од страна на Заев и бандата  ниту еден ден не одлежа во Шутка аболицираниот 
Зоранчо?

Северна“ предизвика инцидент на 
гробот на Гоце Делчев “

Почитувачи на делото на Гоце Делчев денеска во знак на протест ги исвиркаа делегациите 
на Владата и на претседателот на Македонија кои  по повод 148 години од раѓањето на 
револуционерот, положија цвеќе на неговиот гроб,објави порталот Експрес. Свиркањето 
и погрдните извици кон државните делегации, меѓу кои и советникот за култура на експре-
миерот Зоран Заев, Роберт Алаѓозоски, се случуваше откако официјалниот спикер најаву-
ваше дека делегациите се од Република Северна Македонија. (ПЛУС ИНФО)
Тие делегации немаат ништо заедничко ниту со делото ниту со идеите на големиот маке-
донски револуционр Гоце Делчев. Поубаво е да си седат дома или во кафеана, а не да ја 
брануваат македонската јавност.

Заев: Убеден сум дека Делчев е горд на 
нашето остварување кога ја направивме 

нашата земја  членка на НАТО
На денешен ден, 4 февруари е роден големиот македонски револуционер Гоце Делчев. 
Лидерот на СДСМ Зоран Заев истакна дека визијата на Делчев е мост кој ги поврзува 
сите народи. “Денес, на 4 февруари, на денот на раѓањето на Гоце Делчев, се сеќаваме 
и величиме еден од најмаркантните херои на македонската државност. Делчев со својата 
посветена борба и револуционерна активност ги отелотвори идеалите на слободата и со-
цијалната правда кои денес се длабоко вкоренети во нашата државотворна традиција. Не-
говата визија претставува мост кој не поврзува со другите  народи во заедничките напори 
за обединета Европа. Убеден сум дека Делчев и револуционерите од тој период се горди 
на нашето денешно остварување кога ја направивме нашата земја членка на НАТО и кога 
сме на чекор до поканата за старт на преговори со Европската унија. Во име на разбирање-
то и соработката мешу народите, Гоце Делчев не поврзува и во чест на таа идеја денеска 
се поклонуваме на гробот на великанот во црквата Свети Спас“, рече експремиерот Зоран 
Заев. (Фокус)
Забегал човекот нема што. Делчев и неговите содејци се превртуваат во нивните гробови 
од “остварувањата“ на Зоранчо. Скоро 150 години подоцна од неговото раѓање би рекол 
дека некои работи останале исти. Не случајно Делчев рекол, “ не познавам друг народ кој 
толку могу страдал од предавниците како македонскиот“. Треба ли да редам и повторувам 
овде се’ што и’ направи овој пакосник – предавник  (Зоранчо Заев) на нашата татковина?

Министерството за култура ќе ја 
финансира книгата на контроверзниот 

Веби Џемаили за кого дел од Македонија 
е источна Албанија

Дел од Македонија е источна Албанија! Министерството за 
култура финансиски ќе ја подржи книгата “Албанците од Се-
верна Македонија (Источна Албанија) во борба за национална 
независност“. Книгата е дело на професорот по историја на 
Тетовскиот Универзитет, Веби Џемаили. Од годишната про-
грама за култура за овој дискутабилен проект, на сметката на 
професорот ќе легнат три илјади евра. За Министерството, 
оваа книга која содржи ставови дека дел од територијата на Македонија е дел од Источна 
Албанија е добар и издржан проект од национален интерес. Веби Џемаили е познат во јав-
носта по неговите контраверзни ставови дека од Дебар до Велес никогаш не постоела Ма-
кедонија, односно дека тоа е источниот дел на Албанија. “Од Велес нагоре, Тетово, Дебар, 
Струга, Кичево, немало Македонија. Овие краишта биле албански источни краишта. Ние се 
соединвме во една заедничка држава во 1945 година под името Македонија“, вели Веби 
Џемаили. (Република)
Јас не гледам ништо контроверзно. Не гледам и ништо ново. Само не можам да разберам 
зошто Џемаили застана до Велес. Слободно можеше да ја издолжи албанската граница до 
Струмица, до Муртино. “Државата“ Македонија може да си дозволи таков луксус и да го 
награди со уште три други илјади евра. Нашата држава е единствена! Уникатна! Се’ е можно 
кога еден болен ум ќе намисли на нешто. Зар за сето ова крив е некој однадвор?

Обидот да се отуѓи Делчев од македонизмот е 
криминал и историски плагијат

Обидот да се отуѓи Делчев 
Од Македонија и од македо-
низмот го сметам за краен бе-
зобразлук, недолично однесу-
вање, провокација и на крајот 
криминално дело и историски 
плагијат – пишува професо-
рот Горан Калоѓера по повод   
годишнината од раѓањето на 
револуционерот и обидите, 
како што вели тој, за негово 
узурпирање...“Гоце Делчев 
беше  и останува и митска 
фигура и лидер, патријарх на 
првото поголемо востание на 
Македонците против турските 
власти. Тој беше и ќе остане голема историска фигура на македонскиот народ и неговата 
револуционерна историја“, пишува Калоѓера.  (Инфомакс)
А бре луѓе, не може Делчев да се рамни со Заев. Овој вториот нас не внесе во НАТО, еве 
сега бргу (по 20 или 30 години) ќе влеземе и во ЕУ. Дури некој лудак го нареди на листата 
за кандидат за Нобелова награда. За сето ова треба голема предавничка храброст. Што 
направи Делчев? Ништо. Го посвети животот за слободата на нашата Македонија. Го даде и 
животот за неа! Јас морам да признам дека сум многу благодарен на Зоранчо и еве зошто: 
Откако Зоранчо не внесе во НАТО јас спијам како јагне. (Јас незнам како спијат јагнињата) 
Ајде сега некој да се охрабри да ја нападне нашата Македонија. Најмногу се плашевме од 
напад од страна на Мозамбик, Ирска, Мексико, Пакистан...Ако оние комшиите околу нас (Ал-
банија, Бугарија, Грција) сакаат дел или цела држава, нека земат, пак остануваме во  НАТО. 
Тоа е филозофијата на нашиот Зоранчо!

Швајцарците во се’ поголем број ја напуштаат земјата
Иселувањето на населението не е феномен врзан исклучиво за земјите од источна и југои-
сточна Европа, туку влијае и на богатите земји, како што е Швајцарија. Како што пренесува 
агенцијата Танјуг, официјални податоци покажуваат дека се’ повеќе Швајцарци избираат 
својата среќа да ја побараат во странство при што, Франција, САД, но и Австралија или Таи-
ланд се меѓу омилените дестинации. Во последните години значително е зголемен бројот на 
Швајцарци кои ја напуштаат земјата, а во исто време се’ помалку граѓани од дијаспората се 
враќаат назад, покажуваат резултатите. Според статистичките податоци, околу 36 проценти 
од иселениците од Швајцарија се на возраст меѓу 20 и 35 години, врз основа на што може 
да се заклучи дека се’ повќе млади луѓе ги спакувале куферите со намера да си заминат од 
богатата но и скапа земја. (Макфакс)
Дали ова за нас кои живееме надвор од татковината треба да биде утеха или разочарување? 
Бараат ли Швајцарците покрај лебот и погача или само поголема погача? Овде во Канада 
ние сме задоволни со лебот, а за студот, ќе зборуваме во мај или јуни...

од МВР. За тие што  мора да променат документи до септември, кога ќе почне издавањето 
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Водата
Денојве пак е актуелна во-
дата во Преспанското Езе-
ро. Ја снемало, велет. Се 
повлекла ногу кун Грција. 
Така барем коментирет кј 
нас долу, во МК. И стручни 
и нестручни.
И ние овде коментираме. 
Разно-разни коментари. 
Еден (некажвам име) дури 

рече дек Грците го преград-
двеле езерото и не ја пушта-
ле водата кј нас!!!??? Си по-
дзамолчаф.
Ама коментаророт од другар 
ми Цане...!!! Капак!!! 
И си разговараме така ние 
за кј нас во Македонија... 
надолго и нашироко. Така  
дојдофме и до водата. Цане 

– љут – ифрит. За овие 30 
години, Богами, ваков не го 
имам видено.
“Бадио...” - ми рече тој. 
“Знајш зш се повлече вода-
та”??!!
“Зш бе бадио” - го опитаф и 
чекаф да ми кажат нешто... 
“шо навистина ќе држит 
вода”.
“Се срамит, бадио... се сра-
мит"!!! Мртоф озбилен!
Јас... онемеф!!! Го гледам... 

неможам да вервам!!!
Пробаф да ја свртам рабо-
тата на зафрканција, та му 
велам:
“Абе ние охриѓани ви ја кра-
диме от под Галичица". Мис-
леф “ќе поминит" моево.
Цане ни со око да трепнит! 
Мафна со р’ката, во смис-
ла... зае*и!!!
Чоекоф си ги фати пари-
те - си помислиф. Цане, ти 
бадио одлепи - рекоф полуг-
ласно.
“Како бе... како мислиш"??? 
- сега веќе озбилно го опи-
таф, и чекаф барем сега да 
се “попрајт".
“И водата се срамит од до-
говорот. Зато и се повлече" - 
ми рече со уште посериозен 
глас.
Ми требеше една добра ми-
нута да сфатам дека другар 
ми Цане е уште онај... ста-
риот!
Не е Цане “одлепен". Ок е!

Ристо Ристе

Водата – љут – ифрит. За овие 30 

неможам да вервам!!!
Пробаф да ја свртам рабо-
тата на зафрканција, та му 
велам:
“Абе ние охриѓани ви ја кра-
диме от под Галичица". Мис-
леф “ќе поминит" моево.
Цане ни со око да трепнит! 
Мафна со р’ката, во смис-
ла... зае*и!!!
Чоекоф си ги фати пари-
те - си помислиф. Цане, ти 
бадио одлепи - рекоф полуг-
ласно.
“Како бе... како мислиш"??? 
- сега веќе озбилно го опи-
таф, и чекаф барем сега да 
се “попрајт".

Нови Сто Дена 
Ќе да почвит нова трка на “100 м со препреки". Трка нова, репрезентации стари. 
От предходната локална Олимпијада. И от предходната. И от та пред_неа. Трчет 
така, и двете репрезентации, ево скоро 30 години, со исти такмичари. Немат 
смена на играчи. И никако да стигнет на целта. Дали конечно една от репрезента-
циве ќе успејт да се пласират во Прва Лига. Ааа… знам! Тие… препреките, нооогу 
зафркната работа. Тие се проблемот! Инаку, спремни се играчиве. Во секое вре-
ме! С'мо шо ќе испопаѓет по п’теката, одма барет “други 100 м". Со нови патики, 
нови маици, нови шорцој… ама п'теката и препреките – исти! Ај да видиме дали 
овај_п'т нифното трчајне и нас заедно со ниф ќе нé однесит до целта! 
Ристо Ристе

Ристо Ристе
416.315.7375

ristoriste@gmail.com

До кога браќа, мили Македонци Tра-ла-ла-блуднице 
вавилонска-тра...

Торонто, 8-ми Март о.г. 6 сатот поручек... навечер... како_са-
кате. По локално време, шо би рекле оние од "време е за 
време." PBS Chanel дирекно од Лондон преземат BBC News. 
А во вестите... (из)бегалци... криза... Турција не_сакат... Гр-
ција не_дават... Србија отворат... Аустрија затворат... Евро-
па пропаѓат... Аљаска се креват... Америкаците се спремет... 
Русите дремет... С'мо кутрите ние... ни збор за_нас! Шо бе ни 
збор??! Абе ни буква!!! За 7-8 минути, колку шо траеше тој 
дел од вестите, ни М од Македонија. (Ко да) Не_постојме!!!
Во 7_и_пол, по локално, пуштам МТВ Прва. Ударниот дне-
вник. Се знајт... и таму та... (из)бегалската криза! И пази! 
Истите снимки! С'мо шо овдека за разлика од BBC, Македо-
нија се спомна едно 15-тина п'ти. Ај сега биди паметен!!!??? 
Апла е дека работава не е чиста! Кој-кого овдека...!?? Све ми 
се чинит дек тој одговор го знает тие шо парадирет низ Ма-
кедонија. Домашни и странски политички манекени! Домаш-
ните, појќе-помалце ги знајме. Ко ќе дојт по_погодно време 
ушче појќе ќе ги запознајме. Странските...!? Уууууууфф!
За нас - звучни имина! Кој от кого!? Да не ги именвам... Кој 
наместо по крстот, скокат по бурето со вино, та народот го 
доживјават ко брат... кој, за да покажит колку е "зелен" се 
возит на точак по метрополата ни, па камерите го пратет 
дури и "кј шо ојт царот пешки"... со нашите официјалци се 
комуницират по социјалните мрежи наместо по кабинетите, 
па така и народот се фкључвит во сето то, та така прерасвит 
во еуфорија... циркус!!!
За "Блудницата" - сите се анонимуси! Сите до еден, от прф 
до последен! Ситни канцелариски пискарала, поставени 
про-форма овде-онде како пиуни за фронтална употреба. 
Обично, нивното истрауматизирано детство ги квалифици-
рат за ногу добри послушници. Заслужни за глаткото спро-
ведвејне на дневната политика на надредените, за да ги од-
морет нифните вечно во_воздух кренати р'це, наградвени се 
со "екскурзија низ Европа." Е тие, таквите, ќе ти дојдет дома 
и ќе ти го "кажвет куќниот ред." А нас - мило!
Ние се топиме от радос. То ти сме ние! Да мојме, дома на_
ручек да ги викниме, та да им покажиме шо е македонска 
гостољубивост. Тие ни се шетет низ дворот, а ние по_ниф 
метиме и му се клањаме. Тие голи кј нас ф_спална... ние ги 
покриваме дан настинет. Да да... то ти сме ние. Све чужџо е 
поубо от нашето. Шо појќе му угодвиме, то сме посреќни! А 
тие све појќе не газет!
Дури постапвет и надвор од инструкците и овластвејната, 
па така го задоволвет нивното исфрустрирано его, нивната 
суета...
И не_ретко, от ко ќе се вратет во матицата, така задовол-
ни от "сработаното", затворени во нивните гарсоњери, ќе се 
"обесет" на неограничениот интернет, и ќе пљукет по земја-
та, во случајоф Македонија, к'де биле "специјални пратени-
ци"... "европски преставници"... и важеле за "некој и нешчо". 
А во стварност никој и нишчо! 
Не пак дека вие ова не го знаефте...

Ристо Ристе

Зошто
Ако нам ни смета "Битољ" затоа што не 
е Битола, или "Скопље" што не е Скопје, 
тогаш ние имаме право (и официјално) да 
го наречеме, изговориме или напишеме 
"Белград" а не Београд. Но, зошто не и 
Нов Насад... Садник, туку Нови Сад? Зо-
што не Нов Пазар туку Нови Пазар? Зо-
што не Нов туку Нови Бечеј? Произволно, 
не?
Ајде малку и на домашен терен. 
Меѓу народот, ајде-де. Навика... Но зошто 
и на Тв и во дневен печат?!
Зошто не Дива Населба туку Диво На-
сеље? Зошто не излегува туку искача? 
Зошто не тие туку они?
Безредие, беззаконие, непочитување на 
својот мајчин јазик.

Ристо Ристе

“И водата се срамит од договорот. 
Зато и се повлече" 

Коментар на:

"Џабе си од Скопје ако не живееш по скопски"
Напомена: 
Аку случајно или намерно си се родил во некој град, во случајов - Скопје, тоа незначи дека по автоматизам си од 
истиот, или пак уште помалку - припаѓаш таму. 
Хартијата трпи се. Па и ова.
На оваа "хартија" сите до еден глумат лудило, и никој не е начисто сам со себе кој е и што е??!! Како прво: Сите - 
ама сите до еден, се од внатрешноста или со јазикот на "чистокрвните скопјани" - од провинција. Од тој што чува 
коза на тераса (во коментар), до тој што пишува написи, мислења, текстови... а Бога ми и тој (во случајов јас) што 
коментира. Скопје не е ништо друго, туку (без навреда) Собирен центар, во кој како и секаде, се "искача у град". 
За тоа требаат "ноги", а за да"наручиш" и испиеш пијалок, требаат "руки". И така... "у субота вечер" секој е "у 
шема" и секој е "чистокрвен скопјанец". Е... тоа си, се дури ги упразнуваш тие фрази. Сите други што не зборуваат 
така, осудени се на ерес... неприпадност...

Но, реалноста е нешто сосем друго. Тие што "смеат"да го носат "предзнакот ск" одамна ги нема или се многу, 
многу малку. И по некое непишано правило, тие не се експонираат на ваков начин. За правите скопјани ваквиот 
начин на "докажување чистокрвност" е чиста малограѓанштина.
Вреден за размислување е и следниов пример и податок. Една од "иконите" на Скопје секако е и водачот на култ-
ниот "Леб и Сол". "Чистокрвните скопјани" го сметаат за олицетворение на Скопје и без сомнение со задоволство 
би се "идентификувале" со него. А тој пак, видете, не е од Скопје. И ред други примери! Ќе нема доволно место 
аку продолжам...
Како второ: Никој. Верувајте, никој не му посакува лошо на Скопје и неговите жители. Сета таа фама, дека никој 
во Македонија не ги сака "скопјанчишчата" упорно се турка напред баш од тие што по секоја цена сакаат да бидат 
наречени "скопјанчишча". Како инаку би се зборувало за нив?! Имам многу другари и пријатели што со години 
живеат во Скопје, а сосем се во ред! Не се срамат да кажат од каде потекнуваат. Горд сум на сите нив и нивната 
нормалност.
И како трето: За културата! Секој сам си е одговорен. Не само тој што чува коза на тераса туку и тој што пишува 
и... И затоа, вие, "чистокрвни скопјани" гледајте да помогните да се воспостави некој ред и традиција во "тоа 
Собирниот Центар", така што ќе ги тргнете вашите маски и слободно ќе вдишите малку "чист воздух од внатреш-
носта". Немојте да се плашите. Ниту пак да се срамите. Впрочем, тоа е ваш воздух. На тој начин ке заживеете 
нормално, во сите сегменти од животот. Доста е криење зад минливи шеми и излитени фрази од "чистокрвниот" 
жаргон.
Со почит до сите скопјани, без разлика од каде и да сте.
Од мене толку. Аку мислите дека грешам - нека ви е простено.
Ристо Ристе
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Кога ги пишувам овие редови 
сеуште не сум видел некоја 
понова анкета за намерите 
на македонските избирачи 
кому ќе го дадат својот глас 
на претстојните парламен-
тарни избори кои ќе се одр-
жат на 12 април. Многумина 
велат дека не веруваат во 
било каква анкета. Некои не 
веруваат од проста причина 
дека најчесто се прават гре-
шки. Но не веруваат најмно-
гу и во оние анкети  кои се 
платени да се спроведат од 
страна на политичките пар-
тии.  Да претпоставуваме 
кои ќе ги добие априлските 
избори е многу неблагород-
но. Според една анкета спро-
ведена пред отприлика два 
месеци, политичката  партија 
ВМРО-ДПМНЕ водеше со 
два проценти. Тоа е незна-
чајна разлика (ако до избо-
рите не се промени) за да се 
формира стабилна влада со 
повеќе од 60 пратеници. Ако 
тоа не се случи, тогаш јово 
на ново за промена односно 

за напредок во нашата Маке-
донија. 
   ВМРО-ДПМНЕ предводе-
на од Христијан Мицковски 
за да врати барем нешто од 
она што Македонија го изгу-
би за време на владеењето 
на СДСМ ќе мора да добие 
60+ пратеници, а тоа ќе 
биде повеќе од тешко за да 
се оствари. Коалиција со 
било која од албанските по-
литички партии не ќе може 
да функционира затоа што 
ВМРО-ДПМНЕ не е толку 
многу дарежлива партија за 
да им ги исполнува желбите 
на било која албанска пар-
тија како што се наследници-
те од комунизмот.
   СДСМ е политичка партија 
која ги изгуби последните 
парламентари  избори со 49 
спрема 51 пратеник. Овие 
се бројки претежно од ма-
кедонските избирачи. Двае-
сеттината останати седишта 
во Собранието се места 
претежно од претставници 
на албанските партии во 
Македонија. Тие двасетина 
места се доволни за чове-
чето од Муртино да продо-
лжи со разнебитувањето на 
нашата и негова татковина. 
Тој, Зоранчо, еве што изјави 
на 19 февруари годинава во 
Виница: “Со ДУИ (албанска 
партија) ги решивме крупни-
те прашања во Владата. Ние 
сме единствена партија која 
има лепеза на избор за сора-
ботка со албанските партии 

така што очекувам дека ќе 
најдеме сили прв пат да на-
правиме предизборна коали-
ција со партии од албанскиот 
блок“, рече “визионерот“ Зо-
ранчо Заев. Тој најави дека 
коалициите ќе бидат задржа-
ни и малку проширени, а тоа 
ќе биде познато до 9 март за 
кога е закажан конгресот на 
СДСМ.
   Не гледам зошто треба да 
се чека до 9 март, до  кон-
гресот. Нели СДСМ-овците 
се наследници на Тито. Кога 
Тито ќе предложеше нешто, 
тие сите веднаш креваа два 
прсти. Никој не сакаше да 
закасни ниту за секунда. 
Истото нешто го прават и 
денес. Да не некој од нив 
се побуни за двојазичноста, 
за Преспанскиот договор, за 
историјата... Да не некој се 
спротивстави на вождот?
   И уште нешто изјави ли-
дерот Зоранчо Заев. “СДСМ 
повеќе не е македонска пар-
тија, туку е мултиетничка 
партија со доминантно ма-
кедонско тело“. Со оваа изја-
ва на Зоранчо наполно се 
согласувам. СДСМ престана 
да биде македонска политич-
ка партија со заминувањето 
на Бранко Црвенковски. Од 

денешниот лидер на СДСМ 
не може да се очекува ни-
што македонско. Напротив, 
ако тој ги добие изборите во 
април (а ќе ги добие) како 
што вели насловот, од Маке-
донија ќе останат само маке-
донските  песни. Исто како во 
Егејска Македонија. Грците 
ги избришаа топонимите на 
селата, реките, планините... 
го забранија јазикот, арно 
аме песните не можат! Денес 
во Егејот се пејат македон-
ските песни повеќе од било 
кога.
   Денес македонското опште-
ство (Македонците) не само 
што се поделени како нико-
гаш порано туку и недоста-
сува лидер кој ќе ги поведе 
истите на прав пат, на на-
ционален пат каде и прво 
и последно ќе биде зачуву-
вањето на македонската др-
жава, на македонскиот иден-
титет. За таков лидер за овие 
избори нажалост е прекасно.  
Погоре реков дека родениот 
за пакост Заев ќе ги добие 
изборите. Ќе победи со ал-
банските гласови. Но не само 
со нив. Ќе победи и со оние 
македонски гласови на кои 
им стана прва љубов името 
Северна. Мотивација плус е 

и неоправданото верување 
кај многумина дека само тој, 
Зоранчо и никој друг не мо-
жел да ја внесе Македонија 
во Европската унија. 
   Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, 
Христијан Мицковски очекува 
по европски пат, по европски 
терк да ги добие изборите 
во април. Ако се земе во 
обѕир дека ниту еден Ал-
банец нема да даде глас за 
неговата партија, а од друга 
страна сите вроботени (така 
ја намалија невработеноста) 
во македонската админи-
страција која е најголем вро-
ботувач се партиски војници 
на СДСМ, тогаш  Мицковски 
треба да ја направи простата 
математика која нема да му 
донесе ниту 50 пратенички 
места. (Се надевам дека 
грешам!)  Дали водството 
на ВМРО-ДПМНЕ заборави  
на кој начин дојде на власт 
СДСМ? Ќе ги потсетам: нема 
правда нема мир. Ги избоја-
дисаа македонските инсти-
туции, испокршија се’ што им 
дојде до рака за да дојдат до 
власт и ја ослободат заробе-
ната држава. Која заробена 
држава? Оваа држава со која 
Зоран Заев си игра мајтап 
како да е негова имовина? И 

сто пати повеќе направи ште-
та кога дојде на власт со пом-
ош на албанските партии. 
   Ако на нашата татковина 
сме и’ биле некогаш најпо-
требни драги читатели, то-
гаш тоа е 12 април кога секој 
Македонец со право на глас 
без разлика каде живее да 
излезе и да го даде својот 
глас. За нас во дијаспората, 
разбирам дека тоа е многу 
потешко бидејќи изборно-
то (гласачкото) место не е 
зад ќошот, не на следната 
улица, не на следниот квар-
тал, не во својот град и за 
многумина не во  државата 
во која живееме,  но вредно 
е жртвувањето и тоа е мал 
дар за татковината за која 
многумина знаени и незнае-
ни ги дадоа своите животи. 
На сите од нас со победа на 
изборите на 12 април ќе ни 
биде полесно кога државата 
Македонија ќе ја бранат ку-
чиња, а не волци, патриоти, 
а не предавници!
   На крајот од овој напис дра-
ги читатели имам морална 
обврска да ви се извинам за 
вокабуларот (речникот) кој го 
употребив за да се искажам 
за она што мислам, однос-
но истиот вокабулар кој го 
употребуваше досегашната 
влада на Република Македо-
нија. Таа влада и така нема-
ше нешто убаво да му каже 
на сопствениот народ кого го 
излажа и прелажа!

Македонска Заедница

Танас Јовановски

Наскоро уште песните 
македонски ќе останат

„За македонскиот пишуваме мајчин јазик, а сега и како домородци, а не Македонци, не може да регистрираме здружение“
Здруженија на Македонци 

во Грција
Во одделни случаи пред ло-
калните грчки власти и пред 
грчките судови македонски 
здруженија во Воден не мо-
жат да го изучуваат маке-
донскиот јазик, а во Серес 
ни да се регистрираат како 
здружение на домородци, на 
локални жители.
На 24 февруари во Апела-
цискиот суд на Солун почна 
судењето по жалба на здру-
жението на локалното (домо-
родно) население од Серес 
„Кирил и Методиј“. Најпрво 
основниот суд во Долна Џу-
маја (декември 2017) ја доз-
воли регистрацијата на ова 
здружение, по што судот во 
Серес ја поништи таа реги-
страција (бр.185/2019). Пред-

метот во моментов е пред 
Апелацискиот суд во Солун, 
кој наредната недела треба 
да донесе одлука.
На 24 февруари судот засе-
даваше само половина час, 
откако радикалното грчко 
здружение „Македонски бор-
ци“ се спротивстави на нази-
вот домородно население
Целта на здружението „Ки-
рил и Методиј“ е да ја задржи 
традицијата и „локалниот“ 
јазик на нејзините членови, 
на домородците од регионот. 
Ова е главната причина за 
војна со професионалните 
„патриоти“, велат од здруже-
нието.
„Почнаа заканите, лагите, 
клеветите, лажните извеш-
таи, уцените... кои беа на-
сочени против  членовите 

на здружението кои само се 
охрабрија да почнат правна 
постапка против национа-
листичките бајки на „Маке-
донските борци“. Судот во 
Серес, во услови на притисок 
на полицијата и навредливи-
те коментари за присуството 
на универзитетски профе-
сори кои се осмелија да ги 
бранат локалците од ова 
здружение, донесе решение 
за поништување на регистра-
цијата. „Македонските борци“ 
се поддржани и од Адвокат-
ската комора на Серес. За 
овој преседан солунскиот 
адвокат Јанис Константину 
напиша дека се срами од 
неговата професија затоа 
што Адвокатската комора 
на Серес застана во првите 
редови на страната на обви-

нителот и дури се обиде да 
се закани и да го гони својот 
член Костас Демелис, кој го 
застапува здружението“, ве-
лат членови на здружението 
„Кирил и Методиј“.
На рочиштето во Солун, 
пред зградата на Апела-
цискиот суд беа присутни и 
универзитетски професори и 
правници кои го поддржуваат 
здружението.
На почетокот на постапката, 
претседателот на Адвокат-
ската комора на Серес поба-
ра да се отстрани новинарот 
на Дојче веле, бидејќи, како 
што рече, не му се допад-
нало тоа што го напишал 
новинарот за првото судење 
и затоа што ги повредил не-
говите лични податоци. За 

среќа новинарот продолжи 
да бележи, велат присутни 
на рочиштето на кое и прет-
ставници на Грчката унија за 
човекови права беа обвинети 
дека работат за невладина 
организација на Сорос.
„Македонците од здружение-
то „Кирил и Методиј“ не се 
сами. Македонците од Грција 
не се сами. Постојат прија-
тели, браќа, соработници 
во нашата заедничка борба 
за подобра Грција што ќе ги 

почитува сите нејзини деца… 
Главата горе“, велат од здру-
жението.
Пред овој случај, македон-
ското здружение за промо-
ција на мајчиниот јазик „Кр-
сте Мисирков“ од Воден не 
успеа од локалните власти 
да добие училишен простор 
за учење на македонскиот 
јазик, за организирање на 
часови за македонскиот јазик 
(мајчиниот јазик).
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Повеќе #НашетоИмеЕМакедонија постери низ цела #Македонија! 
Овие во #Охрид, Република МАКЕДОНИЈА.

More #OurNameIsMacedonia posters are going up throughout 
#Macedonia! These ones in #Ohrid, Republic of MACEDONIA.

БИЛ НИКОЛОВ : 
Ја гледав дебатата меѓу 
предавникот Заев и лажниот 
патриот Мицкоски и се пра-
шувам, кој им даде право на 
овие двајца идиоти да прего-
вараат и да го менуваат НА-
ШЕТО име?

"I watched the debate between 
Traitor #Zaev and faux 'patriot' 
#Micko and I wondered: Who 
gave these two idiots the right 
to change or negotiate OUR name and identity? You didn't. I didn't. A REAL #Macedonian would 
pledge to reverse the illegal name change. 

Николов: Големите западни медиуми намерно 
шират анти-македонски расистички вести

Претседателот на Македонското Меѓународ-
но Движење за човекови права на македон-
ците од Канада и безкомпромисен борец за 
зачувување на македонскиот идентитет и 
интегритет, Бил Николов во своето најново 
обраќање ги повика западните медиуми 
да објаснат зошто и по чија директива, 
шират анти-македонски расистички вести. 
Ги повикувам големите западни медиуми 
на средба за да можат в лице да ми кажат 
зашто намерно шират анти-македонски расистички вести. Не се преправајте дека се борите 
против расизмот и говорот на омраза, кога всушност го ширите, напиша на својот Твитер 
профил, Бил Николов, Претседател, Македонското меѓународно движење за човекови 
права од Канада.

зашто намерно шират анти-македонски расистички вести. Не се преправајте дека се борите 

Нема да дозволам македонската историја да 
ја избришат корумпирани политичари кои са-
каат да го продаваат НАШЕТО ИМЕ. Моето 
семејство е од Егеј и Мала Преспа и НИКО-
ГАШ не потклекнаа пред турските, грчките или 
албанските зулуми. Тие се бореа за #Македо-
нија - се борам и јас.

I won't allow #Macedonian history to be erased 
by corrupt politicians who think they own OUR 
NAME and have sold it out to appease their 
masters. My family is from Egej and Mala Prespa 
and NEVER gave in to Turkish, Greek or Albanian 
oppression. They fought for #MACEDONIA. So 
do I.

I asked MK politicians to respond to my op-ed 
blaming THEM for the forced name change: 
a) SOME made excuses 
b) ONE admitted it 
c) MOST said nothing, hoping I'll go away. 
I'm not going away. Maybe I should run 
for PM & show them HOW TO DEFEND 
#MACEDONIA

Можеби треба да се кандидирам за премиер и да им 
покажам на политичарите КАКО СЕ БРАНИ МАКЕДОНИЈА
Претседателот на Македонското Меѓународно Движење за човекови права на македонците 
од Канада и безкомпромисен борец за зачувување на македонскиот идентитет и инте-
гритет,Бил Николов, во своето најново обраќање ги потсети македонските политичари за 
нивната вина за промената на името на нашата држава.

Прашав МК политичари да ми одговорат на обвинувањето за нивната вина за промената 
на името: НЕКОИ имаа изговори,ЕДЕН ја призна вината,ПОВЕЌЕТО молчеа, во надеж дека 
ќе престанам. Нема да престанам. Можеби треба да се кандидирам за премиер и да им 
покажам КАКО СЕ БРАНИ МАКЕДОНИЈА ,напиша Николов на својот Твитер Профил.
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Читањето на книги,а посеб-
но за младите, е една од 
најважните причини за ни-
вен правилен развој.Секоја 
книга за себе,преставува 
нов свет,нов поглед,ново 
искуство.Македонскиот об-
разовен систем во кој јас се 
образував ми овозможи да 
прочитам многу книги.Сека-
ко,Македонските автори беа 
најчитани но  и најголемите и 
најпознатите светски автори 
исто така беа вклучени.Де-
нешниве политички збидну-
вања во Македонија ме пот-
сетија на една одлична книга 
која одсекогаш ми била една 
од најомолените.Претпоста-
вувате дека тоа е книгата 
или поточно сатирата "Барон 
Минхаузаен".
               БАРОН МИНХАУЗЕН 
е книга напишана во 18-от 
век од германскиот автор,Ру-
долф Ерих Распе.Минхаузен 
е вистинска личност,герман-
ски аристократ кој како млад 
војник се борел во Руско-Тур-
ската војна,1735-1739, на 
страната на Русија.После 
вракањето назад ,тој на свои-
те пријатели и познаници им 
раскажувал за своите аван-
тури и јунаштва за време на 
таа војна.Така,во една при-
казна,тој кажувал како летал 
на топовско ѓуле.Во друга 
приказна,се борел против 15 
метри голем крокодил,а исто 
така раскажувал дека имал 
патувано и на Месечината.
Потоа,во друга приказна,го 
проголтнала огромна риба 
во Медитеранското Море,-

дека опасен волк ја влечел 
неговата санка на снегот и 
дека се спасил од давење 
со помош на неговата долга 
коса.Од овие негови приказ-
ни може да се забележи дека 
не само што се неверојатни 
него се една голема лага.Од 
прва до последна.Точно дека 
се интересни и возбудливи 
но се сите до една лажни.За-
тоа може да се заклучи дека 
Минхаузен е најголемиот ла-
жач во историјата.
               МУРТИНХАУЗЕН,е 
една сосема друга личност 
која пред неколку години се 
има појавено на Македонска-
та политичка сцена.Слично-
ста со вистинскиот Минхау-
зен е фрапантна,па затоа е 
многу тешко да се каже кој 
од нив двајцата повеќе лаже.
Еве неколку од "бисерите" 
или поточно лагите на Мур-
тинхаузен.
    1."Додека дишам,додека 
го дишам овој Македонски 
воздух и додека ме држи па-
метот,дека мојот Дедо,мојот 
Татко,сите мои претци,јас 
и мојот син и ќерка сме Ма-
кедонци,родени овде во 
Македонија тоа не може да 
се случи....и не само тоа,ве-
рувам дека не постои човек 
во Македонија,подготвен да 
излезе пред Парламент и да 
бара промена на Устав за-
ради промена на Уставното 
име"
     2."Јас конечно ве пока-
нувам да се израдуваме на 
една убава работа,и треба 
да се израдуваме,Македо-

нија доби датум за почеток 
на преговори,Јуни 2019 го-
дина"
     3."Ви реков,болничко ле-
кување ке биде бесплатно за 
сите"
     4"Кој бе тоа ке спроведе 
двојазичност во Радовиш,во 
Струмица,во Прилеп,во Ка-
вадарци....глупости невиде-
ни...до каде забегаа"
     5."100 000 денари плата за 

докторите"
     6."Facebook I Google че-
каат на граница да инвести-
раат,но прво да го смениме 
името"
     7."Минималната плата ќе 
биде 500 Евра"
     8."Изградивме 800 киломе-
три Автопатишта низ целата 
држава"
     9."Ќе ги вратиме сите 
украдени пари од претходна-
та власт,преку 10 милијарди 
евра,и ке ставиме бројчаник 

во центарот на Скопје да ги 
покажува вратените пари"
    10."Судството го отво-
ривме како пупка"
Ова се само неколку цитати 
и изјави на Муртинхаузен,-
секако дека има многу,многу 
повеќе.Но и овие се доволно 
да се добие вистинска слика 
за овој политикант.
           Во последниот дел би 
сакал да цитирам неколку по-
знати личности кои го дадоа 
своето мислење за Муртин-
хаузен

            Најпрво ке го цитирам 
Отец Ивица Тодоров кој за 
цело време беше на барика-
дите кога требаше да се про-
тестира против промената на 
името.
            "Најсрамниот, 
најпонижувачкиот,најкри-
миналниот,најлажовниот, 
најбезобразниот,најдемоти-
вирачкиот, најпредавничкиот 
период на оваа држава и 
народ се случи во времето 
оној кој поради континуира-
но лажење го стекна името 

МУРТИНХАУЗЕН а онака е 
познат под името ЗЗ".
              Следно ке цитирам 
дел од изјавата на Змаго Је-
линчич,пратеник и лидер на 
Словенечката Национална 
Партија.
              "Македонија е земја 
со историја од неколку илја-
да години. Македонскиот на-
род е од памтивек.Правото 
на самоопределување е ос-
новно човеково право кое не 
може да и биде одземено на 
ниту една нација.Иако дадоа 

се од себе,сепак не успееја 
да ги уништат Македонците.
Познавам многу Македонци.
Тие се чесни и горди луѓе.
Не мислам на "северните" 
предавници,кои пред три го-
динисо помош на милионите 
на Сорос и на американската 
администрација ја презедоа 
власта,ја окупираа земјата и 
ја продадоа за пари.Не,мис-
лам на вистинските македон-
ски херои,новинари,правни 
експерти,активисти кои ,и 
покрај заплашувањата,про-

гоните и угнетувањата,не по-
пуштија,туку храбро и гордо 
застанаа во одбрана за свои-
те права. Оставката на ЗЗ е 
нешто најдобро што можеше 
да и се случи на Македонија.
Уште подобро би било,ако ЗЗ 
и неговата криминална банда 
драстично бидат поразени на 
прстојните избори.Всушност 
тоа ке бидат избори против 
ЗЗ,избори за за вракање на 
достоинството на Македон-
скиот народ.Од победниците 
на тие избори Македонскиот 
народ очекува враќање на 
Уставното име,Република 
Македонија,укинување на 
неуставните договори со Гр-
ците и Бугарите,како и зако-
нот за двојазичност со кој ги 
понижи Македонците во со-
пствената земја,а исто така 
се очекуваат и обвиненија 
против ЗЗ и неговите колеги 
за предавство."
         
Подобро кажано,здравје.

  Поздрав и се читаме во 
некој нареден број...Нико-
гаш северна,само МАКЕ-
ДОНИЈА

Диме Костов

во центарот на Скопје да ги 
покажува вратените пари"
    10."Судството го отво-
ривме како пупка"

МИНХАУЗЕН / МУРТИНХАУЗЕН

Колумна на Љубомир Цуцуловски: НЕРАМКОВЕН ДОГОВОР

Денес, кога повторно растат 
нечии етнички апетити, кога 
се преименуваат училишта 
според етнички принцип, 
кога се бара пропорцијална 
етничка застапеност дури и 
во доделувањето на награди 
на популарноста и забавата 
(„Златна Бубамара“, на при-
мер), кога се воведува двоја-
зичност на целата државна 
територија, кога предизбор-
но се менуваат границите на 
изборните единици, го обја-
вувам (малку скратен) мојот 
текст „Нерамковен договор“, 
објавен во „Утрински весник“ 
од 22.12. 2001 год., стр. 9.
„МИР И ПРОМЕНИ. Во делот 
1.1. се тврди: ‘Целосно и бе-
зусловно се отфрла употре-
бата на насилство за оства-
рување политички цели.‘ 
Сепак, Договор е донесен 
под притисокот на оружјето, 
со јасни предупредувања 
дека без Договорот ќе има 
војна. Веќе на ова ниво се 

покажува во каква колизија и 
нејаснотии запаѓа Договорот. 
Наедно, ова говори дека е 
донесен под притисок – воен 
и надворешен. Според тоа, 
не е легитимен.
ПОЗИТИВНА ДИСКРИМИ-
НАЦИЈА. Синтагмата е бес-
мислена, што значи глупава. 
Затоа, во светот е нaпуште-
на. Сепак, ја има во Дого-
ворoт. ‘При уписот на држав-
ните универзитети на нови 
студенти, кои припаѓаат на 
зедници кои не се мнозинско 
население во Македонија, 
ќе се применува принципот 
на позитивна дискримина-
ција.’(6.3). Значи, сеедно што 
некој имал помалку поени, ќе 
биде примен на факултет, 
бидејќи припаѓа на одреде-
но национално малцинство. 
Ова е во директна колизија 
не само со здравиот разум, 
туку и со Договорот, во кој 
претходно се тврди: ‘Целос-
но ќе се почитува принципот 

на недискриминација и рам-
ноправен третман на сите 
лица…’(4.1.).
СТРАНИ НА ДОГОВОРОТ. 
Нејасно е кои се страните во 
Договорот и во кое својство 
се јавуваат. Тој е потпишан 
од лидерите на ВМРО-ДПМ-
НЕ, СДСМ, ДПА и ПДП, 
како и од претседателот на 
Републиката, премиерот и 
специјалните претставници 
на ЕУ и САД. Сепак, нејасно 
е врз основа на која уставна 
или законска одредба овие 
лица го потпишале докумен-
тов. Особено збунуваат по-
тписите на Леотар и Пердју, 
бидејќи тие ниту се лидери 
на некоја македонска пар-
тија, ниту се членови на некој 
државен орган, ниту се граѓа-
ни на Република Македонија. 
Оттука, како е можно како 
страна-потписник на еден до-
кумент, со кој се регулираат в 
н а т р и ш н и т е односи во 
една држава, да биде некој 

кој не е граѓанин на таа др-
жава. Освен ако не се работи 
за п р о к у р а т о р и. Тие се 
можни само ако постојат п р о 
т е к т о р а т и…
ЕТНИЗИРАЊЕ. Со Догово-
рот се предвидуваат повеќе 
службени јазици. Така, во 
него се тврди: ‘Кој било друг 
јазик што го зборуваат нај-
малку 20% од населението, 
исто така, е с л у ж б е н ј а 
з и к.‘ (6.5, под. Љ.Ц. Види 
ги и членовите 6.8. 7.2, 7.3. 
7.4, од приложените устав-
ни амандмани). Ова значи 
воведување повеќејазичност 
на ниво на државата… Тоа 
е чекор кон етнизирање и 
парцијализирање на држа-
вата… Дека не се работи за 
случајност говори и фактот 
што во целиот Договор се 
определуваат правата на ет-
ничките заедници и нивните 
меѓусебни односи, наместо 
да се говори за индивидуал-
ни човекови права и нивно 
унапредување. На моменти 
работите добиваат гротес-
кни димензии. На пример, 
со амандманот кон член 78 
од Уставот, предвидено е 
формирање на Комитет за 
односи меѓу заедниците, 
како да се работи за племен-
ска заедница, а не за заед-
ница на граѓани. Во истиот 
член се среќава синтагмата 
‘водачите на релевентните 
заедници‘, која неверојатно 

потсетува на синтагмата ‘по-
главиците на племенските 
заедници.‘
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА. Во 
делот 3.2. предвидена е ре-
визија на општинските грани-
ци. Таа ќе биде спроведена 
‘… од страна на локалните 
и националните власти, со 
меѓународно учество.‘ Прво, 
што значи терминот ‘учество‘ 
и, второ, какво е тоа меѓуна-
родно учество во креирање-
то на внатрешните граници 
на една суверена држава? 
Или, Македонија дефини-
тивно го губи суверенитетот, 
преобразувајќи се во про-
текторат на ‘меѓународната 
заедница‘? Сомнежот дека 
се работи за губење на др-
жавниот суверенитет се за-
силува кога ќе се прочитаат 
некои делови од Анекс Ц, кој 
се однесува на имплемента-
цијата на Договорот. ‘Стра-
ните, исто така, ги поканува-
ат ОБСЕ, Европската унија и 
САД да ја зголемат обуката 
и програмите за помош на 
полицијата, вклучувајќи… 
распоредување, колку што е 
можно побрзо, на меѓународ-
ни набљудувачи и полициски 
советници во чувствителните 
области.‘ (5.3.)
ВЕТО. Воведувањето вето е 
еден од спорните моменти. 
Ова право е воведено пер-
фидно. При донесувањето 
на многу витални одлуки, 
покрај двотретинско мнозин-
ство, се предвидува да се 

има и половина гласови од 
претставниците на етничките 
малцинства.(Види член 5.2., 
како и уставните амандмани 
кон чл. 69.2 и понатаму). Тоа 
значи дека доволно е 16 пра-
теника да бидат против не-
која одлука и таа да не биде 
донесена, сеедно што за неа 
гласале 104 пратеника. Зна-
чи, волјата на 16 луѓе се ста-
ва над волјата на 104 луѓе!
Овој Договор не води кон 
стабилизација на Републи-
ката, туку кон нејзина дезин-
теграција… бидејќи е надвор 
од сите логички рамки. Исто 
така, тој не води кон стаби-
лизација, бидејќи уште сега 
албанските лидери пре-
дупредуваат дека во него се 
опфатени само дел од нив-
ните барања. Значи, главни-
те барања допрва ќе следат. 
Тогаш, која е смислата да 
се донесуваат палијативни 
решенија во услови кога се 
најавуваат наредни сериозни 
барања?“
Ова беше напишано и обја-
вено пред дваесетина годи-
ни. Значи, с� беше најавено 
и одлучено. Сепак, некои и 
понатаму се чудат и се шо-
кираат, прашувајќи се што 
ни се случува. Ни се случува 
тоа што тогаш го премол-
чивме што заради страв, што 
заради интерес, што заради 
лична корист и додврувања, 
што заради…

Фејсбук објава на Проф. 
д-р Љубомир Цуцуловски

Македонска Заедница
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The 2020 Valentine’s Dance was 
MYNET’s biggest event to date!

 Over 400 young Macedonians came 
together to celebrate the day of love 
with music, dancing, food and drinks. 
Like every year, the annual Mr. and 
Ms. Valentine contest was held at the 
event. Anastasija Sioukovska was 
selected Ms. Valentine 2020 and An-
tonio Temelkov was chosen to be Mr. 
Valentine. They were the lucky win-
ners of a gift card to Toronto’s Eataly 
market and restaurant complex. 
Without the support and donations 
from the Macedonian community, 
these events would not be pos-
sible. MYNET would like to thank all 
the ladies’ auxiliaries of the Greater 
Toronto Area churches for donating 
the bouquets for our female winners 
and boutonniere for Mr. Valentine. To 
Zora Gusevski and Ana Dukoski for 
the chocolates, Violeta Rostankovski 
for the tiara, Anngie Jovanovski 

for Ms. Valentine’s sash and Jackelyn 
Dimovski for the Jello shots. A special 
thanks goes to Eataly Toronto for donating 
the grand prize for our winners and Presi-
dent Vlade Dimitrievski and the executive 
board of St. Clement for supporting us. 
Thank you to Suzy G Photography for the 
Photo Booth which has become a popular 
part of all our events and Balkan Entertain-
ment for keeping everyone on their feet all 
night long. A huge thank you also to our 
volunteers who spent the night working 
the bar, door and food. Last but not least, 
thank YOU, the Macedonian youth of the 
GTA and those who travelled from the US 
and elsewhere to make it to our event. We 
hope these events keep attracting young 
Macedonians in even greater numbers. 
We invite you all to our Fall event on Oc-
tober 10th!

Christian Rostankovski

Antonio Temelkov Mr. Valentine 2020 :
It's a great event for young Macedonians to get together and celebrate the wonderful culture. 
I'm honored to be given the title of Mr.Valentine 2020. I didn't have high hopes going into it but 
i ended up winning. The atmosphere and music were great. i had lots of fun and can't wait for 
next years Valentines Day Dance. 

Anastasija Sioukovska Miss Valentine 2020: 
I am very proud and very honoured to be crowned Miss Valentine this year. This events are 
a great opportunity for us young people to come together and carry our beautiful Macedonian 
music, culture and traditions and at the same time get to know each other and have fun! 
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Доколку имате прашања во врска со работата на црковната управа побарајте го претседателот, потпретседателот 
или секратарката на црквата, а ако имате прашање во врска со верата или со црковната служба побарајте го 

Отец Сашо Целески. За двете потреби користете го црковниот телефон: 416-421-7451

March 29th

29-ти март

Марина Атанасовска 
5 години на чело на 
женската секција во 

Св. Климент 
Претседателката на женската секција од нашата најголема 
македонска православна црква Св. Климент Охридски од 
Торонто на сите свои соработнички и на сите Македонки во 

македонската заедница во Канада и насекаде низ светот им го честита 8-ми Март, 
Меѓународниот ден на Жената.
Марина е пример за достоинствена, вредна Македонка која успешно работи со женска-
та секција
од црквата Св. Климент Охридски веќе 5 години во неколку мандати, најнапред во 2000 
и 2001-та година, потоа во 2010 година и во последниве две години кога на чело на 
црковната управа беше Чедо Миленковски и сега Владе Димитриевски.
Од богатата волонтерска активност на Марина Атанасовска вреди да се спомене и неј-
зиниот ангажман при уредувањето и подготвувањето на македонското катче во базата 
Борден каде што претставници на Армијата на Република Македонија ја претставуваа 
нашата држава пред светот. 
Оваа програма се спроведуваше во периодот од 2000 до 2005 година.

Претседателката на женската секција од нашата најголема 
македонска православна црква Св. Климент Охридски од 
Торонто на сите свои соработнички и на сите Македонки во 

македонската заедница во Канада и насекаде низ светот им го честита 8-ми Март, 
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Мислења на читателите на весникот Македонија:
Што очекувате од предвремените парламентарни избори во Република Македонија на 

12 април 2020 (односно 11-ти април, денот за гласање на Македонците во дијаспората)?
Томислав (Томче) Бојаџиески:
Иднината звучи како празнина неизвесност и тишина. На 
некого иднината му е полна со радости а на некого му е 
тажна. Не знам дали за неа треба човек да размислува 
за нешто подобро или пак да се препушти на судбината. 
Пред нас нашата иднина може да биде нејасна но вистин-
ска а зад нас се спомените и грешките. Треба да учиме 
од грешките за да имаме појасна и побава иднина. 2016 

Година заборавивме дека во времето на СДСМ ни се случија многу работи една е она 
кога станавме Бивша Југословенска Република Македонија , друга е кога од шеснаесете 
краци на сонцето од Кутлеш ни останаа само осум, трета е кога општествениот капитал 
стана приватен , четврта кога ни ја скроија новата територијална поделба по терк на 
терористичката ДУИ која пукаше и убиваше Македонци и така во недоглед заборавени 
работи кои мислиме дека сме ги заборавиле и упорно пробуваме да се правиме или 
слепи или глуви иако од нас зависи дали иднината ќе биде тажна или радосна 12 Април 
2020 Година е твојата шанса да ја разбиеш таа празнина неизвесност и тишина но не 
заборавај дека СДСМ и покрај твојот Бојкот на Референдумот за промена на името не 
го слушна твојот крик туку те тера да повеќе не живееш во Република Македонија , те 
тера да не се нарекуваш Македонец туку некој си Граѓанин на некоја си с Македонија , 
те тера да заборавиш дека твојот мајчин јазик е Македонски а притоа убедувајќи те дека 
зборуваш на некој дијалект кој припаѓа во групата на словенски јазици и врвот на сето ова 
нивно лудило е те тера да заборавиш на Филип, Александар, Кирил и Методиј , Климент 
и Наум , Самуил,Крале Марко, Карпошово и Кресненско Востание , Гемиџиите, Делчев, 
Питу, Мисирков,Сандански,Миладиновци,Илинденско Востание,Балканските војни,Прва-
та и Втората светска војна, Конески, и нас како Македонската емиграција и редици многу 
други работи. Што очекувам од парламентарниве избори па очекувам дека Бојкотот не е 
решение Бојкотот е глас за СДСМ а смртна пресуда за Македонија.. Очекувам да Наро-
дот масовно излезе на избори и му даде шанса на новото раководство на ВМРО ДПМНЕ 
од кого очекувам да разликите со сите партии и патриотски здруженија ги надминат и 
заедно застанат против гробарската политика на СДСМ. Очекувам по победа на здруже-
ната опозицијата на светот да му покаже и докаже дека ние сме Република Македонија 
и Македонци , очекувам беспоштедна борба против секој која ја продал и опљачкал Ма-
кедонија и Македонскиот Народ и на крајот очекувам дека тагата ќе замине во заборав 
а радоста високо ќе изгрее над Република Македонија .. МАКЕДОНЕЦ ЗА МАКЕДОНЕЦ

Томислав (Томче) Бојаџиески:
Иднината звучи како празнина неизвесност и тишина. На 
некого иднината му е полна со радости а на некого му е 
тажна. Не знам дали за неа треба човек да размислува 
за нешто подобро или пак да се препушти на судбината. 
Пред нас нашата иднина може да биде нејасна но вистин-
ска а зад нас се спомените и грешките. Треба да учиме 
од грешките за да имаме појасна и побава иднина. 2016 

МАРК БРАНОВ:

Не очекувам баш многу, оти 
овие избори личаат повеќе 
на местеница, а не на избо-
ри. Барам за македонскиот 
народ да не признава не-
легални влади, нелегални 
договори, и се друго под 
проектот Северна, заедно 
со овие таканречени #Ев-

роАтлански Вредности што 
бараат да ја уништат Р. 
Македонија. Повикувам за 
позитивна про-Македонска 
политика да изврши отпор 
за слободна. Во партиите 
на Калето, УЧК 1, 2 и 3... не 
се гледа ни Р. Македонија, 
ни матична држава за секој 
Македонец, со позитивно 
културно влијание до сите 
дела на Македонија, и до 
Македонците во целиот 
свет. Во политиката на Ка-
лето, се рушат последните 
темели што ни се потреб-
ни за да се гради суверена 
држава. Раководството на 
овие три партии на Кале-
то, не им смета- ич. Тие 
имаат голема амбиција за 
фотелјжи, статус, и пари, и 
малку друго. Секој македон-
ски патриот бара Ахмети и 

Заев да паднат од власт, 
заедно со таа политика на 
Калето што ни ги донесе. 
Таа политика ни ги донесе 
Привремената Спогодба, 
војната во 2001-а, Амнестии 
за секој злосторник, и до-
говорите: Охридски, Прес-
пански, со Бугарите, и Ти-
ранската Платформа... сите 
тие ги рушат националните 
интереси на Македонскиот 
народ. Едни патриоти знаат 
добро дека се нелегитимни 
избори, ама бараат нови 
патриотски партии, или не-
зависен лист на кандидати 
без партии, други пак бара-
ат бојкот. Додека овие сили 
се за отпор против наредби-
те на колонизаторите, мора-
ме да ги почитуваме.

Македонија. Повикувам за 
позитивна про-Македонска 
политика да изврши отпор 
за слободна. Во партиите 
на Калето, УЧК 1, 2 и 3... не 
се гледа ни Р. Македонија, 
ни матична држава за секој 
Македонец, со позитивно 
културно влијание до сите 
дела на Македонија, и до 
Македонците во целиот 
свет. Во политиката на Ка-
лето, се рушат последните 

Ицо Најдовски -Перин:
Очекувам да сте стави крај 
на заевизмот во Македо-
нија. А што подразбираме 
под заевизам? Да преста-
ни распродажбата на ма-
кедонските национални и 
државни интереси. Мислам 
дека на овие избори ќе има 
промена на собраниската 
структура со неколку нови 
пратеници кои нема да се 
од ВМРО ДОМНЕ, СДСМ 
и ДУИ. Иако изборниот мо-
дел ги фаворизира голе-
мите партии. Сметам дека 
пратеници од дијаспората 
нема да има и така ќе биде 

додека условите не се про-
менат со нов закон. СДСМ 
со помош на ЕУ и НАТО би 
можела да добие уште еден 
мандат, но тоа ќе се постиг-
не само со нерегуларни 
избори. Промена на власта 

ќе има, но досегашни-
те јавни верувања не 
најавуваат раскину-
вање на капитулански-
те договори. Мислам 
дека ВМРО ДПМНЕ 
ќе состави влада со 
некоја од албанските 
партии, но исто така 
очекувам пратеници од 
помалите партии кои 
ќе им застанат на па-
тот и ќе им го расипат 

есапот. Овај пат очекувам 
македонското гласачко тело 
да го одбрани сопственото 
достоинство и достоинство-
то на Македонија.

додека условите не се про-

ќе има, но досегашни-
те јавни верувања не 
најавуваат раскину-
вање на капитулански-
те договори. Мислам 
дека ВМРО ДПМНЕ 
ќе состави влада со 
некоја од албанските 
партии, но исто така 
очекувам пратеници од 
помалите партии кои 
ќе им застанат на па-
тот и ќе им го расипат 

Александар Тасе Стојановски: 
Очекуван оваа корумпирана власт да си замине, за Маке-
донија конечно да зачекори напред. ШТО СЕ ОДНЕСУВА 
ДО ДИЈАСПОРАТА, САКАМ ДА ГИ ПОВИКАМ СИТЕ МА-
СОВНО ДА СЕ ПРИЈАВАТ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ПРЕСТОЈ-
НИТЕ ИЗБОРИ ЗА ДА МОЖЕМЕ ПОВТОРНО ДА ИМАМЕ 
НАШИ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛА-
МЕНТ. Овој период е тежок за целиот македонски народ 
и само обединети можеме да го победиме ова зло!

Ник Дурлов: 
Драги Македонци од Хамилтон и околината,
Би  сакал и би го замолил секој  Македонец 
кој поседува македонски пасош да се реги-
стрира и да отиде на  гласање на 11 април 
во Генарлниот Конзулат на Р. Македонија во 
Торонто.
 Тоа е наша морална и татковинска долж-
ност, особено во овие моменти и на овие 
избори во Македонија. 
Ние, патриотите од Хамилтон лично ќе се 
ангажираме да обезбедиме превоз и да 
отидеме организирано на гласање.

Саша Илиевски: 
Од предвремените парламентарни избори во Македонија 
очекувам победа на ВМРО ДПМНЕ, само да не се зала-
жуваме дека ќе биде лесна победа. Сеуште конците низ 
институциите ги држи СДС. Дури и со победа ќе треба 
внимателно да се избере коалицискиот партнер од албан-
скиот блок. Овој табор на СДС треба и мора да замине во 
историјата после неправдата што и ја нанесе на Република 
Македонија

Горнан Јовановски:

Во Македонија имаме комп-
лексна ситуација,со многу 
спротивставени елемен-
ти,толку заплеткана така што 
тој "Гордиев Јазол",неможе 
да го одмота нити Алексан-
дар Македонски.Но сепак,ма-
кедонската вечна потрага кон 
своето самопрепознавање ќе 
можат да го повратат самите 
македонци со масовен излез 
на изборите закажани за 12 

април годинава.Со услов ако 
својот глас го дадат за една 
од македонските парти која 
ги застапува македонските 
интереси,и која ќе гарантира 
дека ќе се залага за раскину-
вање на сите капитулански 
договори.Во моментов има-
ме само една моќна маке-
донска партија,бидејќи Заев 
се изјасна дека неговата 
партија СДСМ не била ма-
кедонска,туку мултиетничка.
Тогаш македонците имаат 
само една опција,да гласаат 
за ВМРО ДПМНЕ, затоа што 
се мисли дека само оваа пар-
тија има концепција да изгра-
ди демократски поредок во 
државата и подобар живот за 
сите.Ова е момент кога треба 
сите да заземеме долги чеко-
ри,да бидеме сигурни во се-
бе,да бидеме цврсти,реши-
телни,одлучни,е ергични,со 
позитивна мисла,да бидеме 

обединети,единствени,ба-
рем тоа сега и е најпотребно 
на нашата земја,вака побр-
гу ќе стигнеме до целта за 
која сонуваме.Моето лично 
мислење е,да ги отстраниме 
сите суети,ако сакаме да ја 
зачуваме Македонија,онаква 
каква што ја наследивме,па 
дури и подобра.Секој маке-
донец,се разбира по свое 
убедување,својот глас ќе 
треба да го даде против Зо-
ран Заев и неговата тајфа,за 
да ја спречиме кантониза-
цијата,федерализацијата и 
асимилацијата на Македо-
нија,македонската нација и 
македонскиот народ,што ја 
навестуваат заевистите. Ако 
изборите бидат фер,очеку-
вам позитивни резултати кои 
ќе се движат во интерес на 
македонската кауза,убедли-
ва победа на опозицијата. 

својот глас го дадат за една 
од македонските парти која 
ги застапува македонските 
интереси,и која ќе гарантира 
дека ќе се залага за раскину-
вање на сите капитулански 
договори.Во моментов има-
ме само една моќна маке-
донска партија,бидејќи Заев 
се изјасна дека неговата 
партија СДСМ не била ма-
кедонска,туку мултиетничка.
Тогаш македонците имаат 

Каролина Ристеска:
Предвремените парламентарни избори во Македонија 
очекувам да го обединат мојот народ како никогаш до сега 
во нашата македонска историја. Очекувам многу  работа и 
посветеност од Претседателот на партијата ВМРО ДПМНЕ 
професор др. Христијан Мицкоски. Очекувам неговите 
сопартијци несебично да работат и да си помагаат во 
претставувањето и остварувањето на зацртаните цели во 
програмата за Обнова на Република Македонија. Очеку-
вам граѓаните достојно да гласаат во државата. Очекувам  
победа за ВМРО ДПМНЕ.

Горан (Гоцки) Илиев: 

Очекувам циркусот наречен 
с.....а да заврѓи и конечно да 
ја видиме Македонија на прав 
пат.
Можеме и мораме. 
Македонија вечна.

Саша Илиевски:
Од предвремените парламентарни избори во Македонија 
очекувам победа на ВМРО ДПМНЕ, само да не се зала-
жуваме дека ќе биде лесна победа. Сеуште конците низ 
институциите ги држи СДС. Дури и со победа ќе треба 
внимателно да се избере коалицискиот партнер од албан-
скиот блок. Овој табор на СДС треба и мора да замине во 
историјата после неправдата што и ја нанесе на Република 
Македонија

Македонска Заедница
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Мислења на читателите на весникот Македонија:
Што очекувате од предвремените парламентарни избори во Република Македонија на 

12 април 2020 (односно 11-ти април, денот за гласање на Македонците во дијаспората)?
Диме Костов: 
Во последните три години 
се случи масакрирање на 
Македонското општество...
нелегално поставената 
влада на ЗЗ,на неуставен 
и силеџиски начин го смени 
уставното име,ја промовира 
двојазичноста на цела тери-
торија,го потпиша катастро-
фално лошиот договор со 
Бугарија и се откажа многу 
лесно од историјата,култу-
рата и образованието во 
корист на јужниот сосед...и 
сето тоа пред очите на за-
падните демократски ам-
басади кои,не само што 
немо го гледаа тој начин на 
однесување на ЗЗ,туку и го 
одобруваа и подржуваа...
поради тоа Македонските 
граѓани ја имаат изгубено 
довербата во институциите 
на државата а уште повеке 
довербата во демократска 
Европа,која како што реков 
немо го гледаше масакри-
рањето на Македонските 
институции(Парламент,Суд-
ство,Полиција,Војска итн) од 
страна на ЗЗ...Моите очеку-
вања од следните предвре-

мени Парламентарни избо-
ри не се многу големи.Се 
очекува сигурна победа на 
ВМРО-ДПМНЕ.Гледаме 
дека лидерот Мицкоски вету-
ва полтитички,судски и еко-
номски реформи и огромни 
надворешни инвестиции во 
стопанството.Многу малку 
ветува за вракање на ве-
ковното име Македонија и 
поништување на т.н. прес-
пански договор а скоро и 
да не зборува за поништу-
вање на двојазичноста на 
цела територија. Можеби 
Мицкоски има некои скрие-
ни адути во ракавот,кои не 
сака да ги открие сега.Во 
минатото ВМРО-ДПМНЕ 
своите најголеми успеси ги 

имаше со националната 
Македонска политика,О-
ва раководство се повеќе 
се однесува како граѓан-
ска-централна партија.
Мое мислење е дека тоа 
е погрешна одлука.Лиде-
рите како Трамп,Борис 
Џонсон,Путин,Орбан, 
Ердоган,Јанша, Балсона-
ро,Кси како и Салвини и 
ЛеПен со своите Нацио-
нални политики постиг-

нуваат огромни успеси,поли-
тички и економски, во своите 
држави.Глобализмот е на 
изумирање затоа што доне-
се само поголеми проблеми 
но не и вистински и реални 
решенија за секојдневни-
те проблеми на граѓаните.
Тоа го истакна и Трамп на 
говорницата во ОН а Путин 
веќе од порано го има кон-
статирано ова.Сепак,како 
и да е,на сите Македонски 
граѓани кои живеат и рабо-
тат во Канада а имаат право 
на глас,им советувам да се 
пријават и да излезат и гла-
саат на 11 Април 2020.

мени Парламентарни избо-

Др. Лефтер Манче: 
Нас не’ ставија во гробот, 
ама уште дишиме, не сме по-
криени со земја и на 12 април 
ќе можеме да излеземе живи 
од гробот со горе глава како 
Македонци.
 За тоа да се случи, мора 
секој од нас патриот и Ма-
кедонец, сите ние да се 

обидиниме под една партја, 
а не пак со неколку мали 
партии кои излегуваат на 
избори за само лични инте-
реси. Прашањето е дали ќе 
излеземе од гробот или ќе 
не’ покријат во гробот и ќе 
изчезнеме како Македонци 
или Македонија..

обидиниме под една партја, 
а не пак со неколку мали 
партии кои излегуваат на 
избори за само лични инте-
реси. Прашањето е дали ќе 
излеземе од гробот или ќе 
не’ покријат во гробот и ќе 
изчезнеме како Македонци 
или Македонија..

Славе Димитров:  Очигледен е фактот дали говориме за вонредни или редовни избо-
ри во суштина за македонскиот народ и држава ќе нема 
никакви позитивни промени на подобро. Системот Ку*то, 
Мурто и Али, за жал функционира перфектно на и само 
сметка на македонскиот напатен народ, од независноста, 
па се до денденешен.
Ние сите покажавме и докажавме пред се кон самите себе 
и кон светот дека не сме  опитни, доследни и  заслужни да 
сочуваме, а не па да градиме и имаме една слободна, неза-
висна и просперитена држава.
Нашата генерација ќе остане забележана во меморијата на 
македонскиот народ како такава. Од тоа бегање нема.  

Затоа се наоѓаме  и тие таму и ние овде, такви  каде што сме, обезличени, ограбени, изла-
жани, поделени  и занемени.
Така да одговорот за очекувањето за жал е, едно големо НИШТО.
МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА! Поздрав до читателите.
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Ристо Ристе: 

Нажалос ништо ново. Дали мојт да дојт до смена 
на власта? Мојт! Све мојт кј нас. Дали ќе бидит 
поубо? Невервам. Немојме ние да се надминиме. 
То ни е во крфта. Ние сме самодеструктивни. Дај 
Боже да грешам.

Ристо Ристе: 

Нажалос ништо ново. Дали мојт да дојт до смена 
на власта? Мојт! Све мојт кј нас. Дали ќе бидит 
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Томе (Чаичанец) Арсовски: Апелирам до сите граѓани во Републиката и во Дијаспо-
рата, да излезат масовно и го дадат својот глас во најголем 
број против денешната влада (партијата СДСМ- Зоран Заев).
Треба да се надмине големиот притисок од Западните земји, 
посебно од Евопската Унија, кои веѓе зборуваат да има 
преговори со Македонија и Албанија во следните неколко 
недели. Како испадна сето ова сега баш пред изборите!?
Ние имаме една ДРЖАВА - МАКЕДОНИЈА, едно ЗНАМЕ, 
еден ЈАЗИК.(не треба да име повеќе дискуси).
А што се однесува за малцинствата, имале и ќе имаат свои 
граѓански права во границите на интернационални и држав-
ните закони на Македонија

рата, да излезат масовно и го дадат својот глас во најголем 
број против денешната влада (партијата СДСМ- Зоран Заев).
Треба да се надмине големиот притисок од Западните земји, 
посебно од Евопската Унија, кои веѓе зборуваат да има 
преговори со Македонија и Албанија во следните неколко 
недели. Како испадна сето ова сега баш пред изборите!?
Ние имаме една ДРЖАВА - МАКЕДОНИЈА, едно ЗНАМЕ, 
еден ЈАЗИК.(не треба да име повеќе дискуси).
А што се однесува за малцинствата, имале и ќе имаат свои 
граѓански права во границите на интернационални и држав-
ните закони на Македонијаните закони на Македонија

Живе Македон Латиновски:  Средените држави, оние на кои најчесто им се воо-
душевувме, се такви поради патриотизмот или национализ-
мот кои го демонстрираат. Во Македонија имаме целосно 
отсуство на патриотизам во моментов и затоа државата е 
во ситуација каква што сите ја согледуваме. Ненародната и 
недемократска власт на Заев мора да падне. Македонците и 
останатите граѓани го кажаа своето НЕ на неколку пати преку 
протести и избори. Падот на Заев е неминовен. Народот гла-
саше за право и правдина наспроти криминал, корупција и 
непотизам кое што е секојдневие во последниве три години. 
Предвремените парламентарни избори се неизбежни. Маке-
донците почнуваат да се чуствуваат како граѓани од втор ред 
во својата татковина, и поради љубовта кон својата држава 
до денденес многумина отслужуваат затворска казна. Тоа 
мора да запре, мора да се спречи. Преспанскиот договор е 

плод на злосторничко здружување. Aнтиуставен и криминален акт за административен ге-
ноцид врз македонскиот идентитет. Нема суд во светот, ако не е силуван од изопачената 
светска моќ, што не би го поништил и прогласил за злосторство против човештвото. Во 
време кога половина Европа сака да ја напушти Унијата, а третина од планетата знае дека 
НАТО е клинички мртво, нема цивилизирана држава каде што некој би се осмелил антиЕУ 
и антиНАТО расположените граѓани да ги нарече државни непријатели. Тогаш како може 
Македонците да бидат непријатели на својата земја? Да не дозволиме да не вратат со 
столетија наназад, да не дозволиме да ни го замолчат патриотизмот со желбата да бидеме 
поголеми од другите нации. Сегашната борба на Македонскиот народ со геноцидниот напад 
на глобалофашистите од ЕУ/НАТО и домашните СДС квислинзи кои го спроведуваат, треба 
да не обедини. Македонија мора да биде Македонска и слободна. Опструкциите, ниските 
удари, лажните вести и манипулациите нема да ја продолжат политичката кариера на Заев. 
Крајот е близу, македонците на 12 април ќе изберат обнова на Македонија. 
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Јован Бојчев:Според мое мислење,претстојните Парламентарни избори ќе доведат до 
промена на владеачката гарнитура. Очекувам и се надевам 
на мирен изборен ден во Републиката. Дијаспората нема 
да гласа повторно, пред се поради тоа што нашите сона-
родници се разочарани од случувањата во предходните 2 
години поврзани до смената на Уставното име и договорот 
со Р. Бугарија. За жал и по смената на власта, повторно не 
очекувам подрастична промена на состојбите.Така ќе биде 
се’ додека не се појави Лидер ,независно дали од десна или 
лева провиниенција, кој ќе ја обедини нацијата и ќе остане 
на власт доволно долго, по примерот на Меркел, Кол,Тачер, 
Митеран. Притоа кога велам обединување, мислам на сите 

етницитети што живеат во Р. Македонија.
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Живе Македон Латиновски:

Драгица Димовска: Изборите во Македонија би требало да поминат мирно иако се 
гледа дека двете најголеми партии страшно се критикуваат. 
На изборите сметам дека ВМРО-ДПМНЕ ќе има најповеќе 
пратеници во парламентот, а кон нив ќе се приклучат и пома-
лите партии од третата опција во Македонија. Јас мислам 
сите тие имаат заедничка цел рефендирање на преспан-
скиот и бугарскиот договор и подобрубање во сите сфери 
на економија , образование, здравство култура идр. Само 
обединети можат да победат. А кој ќе направи влада, зависи 
од меѓународната заедница
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Драги Стојковски: За следните Собраниски избори, закажани за април оваа година, 
очекувам македонските гласачи во Република Македонија да 
се освестат од зимскиот сон и да гласаат свесно и совесно 
за независни кандидати кои на никаков начин не учествувале 
во разнебитувањето на македонската држава и македонскиот 
народ. Крајно време е гласачите да сфатат дека сите поли-
тички партии кои досега владееле со Република Македонија 
не се решение на проблемите, туку напротив, тие се причи-
ната за проблемите во секое поле, од економијата преку која 
народот го доведоа до просјачки стап, па се‘ до националните 
понижувања преку кои ги продадоа државното име, идентитет 
и историја. Крајно време е на сите генетски модифицирани ма-
кедонски политичарчиња да им ја покажеме вратата за излез 
од политичкиот живот и влез во затворот Шутка.
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НАТО е клинички мртво, нема цивилизирана држава каде што некој би се осмелил антиЕУ 
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столетија наназад, да не дозволиме да ни го замолчат патриотизмот со желбата да бидеме 
поголеми од другите нации. Сегашната борба на Македонскиот народ со геноцидниот напад 
на глобалофашистите од ЕУ/НАТО и домашните СДС квислинзи кои го спроведуваат, треба 
да не обедини. Македонија мора да биде Македонска и слободна. Опструкциите, ниските 
удари, лажните вести и манипулациите нема да ја продолжат политичката кариера на Заев. 
Крајот е близу, македонците на 12 април ќе изберат обнова на Македонија. 

Јован Бојчев:Јован Бојчев:Јован Бојчев:

Гоце Адревски: 

Се надевам Македонците ќе ја казнат власта заради разне-
битувањето на Македонскиот идентитет. На овие избори, 
единствен начин Заев да не остане на власт е ВМРО ДПМ-
НЕ да добие мандат за формирање влада. Во моментов, 
освен ВМРО ДПМНЕ, ниту една друга опозициска партија 
нема потенцијал да освои повеќе пратеници од СДСМ.

Гоце Адревски:

Се надевам Македонците ќе ја казнат власта заради разне-
битувањето на Македонскиот идентитет. На овие избори, 
единствен начин Заев да не остане на власт е ВМРО ДПМ-
НЕ да добие мандат за формирање влада. Во моментов, 
освен ВМРО ДПМНЕ, ниту една друга опозициска партија 
нема потенцијал да освои повеќе пратеници од СДСМ.

Македонска Заедница
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Мислења на читателите на весникот Македонија:
Што очекувате од предвремените парламентарни избори во Република Македонија на 

12 април 2020 (односно 11-ти април, денот за гласање на Македонците во дијаспората)?
Боби Темелков:
На 12 АПРИЛ 2020 СДС И 
ЗАЕВ МОРА ДА ПАДНАТ! 

Да се потсетиме, СДС И 
Заев дојдоа на власт со фал-
сификувани избори поништу-
вајќи ја волјата на македон-
скиот народ, немаа добиено 
мандат да формираат влада, 
а уште помалку мандат да го 
сменат уставот а со тоа и на-
шето име Република Македо-
нија. Сите велепредавнички 
договори кои ги потпишаа од 
нивното нелегитимно доа-
ѓање на власт па се до денес 
се противуставни и нелеги-
тимни за нас Македонците. 
Време е да падне таа неле-
гитимна мафијашка власт 
која ја именувам во текстов 
без М затоа што не е маке-
донска и самиот Заев си го 
призна тоа. Следниот процес 
во целосното разнебитување 
на Македонија е вид на кан-
тонизација /федерализација 
и поделба на Македонија. 

Кого ќе го слушнете Заев во 
неговиот муртински стил да 
каже “Велат Заев ќе ја феде-
рализирал Македонија. Ајде 
мајкатааа”, тоа е знак дека 
навистина работи на тоа и ќе 
се случи, се разбира ако ние 
Македонците не му застане-
ме на патот овој 12 Април 
2020 ! Моја лична анализа на 
ситуацијата во Македонија 
и опциите на Македонскиот 
народ за следиве парламен-
тарни избори на 12 Април 
2020.

 (Бојкотирам) не оди во 
полза на Македонија и Ма-
кедонскиот народ ,не оди 
во полза поради тоа што за 
парламентарни избори не е 
потребен цензус и 25% од 
гласачкото тело да испадне 
и гласа, победникот ќе фор-
мира влада. По моја лична 
проценка најголем број на 
незадоволни гласачи кои 
размислуваат да не гласаат 
се десничарско ориентирани 
гласачи кои традиционално 
гласаат за ВМРО ДПМНЕ. 
Гласачите на СДС и албан-
ските гласачи ќе излезат и 
ќе гласаат, никој од нив не 
сака да ги изгуби благоде-
тите стекнати од досегашно-
то мафијашко владеење на 
илегалната власт и шансата 
за федерализација која Заев 
им ја нуди на тацна,само за 
да остане на власт. Да,ако 
бојкотираме ВМРО ДПМНЕ 
ќе биде казнето и најверојат-

но ќе ги изгуби изборите, но 
што вреди тоа кога со пов-
торното доаѓање на СДС и 
Заев ќе ја изгубиме пола Ма-
кедонија,а делот што ќе ос-
тане,ако остане ? пак ќе биде 
со срамната придавка север-
на? (Не гласам во северна) 
За да ја промениме северна 
треба прво да ја освоиме 
власта во таа северна ! 

Заев најавуваше виткање 
кичм,а но не беше во мож-
ност да ја витка како опо-
зиционер, за да ги исполни 
нарачките од белосветската 
елита и албанските коали-
циони партнери мораше 
да дојде или поточно да го 
наместат да биде на власт 
. Историјата не уч ,победи 
па владеј, затоа мораме да 
победиме во северна за да 
имаме шанси да завладее 
Македонија, друг начин нема 
никој нема да ни го врати 
достоинството, ако ние са-
мите не се избориме за него. 
Демократијата се добива со 
партиципација ,слободата 
со борба,ако не успееме да 
ја вратиме демократијата со 
партиципација, тогаш борба-
та не ни бега! (Трета опција) 
Имам блиска соработка со 
многу интелектуалци, па-
триоти, организации, мали 
партии и друштва од Маке-
донија и ширум дијаспората 
кои искрено работат и се тру-
дат да ја создадат таа трета 
опција која толку многу и е 

неопходна на Македонија и 
гласачите кои се незадово-
лни од политиката на двете 
големи партии.Имаме голем 
интелектуален кадар со го-
лем потенцијал во тие мали 
партии и организации ,но без 
тоа обединување немоќни да 
им парираат на двете најго-
леми партии кои во послед-
ните 30 години на директен 
или индиректен начин се ра-
ботодавачи а во исто време 
и уценувачи за гласови на 
една третина од македонско-
то гласачко тел, тој маѓепсан 
круг наречен партиска книш-
ка еднаш засекогаш мора да 
запре, за доброто на Македо-
нија ! 

За да се изгради силна 
Трета опција, потребно е 
многу работа ,многу фи-
нансии и најважно од се 
обединување и паѓање на 
личните суети кај многу 
поединци, имаме многу по-
веќе војводи од колку коми-
ти! Создавањето на трета 
десничарска македонска 
опција е неминовен про-
цес и ќе случи порано или 
подоцна, јас третата силна 
опција не ја ни гледам како 
противник на ВМРО ДПМНЕ 
туку како бенефит, опција за 
Македонец со Македонец 
коалиција наместо Македо-
нец со Албанец коалиција, 
коалиција во која Албанци-
те ги обраа сите плодови 
а Македонците останаа со 

дршките во рака. Да не се 
лажеме, денес во Македо-
нија таа трета опција е во 
првите рани чекори, немоќ-
на да направи било какви 
промени на политичката 
сцена во Македонија а уште 
помалку да им парираат на 
двете најголеми партии. 
(ВМРО ДПМНЕ) е единстве-
ни партија со моќ ,огромно 
гласачко тело, финансии 
и логистика за да падне 
СДС и Заев моментално 
има само ВМРО ДПМНЕ. 
Многу Македонци се во нај-
мала рака разочарани од 
конструктивната пасивна 
политика на опозицијата во 
последниве неколку години, 
многу Македонци одат и че-
кор подалеку нарекувајќи ја 
опозицијата и нем соучес-
ник во процесот, потполно 
ги разбирам и до некаде е 
оправдан тој заклучок. Не-
мам намера да ги правдам 
постапките на опозицијата,-
но колку и да звучи патетич-
но сепак морам да спомнам 
дека последниве неколку 
години опозицијата беше 
под големи надворешните 
и внатрешни политички и 
финансиски притисоци, ге-
ополитиката беше свртена 
против Македонија, а каде 
што има сила нема прав-
даа, најдобар пример за 
тоа се немилите случувања 
кај комшиите на чело со 
Слободан Милошевиќ. Гео 

политиката е ликвидна не 
мирува на едно место дол-
го време ,треба да бидеме 
стрпливи, а уште поважно 
спремни кога картите ќе се 
свртат во наша корист!

 Не чека долга макотрп-
на борба за да си го вра-
тиме нашето достоинство 
како Македонци ,но за да ја 
промениме северна,повтор-
но ќе кажам,треба прво да 
ја освоиме, првата битка не 
чека е на 12 Април,битката 
се вика (СДС и Заев мора 
да паднат). Анализирајќи 
ги погоре наведените опции 
мојот личен заклучок е дека 
треба да се обедини се’ што 
е македонско, во Македо-
нија и во Дијаспората во ед-
ната и единствена опцијата 
која може да го запре СДС 
и Заев. СДС и Заев мора 
да паднат на 12 Април! Ако 
нејќете да гласате пора-
ди тоа што мислите дека 
опозицијата не заслужува 
мандат, гласајте поради тоа 
што ВМРО ДПМНЕ заедно 
со целиот Македонски на-
род се единствената сила 
во овој момент кој може да 
го запрат СДС и Заев во 
процесот-Разнебитувањето 
и Федерализација на Маке-
донија ! 

Дојдете до свој заклучок 
за кого треба да гласате, 
но на 12 Април излезете и 
гласајте,СДС И ЗАЕВ МОРА 
ДА ПАДНАТ! 

Да се потсетиме, СДС И 

рализирал Македонија. Ајде 
мајкатааа”, тоа е знак дека 
навистина работи на тоа и ќе 
се случи, се разбира ако ние 
Македонците не му застане-
ме на патот овој 12 Април 
2020 ! Моја лична анализа на 
ситуацијата во Македонија 
и опциите на Македонскиот 
народ за следиве парламен-
тарни избори на 12 Април 
2020.

полза на Македонија и Ма-
кедонскиот народ ,не оди 

Никола Делов:  Кусо реч-
но – не очекувам ништо. Мис-
лам, ништо добро.

А од кои избори во Ма-
кедонија, од таканареченото 
осамостојување, очекувања-
та се исполнија. А очекувања 
имаше многу. Од никои. Поч-
нувајќи од првите. А таму бев 
и ги доживеав. На лице ме-
сто. И покрај сите манипула-
ции ВМРО победи. Народот 
си кажа дека е презаситен 
од самоуправувањето и сака 
да почне сам да се управува. 
Низ вистинсака демократија. 
Со гласање, па кој ќе добие 
доверба од народот тој да 
управува со дрќавата до 
следните избори. Ако се по-
каже ќе продолжи, а ако не - 
довербата ќе му биде дадена 
на некој друг. И така натаму. 

Но самоуправувачите 
не мислеа така. Со манипу-
лации, малверазации, ком-
бинации, неболузации и се-
какви други .....ации волјата 
на народот беше погазена, 
извалкана, обезвредена и 
фрлена на буниште, а власта 
си остана во рацете на оние 

кои не ја заслужија зашто 
години наназад ја злоупотре-
буваа. За некакви тнр. воз-
вишени вредности, некакви 
идеали наречени лични ин-
тереси од секаков вид. За да 
изградиме оаза на мирот. И 
навистина станавме оаза. 
Само не на мирот.

Станавме оаза на без-
законие, корупција, неморал. 
Поконкретно, оаза на хаосот!

А што можете да оче-
кувате во оазата на хаосот? 
Како може оазата на хаосот 
да се преобрази во оаза на 
мирот, на благосостојбата? 
Со силен ветар, со силна 
бура, би рекол, со песочна 
бура што чисти се пред себе, 
до гола кожа. Да ги откорне 
сите овие пресушени палми 
пребојадисани со зелена 
боја од празни ветувања, 
да ги исуши овие фатамор-
гански извори загадени со 
беззаконие и корупција што 
трујат се што е благородно, 
а оваа жолта смртоносна пе-
сок да ја оддува длабоко се 
додека не дојде до плоден 
македонски хумус на кој ќе 
израсне вистинска оаза на 
мирот, на среќата, на љубов-
та, на благосостојбата.

Нажалост, бура нема. 
Нема барем засега. Барем 
јас не ја гледам. Гледам 
само развигорчиња. Се ќе 
дувнат од некоја страна. Те 
од тука, те од таму, те нава-
му те натаму. Едно вивнува, 
друго стивнува. Никако да се 

здружат. Секое ќе да ги кор-
не сувите палми, ама едвам 
некое ливче да им  падне. 
Од ветрот ништо не биду-
ва. Нема бура. Палмите си 
стојат. Ги лажат караваните 
дека се оаза, а тие пуста пу-
стелија. Гледаат караваните 
и се радуваат на бистра вода 
и ладна сенка. Ама никако да 
стигнат до оазата. Те вечер, 
те утре, те другиден, а оаза-
та се подалеку и подалеку. А 
караваните упорни. Вртат ли 
вртат околу ’’оазата’’. 

Навистина, од време на 
време ќе им се јават мудре-
ци. Им велат добронамерно, 
им велат в лице. Немојте бре 
луѓе. Нема таму ни вода, ни 
сенка, ни среќа. Сите знаат. 
Светот ви се смее. Така ви се 
причинува, така ви се прика-
жува, тоа е лажна слика, фа-
таморгана! Вистинската оаза 
е на спротивната страна! 
Каде што изгрева сонцето, а 
не каде што заоѓа!

Ама кому да кажеш. 
Го качиле Алибаба на 

првата камила, го врзале со 
ортоми и синџири, за да не 
падне, и си тера право по 
кругот околу ’’оазата’’, а кара-
ванот по него. 

И еве сега и јас се пра-
шувам самиот себеси. Што 
би можело да се очекува од 
караванот сега? Дали ќе се 
сврти и упати по вистинскиот 
пат? Не се сомневам дека ка-
раванџиите го знаат вистин-
скиот, просветлениот пат. 

Го покажаа тоа јасно кога 
масовно го дадоа јасниот од-
говор на тројното прашање. 
НЕ САКАМЕ ПОВЕЌЕ ДА ВР-
ТИМЕ ВО КРУГ. САКАМЕ ДА 
ТРГНЕМЕ ПО СВОЈОТ ПАТ 
КОН НАШАТА ОАЗА!

Но караванџијата Али-
баба остана вразан за ли-
дерската камила, дури уште 
и го пристегнаа. За секој 
случај. Да не го дувне некој 
силен ветар од правецот на 
народот. А по лидерската, 
сите други камили. Си продо-
лжија да вртат околу сувата 
оаза-фатаморгана. 

Нема ветар, само 
развигорчиња. Нема кор-
нења. Само се сади пов-
торно вештачката трева од 
лани. Пребојадисана, ама 
истата трева. Колку камили-
те да пасат кога одмараат. И 
неја ќе ја тргнат брзо после 
изборите. Ќе ја стават во ма-
гацините за лаги до следните 
избори. И тогаш само ќе ја 
пребојадисаат, како година-
ва. Да изгледа нова.

Кучињата лаат, кара-
ванот си врти во круг. Околу 
истата оаза-фатаморгана.

Нема ветар, нема про-
мени.

Нема промени, нема 
очекувања.

Додека не дувне силно, 
да крене силна бура, да от-
корне се суво и диво.

Цане Царовски
(Лос Ангелес):
 На 12ти Април со парла-
ментарните избори во Ма-
кедонија очекуваме обнова 
и обединување на Македо-
нија и македонскиот народ 
односно на граѓаните на 
Македонија. Потребно а по-
мирување и реална визија 
за све што се случи и слу-
чува со Македонија за да не 
се повторат грешки и мани-

пулации како последниве неколку години. Овај е критичен 
момент што се случува во Македонија но уште поважно, 
кој ќе раководи со Македонија и све што е македонско. Да 
размислиме сериозно!

Цане Царовски
(Лос Ангелес):
 На 12ти Април со парла-
ментарните избори во Ма-
кедонија очекуваме обнова 
и обединување на Македо-
нија и македонскиот народ 
односно на граѓаните на 
Македонија. Потребно а по-
мирување и реална визија 
за све што се случи и слу-
чува со Македонија за да не 
се повторат грешки и мани-

А од кои избори во Ма-

вишени вредности, некакви 
идеали наречени лични ин-
тереси од секаков вид. За да 
изградиме оаза на мирот. И 
навистина станавме оаза. 
Само не на мирот.

законие, корупција, неморал. 
Поконкретно, оаза на хаосот!

кувате во оазата на хаосот? 
Како може оазата на хаосот 

Цане Царовски

Андон Плуков:
Македонија се наоѓа во мно-
гу тешки времиња, македон-
скиот народ има голема одго-
ворност како ќе оди понатаму. 
Секогаш има избор, не може 
секое прашање да е црно или 
бело или да има само една 
можност.
Дали сме на лево или на дес-
но, дали гледаме кон исток или кон запад, дали мислиме 
дека е корисно или не е корисно да влеземе во Еврпската 
Унија, требада бидеме тоа што сме , Македонци.
Верувам дека Македонците сакаат да имаат влада што ќе 
работи во интеррес на македонскиот народ , а не за Амери-
ка, други држави, или други народи.
Тој што сака да ги бојкотира изборите им дава глас на други 
да изберат тоа што е во нивен интерес. Има голем број на 
македонски политички партии што се борат за гласови во 
идните ибори.Има време да ги слушнете видите и да се за-
познаете со нивните платформи.
Очекувам секој Македонец којшто може да гласа да реши 
која македонска политичка партија е најблиска до нивните 
интереси и да гласаат на идните избори за таа партија.

но, дали гледаме кон исток или кон запад, дали мислиме 
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Sojna Aleksovski Miric
President of the Ladies Auxiliary at St.Dimitrija 
Solunski 
Women are truly special,
 Happy International Women's day to all the special 
women at St. Dimitrija Solunski ladies auxiliary. 
Thank you to all of you for helping me in making a 
difference in my life. Your support, encouragement 
and knowledge has been passed down to the next 

generation and I will do the same for the next. A special Thank you to my 
mother who taught me to be a strong woman. I also want to thank and wish 
all the beautiful Macedonian Women in Canada and around the world a very 
Happy International Women's day. You all deserve it. 

Св. Димитрија Солунски, Маркам

Аnnual International 
Women's Day Lunch Dance  

The Ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski Markham 
cordially invite you to our annual International 

Women's Day Lunch Dance.
Sunday March 8th 2020

Sv.Dimitrija Solunski Markham Church hall 12pm
Music by Ljupco Tupanoski & 

Mende Kunovski from Macedonia
Tickets $40

For reservations please contact Menka at 905 209 8512
Please join us for this  special day

Family day English Service at Sveti Dimitrija Solunski Macedonian 
Orthodox Church with Father Goran Risteski and Father Trajko  Boseovski

Литургија на претходно осветените дарови
На 4-ти март годинава во македонската православна црка Св. Димитрија Солунски од 
Маркам беше отслужена литургија на претходно осветените дарови.
Во литургијата учествуваа повеќемина свештеници од македонските православни цркви 
во Канада и тоа: Отец Сашо Целески од Свети Клиемент Охридски,Торонто,отец Трајко 
Босеовски од Св. Димитрија Солунски, отец Александар Зашов нов свештеник во Св. Не-
дела, Ејџекс,  отец Гоце Деспотовски од Св. Мала Богородица во Кембриџ, отец Горан 
Ристеки од Св. Димитрија Солунски од Маркам, отец Константин  Митровски од Св. Илија 
Мисисага (архиерејски намесник на канадското намесништво на АКАМПЕ), отец Драги 
Костадиновски, отец Јован Босеовски од манастирот Св. Илија, отец Илија Димитриевски 
од Св. Недела, Ејџекс, отец Благе Димитриевски и отец Ангел Станчев од Св. Наум Охрид-
ски од Хамилтон. 

Литургија на претходно осветените дарови

The fi rst "How to make Maznik like Baba" was a very successful event

The ladies Auxiliary of Sv.Dimitrija Solunski Markham hosted the event /cooking class on"How to 
make Maznik like Baba".
The Ladies Auxiliary send a huge thanks to everyone, who helped and participated in the event.

In honour of International Women's Day
We will also be having a guest speaker.
Maria Mihailoska, MA, RP
Registered Psychotherapist
We look forward to hearing her 
motivational, encouraging & inspiring 
story.
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КОМИТСКА ВЕЧЕР ВО МПЦ СВ.ИЛИЈА,МИСИСАГА 
ПОСВЕТЕНА НА МАКЕДОНСКИТЕ УСТАВОБРАНИТЕЛИ

На 8-ми Февруари 2020 год. 
Во просториите на Македон-
ската Православна Црква  
Св.Илија во градот Мисисага 
се одржа традиционалната 
комитска вечер која беше по-
светена на уставобранители-
те  кои се уште се во притвор 
заради одбрана на својата 
татковина.  Оваа комитска 
вечер која што се одржува 
неколку пати по ред овој 
пат е поразлична од прет-
ходните по тоа што имаше 
благородна , добротворна 
и хумана цел, за помош на 
уставобранителите и нив-

ните семејства. Така рече 
во своето излагање Зоран 
Ивановски еден од органи-
заторите на оваа специјална 
вечер. Како наша обврска  
презедовме иницијатива за  
да направиме нешто, она 
што е во нашите можности, 
да помогнеме на сите оние 
кои се жртвуваа себеси за да 
го спасат животот на други-
те, за нив поскап е   животот 
на другите  од сопствениот. 
Нашите уставобраните-
ли  излегле      жртвително 
за да им го попречат  патот 
на оние кои ги нарушува-

ат идентитетските чувства 
на нашата нација. За да го 
одбранат идентитетот, ин-
тегритетот и достоинството 
наше македонско. Во салата 
беа поставени фотографии 
од нашите илинденски војво-
ди кои ги положија младите 
животи за нашето човечко 
постоење само како  маке-
донци и како нација. Во за-
бавниот  дел учествуваше 
групата “Македонски мелос” 
и со песните на Драганчо 
немаше душа што не ја  по-
чуствува таа развеселена 
комитска состојба. Ама, пак, 
комитско  си е комитско, ко-
митски амбиент, кој те пре-
несува далеку во она комит-
ско време, комитско јадење 
подготвено од Пенка  која 
поседува извонредни кули-
нарски способности, а благо-
словенo  од свештеникот на 
МПЦ  Константин Митровски,  
комитски песни, комитски  
ора, на една ваква вечер се 
е комитско. Покрај  Драганчо 
, Живче и Веле кои ги разве-
дрија и растреперија срцата 
на дојдените, кои ги имаше 
од  Мисисага, Торонто, Мар-
кам , Пикеринг... со својата 
позната песна “Се собрале 
комитите”, од “Гоце фест 93” 
Торонто, се претстави наша-
та  позната интерпретаторка  
на македонски песни Смиља   
Андоновска,  и тоа беше до-
волно да се создаде вистин-
ско комитско расположение 

за да се разгори пламенот на 
комитските  очи. Програма-
та ја водеше амбициозниот 
младич  Иван Точкоски  а  
започна со настапот на фолк 
ансамблот  “Илинден “ при 
Македонската Православна 
Црква Св. Илија, Мисиса-
га,  тие се претставија со 
неколку комитски народни 
ора. Играорците со нивните 
спектакуларни кореографии  
ги освоија симпатиите на 
присутните оти тие се  млад 
виор на нашите надежи и ам-
басадори за промовирање на 
македонскиот фолклор и кул-
тура. Но , од се најзабележи-
телно беше читањето на бе-
седата насловена со “Прости 
ми даскале”, напишана од 
Зоран Ивановски а неа ја чи-
таше  Магдалена Ивановска, 
ова беше проследено со 
емотивно чувство, и за час ги 
остави присутните без здив. 
Во редовите на беседата 
се сокрива  еден прекрасен 
стил , и пренагласена ши-
рочина на една разбирлива 
идеја и цел, за која не учел 
даскалот. Пишувачот  на ова 
убаво стилизирано  поглавје 
во духот на јазикот не добли-
жува до она реалното, она 

што е вистинито и полно со 
емоции а ни го разоткрива 
онаа креативното, за да не 
спои со онаа животна сила 
што ние потребна за да ги 
пребродиме сите негативни 
спреги за да исцртаме  нови 
патеки но и да ги изодиме  
оние стари недоодени оста-
вени  од нашите претходни-
ци кои водат и  кои отвораат 
нови и посветли хоризонти. 
Публиката со овации го  по-
здрави секој протчитан ред. 
Средствата од Комитската 
вечер ќе бидат подарени 
за помош на семејствата на 
сите уставобранители. Има-
ше поставено кутија за со-
бирање на парична помош , 
исто така имаше и надавање  
на печено прасе  кое беше 
подарено од  Марко бекери, 
за да се зголеми донацијата 
прасето  беше откупено за 

500 долари, 250 од Зоран 
Ивановски и 250 долари од 
Боне  Темелков, и овие пари 
ќе одат во  фондот за пом-
ош на уставобранителите 
и нивните семејства. Свое 

излагање  имаше и Боне 
Темелков,  тој ги поздрави 
присутните и укажа колкава 
значајност има оваа Комит-
ска  вечер за нашите брани-
тели кои покажаа смелост и 
храброст, застанаа простум 
за одбрана  за  уставноста 
на Република Македонија. 
Но оние неуставните,  про-
давачите на се што е ма-
кедонско и нивниот Суд им 
изрече ( имагинарна ) но 
сурова затворска казна од 

5 до 15 години. Затоа ние 
вечерва ќе ги спомнеме тие 
борци за нашата иднина и 
за иднината на поколенијата 
што доаѓаат, да испратиме 
една симболична помош за 
нивните родители, за нивни-
те деца за да можат да пре-
живеат. Истовремено, Боби 
информираше за донациите 
кои се собираа во минатото 
за уставобранителите  биле 
доставени до семејствата 
до сите осудени, тој посочи 
дека било испратено 15 000 
долари, што значи секое се-
мејство добило по 500 евра. 
На крајот тој потврди дека 
акцијата за помош ќе про-
должи и понатаму додека е 
потребна. Од реакцијата на 
присутните можеше да се 
заклучи дека борбата за ма-
кедонскиот опстој   доправа  
пламнува,  борба до послед-
ната можност. Од оваа до-
наторска вечер беше испра-
тена јасна порака , дека 
македонците од дијаспората 
обединети и облеани   од со-
нчевите  зраци на златното 
знаме од Кутлеш, не ги  забо-
раваат нашите сонародници, 
дома или надвор тие секогаш 
ќе им бидат во пресрет. Ма-
кедонци со македонци, Маке-
донија се сака и од близу-и 
од далеку. Татковино  Маке-
донијо,  не  те забораваме!

ГОРНАН   ЈОВАНОВСКИ

,,Sloboda ili smrt,, za Makedonija

500 долари, 250 од Зоран 5 до 15 години. Затоа ние 

нивните родители, за нивни-
те деца за да можат да пре-
живеат. Истовремено, Боби 
информираше за донациите 
кои се собираа во минатото 
за уставобранителите  биле 
доставени до семејствата 
до сите осудени, тој посочи 
дека било испратено 15 000 
долари, што значи секое се-
мејство добило по 500 евра. 
На крајот тој потврди дека 
акцијата за помош ќе про-
должи и понатаму додека е 
потребна. Од реакцијата на 
присутните можеше да се 
заклучи дека борбата за ма-
кедонскиот опстој   доправа  
пламнува,  борба до послед-
ната можност. Од оваа до-
наторска вечер беше испра-
тена јасна порака , дека 
македонците од дијаспората 
обединети и облеани   од со-
нчевите  зраци на златното 

Даскале прости ми
Ни името не се осмелувам да ти го изго-
ворам.
Ти што светот го гледаш во културен на-
тпревар, ти што не задои со љубов кон 
татковината, ти што ни запали оган во жи-
ливе за да ја чуваме и браниме, ти што го 
даде последниот здив за неа, прости ми. 
Те изневеривме, те изневеривме и тоа го 
правиме секој ден, секој момент. 
Се бориме за власт за моќ, се натпрева-
руваме во лакомост и алчност, го газиме 
светото го валкаме изграденото, плукаме 
на историјата и ја поганиме сегашноста. 
Прости ми даскале
Што ли тоа не’ учеше се’ заборавивме. Се 
збратимивме со душмани. 
Сами ги поканивме, душата си ја прода-
довме и се натпреваруваме не во култу-
ра, туку во алчност, еден на друг лебот 
од уста му го вадиме и нож под грло му 
ставаме та се фалиме колку ли убаво му 
направивме лебот не е убав за зравјето.
 Ах мајко што ли ти стана,зар заборави 
како јунаци да раѓаш, борци и патриоти, 
сал кодоши и лигуши подмолници недо-
стојни земјава да ја газат а само ја пога-
нат и чедата свои безлични ги раѓаат за 
да се продолжи проклетството што не’ 
гори одвнатре за да се снебитиме и из-
гниеме гнилеж гнилеж гнилеж.
Прости ми даскале
Го заборавивме законот единствен од 
бога создаден со љубов испишан, во вре-
мето и облакот на стената и водата во 
вечноста. 
Да љубиме, да градиме и создаваме 
да подаваме рака и пееме и воспеваме 
дедовци наши великани и патриоти, со 
гордост да го носиме знамето свето и со 
љубов името да си го изговараме со крв 

испишано на земјава наша македонска. 
Прости ми даскале 
Зошто ќе ја молам мајка ми повторно да 
ме роди, да ме задои со македонштина  
со оган во душава за да ја бранам и чувам 
за син ми и внука ми 
Да ја садам со цвеќе и жито, та вино да 
протече по змјава место крв, песна да 
заори место крик и славеј да се слуша 
место пукот
Ејјјјјјј браќа и сестри!! 
Отворете ја душата силно широко
Исплукајте го горчилото што ви го труе 
разумот
Вдишетего воздухот што излезе како по-
следен здив од јунаците што загинаа за 
оваа мала грутка земја и ни оставиа ама-
нет де не е взалуд поролеана крвта нивна
Свртете се кон честа зошто тоа е един-
ственото богатство што ќе ви дари мирен 
сон
Подели го лебот со соседот зошто исто 
сонце ве грее
Љубете се бескрајно зошто тоа е радоста
Оставете ги боите тие се за уметници-
те да ствараат убави дела, а не да се 
ништат веќе создадените
Оставете ги фотељите тие се за уморни-
те да починат после напорната работа а 
не за анархиско владеење
Судиите да имаат уши само за гласот од 
народот а да се глуви за сите други
Полицијата и војската се да го штитат ре-
дот народот и земјава а не да се штитат 
од не народот
Прости ми даскале
Што ти го нарушивме мирот во гробот

Зоран Ивановски
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Пензионерски ручек и трибина со високи гости
На 3-ти март годинава пен-
зионерското друштво " River 
Side" при МПЦ Св.Илија во 
Мисисага организираше 
уште еден пензионерски ру-
чек кој се одржува еднаш ме-
сечно и тоа во првиот втор-
ник од месецот.

Претседателот на друштво-
то Горнан Јовановски со 
неговата управа упатуваат 
голема благодарност до сите 
присутни  како и до  донато-
рите за посниот ручек Сла-
ве и Тасија Дамјаноски. По 
ручекот се одржа трибина 

со новинарот Љубчо Цвета-
новски од Р.Македонија. Во 
истата директно се вклучи и 
претседателот како вистин-
ски домаќин на средбата, но 
и членовите на Риверсајд кои 
живо се интерсираа за след-
ните претседателски избори 

во Р. Македонија, а на кои 
свое право на учество има 
и дијаспората, та прашуваа  
како ќе можат да се регистри-
раат за гласање на истите, 
како и многу други актуелни 

теми од  нашата држава Ма-
кедонија.
На пензионерскиот посен ру-
чек му се насладуваа и чле-
новите на патриотската ор-
ганизација Илинден, а беше 

присутен и поранешниот пра-
теник во канадскиот парла-
мент и единствен Макеоднец 
кој ја ивршувал таа функција 
г-ин Луј Темелковски.

Св. Илија - Мисисага

Пензионерски ручек и трибина со високи гостиПензионерски ручек и трибина со високи гостиПензионерски ручек и трибина со високи гости

Весна Трајковска 10 години на чело на 
женската секција во МПЦСв. Илија во Мисисага

Месец март речиси секоја година според македонската традиција, пренесена и на овие про-
стори е во знакот на жената, мајка, 
сопруга, сестра, баба тетка...
Рамнопправноста со мажите одам-
на е докажана и за современите 
Македонки не претставува никак-
ва пречка, туку пред се’ предност 
и исполнение и покрај големните 
работни и смејни обврски да мо-
жат својата креативност и љубов 
кон  татковината да ја изразуваат 
низ разни форми на општественото 
живеење, вклучувајќи ги и волон-
терските активности.
Македонската заедница во Кана-
да има свои дами за пример, до-
следни, посветени, пожртвувани, 
неуморни, креативни- на редот на 
епитетите им нема кр ај...
Овој 8-ми март е за Весна Трај-
ковска која цели 20 години е акивна 
во македонската православна цр-
ква Св. Илија  во Мисисага, 10 го-
дини на чело на женската секција, 
активен член во црковните управи 
кадешто заедно со традиционално 
повеќебројниот машки состав уче-
ствува во носењето на одлуки од 
животот и работата на црквата. 
Во биографијата на г-ѓа Трајковска 
која приватно е мајка на две ќерки 
и баба на неколку внучиња, стои дека пет години била раководителка (популарно чермен) 
на фестивалот Карабрам на која се претставуваше црквата Св. Илија, како и ко-чермен на 
мултукултурна Карасага кадешто македонскиот павилјон во трка на 38 држави го освои 
високото прво место. 
По природа борец, непоколеблива и истрајна во своите одлуки, а водена од љубовта кон-
татковината и зачувувањето пред се’ на традиционалните вредности кои длабоко се вко-
ренети во битот на Македонките, родољубива, вистинољубива, таа е водител на најма-
совната манифестација на овие простори –прославата на македонската православна Нова 
Година Василица цели 20 години, како и на бројни други настани во заедницата.
Поранешна е членка на  управниот одбор на Организацијата Обединети Македонци од Ка-
нада и денес раководи со женската секција од црквата Св. Илија од Мисисага.
Таа на сите Македонки им го честита 8-ми март посакувајќи им успех во работата и лична 
среќа и што поголема вклученост во активностите на црквата Св. Илија во Мисисага.

Празникот Прочка во Св. Илија
На 1-ви март веднаш по богослужбата 
најмладите имаа можност да учествува-
ат во традиционалното амкање на јајце.
Оваа убава традиција ја пренесе Љуба 
Терзиевска долгогодишна активистка во 
црквата Св. Илија. Тоа беше најава за 
почетокот на Влеигденските пости.
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почетокот на Влеигденските пости.
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Овие зборови често ги 
забележуваме меѓу нас во Ма-
кедонија и надвор од неа, ги 
слушаме и од личности на дру-
ги  држави, но никако да најде-
ме правичен  одговор, како да 
не е ништо важно за  нашето 
претопување, асимилирање, 
при што ги губиме сите обе-
лежја со што се обизличува-
ат основните карактеристики  
како народ и како нација. Бо-
гатото македонско културно 
наследство  се користи како 
објект, како најсуров начин за 
да  се изгубиме, да се асими-
лираме , да бидеме изолирани 
од светот на кој му припаѓаме. 
Грчката агресивна политика за 
асимилирање на нас како ма-
кедонци, работи врз таа тема  
уште  од времето на подел-
бата на Македонија, 10 август 
1913 година, кое денес така 
тивко се премолчува.

  Тие асимилациски 
процеси Грција  после толку 
многугодишни обиди, успеа да 
ги реализира сега со помошта 
на премиерот на Македонија 
Зоран Заев и неговата хи-
бридна влада. За заевистите 
не беше толку битно што врз 
македонскиот народ  се врши 
асимилација, тоа насилно ли-
шување на еден народ од  не-
говите постоечки особини, не-
како, навидум изгледа како да 
беше премолчено од најголе-
мата македонска опозициона 
партија  ВМРО ДПМНЕ,  но и 
од  самиот  македонски народ, 
несвесно кој не можеше или 
беше неможен  да превземе 
превентивни  мерки  за да се 
спречи тоа штетно и  понижу-
вачко   дејствување. Чудно 
звучи и по сите тие надове-
стувања, никој, велам никој  
барем не се обидел да ја до-
пре неможноста ако таа била 
вистина присутна. 

Политиката на Заев и 
СДСМ имаше своја задача, 
донекаде таа му успеа, да на-
прави да исчезнеме од исто-
ријата, а од нас да не остане 

ништо, нити еден мал белег, а 
до тогаш поради нашата мол-
чаливост  смртно да трагаме  
по она за што сме создадени. 
Како ништожни  ќе ги  задржи-
ме во нас само оние невидли-
вите белези на нашето поте-
кло, оние кои се  недопирливи   
и скриени во нашата крв и ке 
постанеме непостоечки народ, 
недофатлив, невидлив, ќе 
бидеме исти како невидливи 
суштества, како за утеха нека 
ние пак можеме да бидеме 
безсмрти како недостижна 
звезда која постојано ќе бле-
ска  за вечно да го  осветлува 
небото. Заев и самиот потврди  
дека името и така нема важеч-
ки поим а се слуша и во сним-
ките “ ебаму  името,  ебаму” , 
“ебати  името, гледај парите”. 
Ете вакви зборови ќе слушне-
те од премиер на држава, тој 
му придаде  поголема важност 
на парите од колку името  на 
државата, а за кој пари збору-
ва не знам, пари не влегле во 
државната каса,  значи стану-
ва збор  за народни  пари   не-
чесно   остварени .

 Да речеме да процвета 
нешто во нашата земја, може-
би нашиот напатен народец ќе 
се држеше барем малку утеш-
но , ќе речеше го дадовме име-
то ама зедовме барем нешто, 
а вака само добивме празна 
вреќа. Во предизборните кам-
пањи двете големи партии  и 
онаа што е на позиција и онаа 
во опозиција , се натпревару-
ваат кој погласно да дојдат до 
гласачите не одбирајки зборо-
ви и методи. ВМРО ДПМНЕ  
ветува дека ако формираат 
влада ќе го врателе уставното 
име Македонија, позицијата 
инсистира  дури го заплашува 
народот дека со тој потег не 
е можен влез во Европската 
Унија, а е можно исклучување 
на Македонија  од НАТО Соју-
зот. 

Овие заевистите изо-
пачен политичари навистина 
забегале  во ќор сокак, се 
служат со ноторни лаги, и се 
обидуваат да го измијат својот 
извалкан  образ, но тој образ 
е толку извалкан  што Маке-
донија нема толку вода за да 
можат да го измијат. Сиротите, 
и така валкани ќе си заминат 
од македонската политичка 
сцена, а лошите  и огреше-
ните заевисти ќе останат за 
секогаш со лузни на валкани-
те образи. За време на мојот 

двонеделен одмор во јануари 
годинава, во државата Доми-
никанска Република, во градот 
Порто Плата, имав можност да 
запознам еден млад дечко не 
со некое елитно политичко ис-
куство,  или со научна-истра-
жувачка дејност или со високо  
историско познавање на наша-
та земја, туку со просто добра 
душа и карактер и особини.

 Тоа морам да го при-
знам дека Македонија не му 
беше баш многу позната  а 
за тоа требаше многу објас-
нување за да го доближам  
барем малку поблизу до маке-
донскиот научен период. Уште 
одамна ние познато  дека и 
каде да се спомне името Маке-
донија, веднаш кај некои асо-
цира на грчко,  па ќе  треба со 
многу детално објаснување да 
докажуваме   дека ние сме  со 
многу поразлични  од грците, 
културолошки, историски и со 
други методи, за соговорникот 
да ја осознае македонската ви-
стинска историска посебност, 
така беше и со овој младич .

 Доминиканската Репу-
блика ја има истата историска 
судбина како и македонската. 
Оваа држава која се прости-
ра на  карабискиот   остров 
Хиспаниола, фактички таа  го 
дели овој  карибиски остров 
со државата Хаити од времето 
кога таа беше под нивно вла-
деење. Оваа Република  по 
повеќе од 300 години Шпанско 
владеење , сепак Доминикан-
скиот народ успеа да се избо-
ри  до својата независност  во 
1821 година. Доминиканците 
преживееја окупација од Фран-
ција, окупација од САД во 1916 
година, повторно под режимот 
на Хаити и на крај повторно  
независност во 1844 година. А 
сега веќе слободна и суверена 
држава, претседателска ре-
публика со 87% доминиканци 
претежно римокатоличко на-
селение и службен јазик шпан-
скиот. Дечкото кој го запознав 
по има Роберто ми ги разоткри 
сите убавини на оваа земја со 
повеќе од 10 милиони жители, 
која беше насилно ангажирана 
од страна на Хаити, Домини-
канците се изборија за своја-
та независност  дури после 
22 години по крвавата војна 
со силите на Хаити, и тоа  се 
случи во 1844 година. Во текот 
на 72 години  самостално   жи-
веење   Доминиканската Репу-
блика  ќе ја затресат внатреш-

ни немири и судири а тоа ќе 
придонесе кратко враќање во 
шпанскиот колонијален ста-
тус, за покасно трајно да ги 
собори шпанците за време на 
Доминиканската војна која тра-
еше од  1863  до 1865  година. 
На економски план Домини-
канската  Република е  една 
од поразвиените  економски 
земји  во Латинска Америка и 
се вбројува осма на листата. 
Земјава првенствено зависи 
од рударство , земјоделство 
и други природни богатства, 
таа има и најголем рудник на 
злато  во Латинска Америка, 
но и покрај сето тоа  Домини-
канците претежно зависат од 
туризмот  кој забележува го-
лем раст. И така со младиот 
Роберто  ни минуваше денот , 
разговаравме за разни теми, а 
не услужуваше со се што беше 
возможно во одморалиште-
то  каде што бевме сместени. 
По неколку денови Роберто 
дојде со еден тон информации 
се’ за Македонија, а првите 
зборови што ми ги рече беа: 
“Зошто сами се уништувате”?. 
И додаде:  “Имате прекрасна 
земја, неопислива, убава земја 
волшебна што проблесну-
ва  магично, ја испишавте нај 
светлата историја на светот, 
и големиот Александар ве од-
несе дури до Индија,ја имате 
секоја севкупност потребно за 
човековите вредности, духов-
ни, материјални, културни и 
други сфери  за да испишете 
уште една епоха. Сето она 
славје што го имаше ваша-
та земја вие го фрливте  по 
вода. Чудно ми звучи како си 
дозволил вашиот народ под 
притисок на една Грција да го 

промени своето историско име 
, значи, вие сами идентитетски  
се бришете,  ги нарушувате,  ги 
повредувате  сите идентитет-
ски чувства  на вашата нација 
и на вашиот  народ”. 

А ние ќе стоиме скука-
вени за на век, така исправени, 
испрчени но искривени пред 
онаа Шекспирова  дилема  “ 
да се биде или да не се биде 
“, само ние  го запечативме 
епилогот многу поодамна, а 
сега ќе чекаме по некој како 
Роберто да дојде за да не тр-
гне за уво за да се разбудиме 
од сонот, за потоа да ги осу-
диме  генерациите пред нас, 
кога и ние сме биле  учесни-
ци во таа каша. Овој младич 
истражувајќи ја Македонија 
беше импресиониран од уба-
вината и природното богат-
ство  како и културата на оваа 
малечка но како што тој рече: 
“ прекрасна, волшебна, чудна 
и дивна  земја. Вашата земја 
е од праискона,  таа е како 
најсветла звезда што не може 
да ја сокрие својата убавина. 
Чувајтего идентитетот колку 
што можете , оти не постои 
сила на светот што може да ја 
избрише таа вековна историја 
како вашата”, на крајот рече  
младиот Роберто од Домини-
канската Република. 

На припадниците на 
СДСМ  не им смета придавка-
та северна, тоа ми го напиша 
еден  на ФБ “ ќе си останете 
само со викањето (никогаш 
северна-само Македонија) 
сакале или нејќеле ќе си ја 
носете северната на секаде 
каде одите, таа е впишано  
во сите документи”. Може-
би тој е во право , со викање 
, со протести или на ФБ не 
се менуваат резултатите, ќе 
останеме сите со повредени 

грла и голема разочараност. 
За да се забележат драстич-
ни промени потребни се по 
радикални акции. На 12 април 
македонскиот народ ќе треба 
масовно да излезе на избори и 
да го даде својот глас против 
уништувачите на идентитетот 
и  против продавачите  што  ни 
дадоа вештачки знак за распо-
знавање.

 И колку да не ја сакаме 
ВМРО ДПМНЕ , верувај те  таа 
е единствената  алтернатива 
, друга опција ние немаме, а 
за бојкотирање на изборите 
тоа ќе оди само во прилог на 
Заев и уште еден смртоносен  
удар врз македонскиот опстој. 
Македонија  уште  од своите 
прапочетоци од искона  стои 
исправена, мирна, чиниш така 
била  пред нашите милиони 
години, а сведоци за нејзиното 
горделиво дишење стојат би-
блиските шуми, Таму  и е неј-
зиното место, таа божја све-
тица, мајка на многу намачени  
чеда, но и мајка на херои и 
безстрашни јунаци како: Алек-
сандар, Филип, Самоил, Гоце, 
Карев,  Даме, Питу,  Мисирков, 
Рацин, Ченто, и плејада други  
знајни   и незнајни,  и поколе-
нија што доаѓаат по нас. Но-
вите херои на Македонија ќе 
ги означиме  само оние кои ќе 
можат да задржат барем еден 
мал нишан , од она што ни го 
оставиле нашите вистински 
херои. Читам дека Заев барал 
уште еден мандат па ќе напра-
вел уште подобри работи, ама 
овој  да обидел “чист” мандат, 
ах, Грујо, Грујо, му го извалкал 
првиот. Баш така, уште еден 
мандат, уште една лопата за 
подлаболко да ја закопа Маке-
донија.

ништо, нити еден мал белег, а 
до тогаш поради нашата мол-
чаливост  смртно да трагаме  
по она за што сме создадени. 
Како ништожни  ќе ги  задржи-
ме во нас само оние невидли-
вите белези на нашето поте-
кло, оние кои се  недопирливи   
и скриени во нашата крв и ке 
постанеме непостоечки народ, 
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ЗОШТО САМИ СЕ УНИШТУВАТЕ ?

Ако не сега, кога? Ако не се активираме сега, кога? 

Пишува Методија А. Колоски, 
претседател на Обединетата 
Македонска Дијаспора

Дијаспората треба да игра поголе-
ма улога во иднината на Републи-
ка Македонија.

Иднина која нуди работа за сите, 

особено младите, подобро 
образование, чист воздух, 
функционален здравствен 
систем, правна држава, и 
инфраструктура која Ма-
кедонија ја заслужува како 
центар на Балканот.

Последниот попис во Ма-
кедонија беше во 2002 го-
дина. Веруваме бројките се 

паднати драстично и денес има 
повеќе македонци надвор отколку 
внатре.

На дијаспорат и треба пратеници 
кој ќе се борат за подобра Маке-
донија, пратеници кој ќе ги прет-
ставуваат интересите и потребите 
на дијаспората, кој ке ја засилат 

мрежата со татковината.

Вашиот глас е вашата иднина. 
Сите имаме фамилија и пријатели 
во Македонија и сакаме подобра 
иднината за нив. 

Ве повикуваме да се регистрирате 
што по масовно до 11ти март пре-
ку вебстраницата dijaspora.sec.mk 
– треба пасош или лична карта.

Пријавувањето е битно поради 
тоа што има стури во Македонија 
што сакаат целосно гласање на 
дијаспората да го укинат и тоа 
право на никого не може да им 
биде одземено. 

Бојкотирање на референдумот 

беше правна одлука поради што 
референдумот носеше промена 
на уставот и името. Без разлика 
на сите, пак го протуркаа нелегал-
но. 

Протестиравме против проме-
на на името, но сега е време таа 
енергија да ја претвориме во ма-
совно гласање на изборите во 
дијаспората на 11ти април, кој ќе 
се случуваат само во дипломат-
ските-конзуларни претставништво 
доколку има доволно гласачи. Да-
тумот се приклопува со католички 
велигден за ваша информација, 
една недела пред православниот. 

За еден пратеник да се избери 
треба 6,700 гласови да собере 

од целиот свет надвор од Маке-
донија. За двајца 13,400 гласови, 
за тројца 20,100 гласови. Зарем 
од толку македонци надвор од 
Македонија неможеме барем еден 
пратеник да избереме. 

Ова е нашата шанса, можеби и по-
следна да ја вратиме Македонија 
на  вистинскиот прав пат.

Вашиот глас е вашата иднина. 
Нашата иднина. Да живее Маке-
донија.

Ако ви треба помош со регистра-
ција, пишете на info@umdiaspora.
org или јавете се на 202-350-9798 
и ќе ви помогнеме.

Пишува Методија А. Колоски, 

особено младите, подобро 
образование, чист воздух, 
функционален здравствен 
систем, правна држава, и 
инфраструктура која Ма-
кедонија ја заслужува како 
центар на Балканот.

Последниот попис во Ма-
кедонија беше во 2002 го-
дина. Веруваме бројките се 

паднати драстично и денес има 
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" Mississauga"
2 Bedroom, Condo Apartment. 
Facing East. 2 parking spots.

near Burnhamthorpe Rd/ 
The Collegeway Asking price 

$430,000 

Successful Macedonian Businesses

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

"Pickering"
3 bedroom + 2 bedroom Walkout 

basement, 2 car garage.
close to  Dixie/Glenanna Rd. 

Asking price 829,900

" Mississauga" "Pickering"
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Македонската православна 
црква „Св. Вмч Ѓорѓи Кра-
товски“ од Фармингтон Хилс, 
Мичиген, САД, на 15 февру-
ари годинава го оджа својот 
свечен 26-ти по ред годишен 
банкет. На истиот во при-

суство на бројни парохија-
ни и црковни достојници на 
најзаслужните за работата и 
развојот на црквата им беа 
врачени пригодни благодар-
ници и признанија. 

Со благослов од Неговото 
Високопреосвештенство Ми-
трополитот Американско-Ка-
надски г. Методиј, на 23 и 24 
февруари 2020 лето Госпо-
дово, во македонската право-
славна црква „Св. Вмч Ѓорѓи 
Кратовски“, се отслужија 
Свети Архиерејски Литургии, 

по повод храмовата слава 
(11 фев.ст./24 фев.нов.), со 
кои чиноначалствуваше над-
лежниот Митрополит г. Ме-
тодиј, заедно со парохискиот 
свештеник Горан Трпчевски 
и бројно свештенство од 
АКАМППЕ, парохиските 
свештеници; од МПЦ „Св. Бо-

городица“ од Стерлинг Хајтц, 
Мичиген, архиерејскиот за-
меник протоереј-ставрофор 
Синиша Ристовски, архие-
рејскиот намесник протоереј 
Драган Јорданов; од МПЦ 
„Св. Петар и Павле“ од Краун 
Поинт, Индијана, свештеник 
Ѓорѓи Глигоров и свеште-
никот Александар Митров 
и од МПЦ „Св. Никола“, од 
Виндзор, Онтарио, Канада, 
свештеникот Емил Атанасов. 
На 23 февруари 2020, од 
страна на нашиот Владика г. 
Методиј, Алекс Атанасовски 
беше произведен во Штец, 
нека му е честито и од Бога 
благословено.
Свештенството и верниот 
народ, на крајот од Службите 
се поклонија на Моштите од 
нашиот патрон Св. Вмч Ѓорѓи 
Кратовски.

Голема благодарност до ку-
мовите на црквата за 2020, 
Љупчо и Емили Климевски 
за преубавите ручеци!
За многу години Славата. 

Патронен банкет на МПЦ „Св. Вмч Ѓорѓи Кратовски“ од Мичиген

With the blessing of His Eminence Metropolitan of 
the American-Canadian Macedonian Orthodox Dio-
cese Metodi, on 23th and 24th of February 2020, in 
our Macedonian Orthodox Church “The Great Martyr 
St. George of Kratovo”, the Holy Hierarchical Divine 
Liturgies were held, in honor of our Church Name 
Day/Slava (11 Feb old./24 Feb.). Serving the Litur-
gies were the competent Metropolitan Metodij, along 
with our Parish Priest, Reverend Goran Trpchevski 
and multiple priests from our Diocese; from MOC 
“Nativity of the Virgin Mary” in Sterling Hts, MI, Bish-
op’s Deputy, Most Reverend Sinisa Ristovski and 
Bishop’s District Representative, Very Reverend Dra-
gan Jordanov; from MOC “Sts. Peter and Paul” from 
Crown Point, IN, Reverend Gjorji Gligorov and Rev-
erend Aleksandar Mitrov; and from MOC “St. Nikola” 
in Windsor, ON, Canada, Reverend Emil Atanasov.
Also on 23 February 2020, our Bishop Metodij, ton-
sured Mr. Alex Atanasovski as a Reader, may it be 
congratulations and blessings from the Lord to him.
The Clergy and the Faithful at the end of the services 
worshiped the Holy Relics of our patron saint, The 
Great Martyr St. George of Kratovo.
Big thanks to the "Kumovi" of the Church for 2020, 
Ljupco and Emily Klimevski for the beautiful lunches!
May it be for many years! 
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Ако  бараме човек во маке-
донската црковна заедница  
во градот Мисисага , кој по-
светил еден цел живот на 
сите организирани  активнос-
ти и сите други дејствувања,  
дали тие се црковни или од 
друг карактер, ние не треба 
да одиме многу далеку за да 
го пронајдеме, тој е тука, 
меѓу нас, секогаш и во секое 
време да помогне кога ќе за-
треба. Бранко Наумовски е 
еден од оние личности што 
не можете  да него спомнете 
дека спаѓа меѓу најзаслужни-
те  во кругот на македонската 
православна црква Св. Про-
рок Илија во градот Мисиса-
га, провинцијата Онтарио, 
Канада. Ако разговарате со 
него веднаш ќе откриете 
дека станува збор за човек 
со карактеристични особини, 
позитивни мисли, извонред-
ни способности, со благ и 
душевен карактер, а што е 
најважно човек со добра 
душа и широко срце. Тој е 
иновативен, сочувствителен, 
за миг го разоткривате него-
вото безгранично  благоду-
шие. Во разговорите тој ќе ве 
потсети за времето помина-
то во родното место Нако-
лец,  а потоа ќе ви ѓи разот-
крие и убавините македонски 
и на Битола каде ги минува 
најубавите млади години. Ќе 
ви раскаже за реките, за езе-
рата, плодните пелагонски 
полиња, за реката Црна и 
селата Брод, Бач ,  Доброве-
ни, Скочивир, каде што рабо-
тел и помагал за реконструк-
ција на реката неговиот брат 
Владо Наумовски како па-
лир. Сите убавини на овие 
села распослани покрај река-
та Црна ги разоткрива од не-
говиот брат, но и со неговите 
лични посети.  Нема да про-
пушти да не ги спомени  пла-
нините македонски, посебно 
Пелистер, каде правел ре-
креативни прошетки и често 
кампувал  и планинарел. За-
љубен во природните убави-
ни, посебно во кампувањето 
,  тој постанува и член на 
планинарското  друштво “Пе-
листер” од Битола, за да 
биде поблиску до тие  шумски 
и боженствени  убавини. Тие 
непрегледни широчини, ше-
потот  на реките,  мирисот на 
тревките и горските  цветови,  
одзивот на чекорите низ ли-
ваѓето, шумот  на боровите 
шуми, сето тоа му било 
блиско затоа што Бранко 
уште со своето доаѓање во 
Канада ќе се најде во истата 
таква природна животна сре-
дина. На Бранко му одолева-
ла  и музиката, како омилен  
инструмент ја избира гитара-
та. Тој постанува член на 

културно-уметничкото дру-
штво “Стево Патако” од Бито-
ла. Како аматерско друштво , 
петчлениот оркестар секоја 
година настапуваат на  
општинските смотри кои се 
одржуваат традиционално 
секоја година во театарот во 
градот Битола. Сепак овие 
аматерски музичари  кои на-
стапувале на музичките 
смотри од  средината на 
1954 до првата половина на 
1957 година ги покажале 
своите квалитети за што 
биле наградени два пати со 
прво место. Од музиката се 
префрлуваме кај  паркот  на 
Св. Илија во кој Бранко ќе ра-
боти многу години, ќе биде 
негово омилено место, затоа 
што тоа наликуваше по многу 
на она старокрајнското под-
небје на кое неговите мисли , 
мечти и носталгии се почесто 
ќе го навраќаат  таму. Инво-
лвираноста на Бранко ќе за-
почне токму во црковниот 
парк на Св.Илија, оти место-
то во почетокот наликуваше 
на мало езерце, а некои го 
нарекуваа блато, вир или му-
чуриште ,  но сепак тоа има-
ше една природна убавина 
што го привлече вниманието 
на многу нашинци,  посебно 
на Бранко, што покасно ќе 
стане омилено катче каде се-
кој ќе посакува да помине 
еден слободен час и повеќе. 
За да се уреди тоа место, за 
да добие убав лик, за да 
биде прекрасно место каде 
што црквата ќе ги одржува 
сите свои културни, верски и 
спортски активности како и 
ред други манифестации , 
потребно беше  многудневна 
и многучасовна доброволна 
работна акција, и така тука 
меѓу многубројните доброво-
лци кои заслужуваат пофал-
ба  лесно ќе можеме да го 
забележиме и Бранко Нау-
мовски. И по многу часови и 
денови паркот ја добива таа 
природна убавина, и за час 
ќе помислиш дека сиот тој 
природен и питом простор 
наликува на зелена јамбо-
лија, каде за кратко време ќе 
започнат организираните за-
бавни активности пикници, 
концерти, игранки како и мно-
гупопуларната “Friday night  
feaver”, петочната вечерна 
игранка  која се одржуваше 
секој петок навечер, пријатна 
атмосфера, многу весела и 
чувствителна вечер, посете-
на претежно од помладата 
генерација придружени и од 
повозрасните, кои уживаа од 
музиката на оркестарот “Би-
сер” а тоа создаваше уште по 
весела атмосфера,  што при-
чинуваше вистинско задово-
лство за сите што беа при-
сутни. Со вредните раце на 
членовите  и други воланте-
ри , паркот заличе на “оаза”, 
вистинско место за собира-
лиште,  за релаксација, 
спортски игри , шеталиште и 
друга рекреативна дејност. 
Покрај електричната инста-
лација, плочките , одводен 
канал , следуваше и шаторот 
каде за неговото поставу-
вање потребен беше чичко 

Бранко оти само тој имаше 
извонредни способности во 
таа насока. Секогаш  беше 
така, без Бранко неможеше 
да се постави или симне ша-
торот. И токму во оваа по-
ставка  за извесно  време ќе 
се одржуваат  сите црковни 
служби , како и други дејству-
вања  од културата како и 
благородни активности . И 
така шаторот ќе биде во се-
којдневна примена, се доде-
ка не се создадат услови за 
изградување на црква што е 
најголемата желба на члено-
вите. За помош на светите и 
други дејанија со црковен дух 
Бранко беше тука во секое 
потребно време. Тој служи 
како за пример  не само со 
неговите добротворни и бла-
городни работни акции кои 
се со голема бројка, туку тој 
секогаш е достапен да спо-
делува некои од своите ис-
куства, да укажува поука, 
предлог, сугестија, како да се 
постапи или дојде до поу-
спешно работење на сите 
нивоа, а кон помладата гене-
рација тој нуди  и советувања 
за да има слога и еднодуш-
ност, солидарност и разби-
рање за да има прогрес во 
она што го работиме, да ја 
земеме во предвид и онаа 
изрека : “ каде  има слога  
тамо го среќаваме и Бога”, 
или  како што ќе рече и са-
миот Бранко : “ И да ја имате 
најголемата и најубавата 
куќа на светот, ако во фами-
лијата нема слога, мир  и  
љубов, та е безвредна  и 
безначајна “. Тој од секогаш 
се залагал во црковната сре-
дина , посебно во црковното 
делување да има здружу-
вање , да има  една сплоте-
нос  што ќе биде резултат   на 
принципиелно работење а од 
тоа ќе произлегуваат добри 
резултати. Бранко уште од 
своето зачленување во МПЦ 
Св. Илија во Мисисага, а тоа 
било уште со формирањето 
на црковната општина, или 
поточно со неговото доаѓање 
во Канада некаде во 1968 го-
дина , во тие години тој ќе 
биде активен во црковната 
заедница на Св. Климент 
Охридски во Торонто, а до-
дека од 1979 година тој по-
станува редовен член во 
Св.Илија, Мисисага, исто и ќе 
постане  член во управниот 
одбор и така ќе биде до ден 

денес означен како 
примарен  работ-
ник во сите сфери , 
за што ќе добие 
пофалници и бла-
годарници од цр-
ковниот одбор. На 
Бранко не му беа 
толку важни  по-
фалниците  и на-
градите, тој сака-
ше и настојуваше 
преземените зада-
чи да бидат завр-
шени навреме и 
онака како што е 
прифатливо. И за-
тоа Бранко целос-
но ќе се посвети 
кон црковните де-
лување. Меѓутоа  
нема да ви биде 

чудно кога многупати ќе ги 
слушнете неговите зборови :” 
Јас не верувам во зборување 
и ветувања, туку во дејству-
вања  и резултати  да ја завр-
шиме работата  потоа ќе збо-
руваме”. Тоа можете да го 
слушнете само од добар и 
духовит човек. Кога тој ќе 
земе некоја задача , или било 
каква иницијатива, рачунајте 
дека таа ќе биде завршена 
уште со самото прифаќање. 
Таков е Бранко, грижлив, ху-
ман, внимателен, почитувач 
на нештата, човекољубец. 

Со ненаметлива  упорност 
тој ќе се обиде да се вклопи 
во Македонската заедница , 
посебно во Мисисага за да го 
даде својот придонес. Да мо-
жеше небото да зборува , би 
ја раскажал  егзилската одис-
еја која започнува од балкан-
ските небесници што ги оста-
ви во раните младешки 
години.  Но наместо тоа, 
Бранко тивко, смирено со 
многу убави и прецизни дета-
ли ќе не доближе до тој  
највозбудлив  живот, да го 
напуштиш  а да не ги  осетиш 
неговите тајни и неговото ми-
лување. Тие животни врвици 
Бранко  ги започнува, од На-
колец во Битола за пота да 
се најде во Австралија во 
1965 година. А во 1968 годи-
на  се доделува во Канада, 
во Етобико.  Тој уште со пр-
вите стапки на својата нова 
татковина активно се вклучу-
ва во црковната општина на 
Св. Климент Охридски во То-
ронто, истовремено тој ќе 
биде и активен во црковниот 
управен одбор се до 1970 го-
дина. Во годините кога Миси-
сага постанува град, тука се 
превземаат акци за форми-
рање на македонска заедни-
ца а потоа и црковна  општи-
на, во тие редови пристапува 
и Бранко Наумовски како ре-
довен член, тој ќе биде тука и 
во времето кога се прават и 

првите показатели за реги-
стрирање на црковната заед-
ница. Во некои документи е 
запишано дека официјално 
македонската заедница во 
Мисисага се формирала не-
каде на 25 април 1979 годи-
на, додека замислата и под-
готовките за тие чекори се 
направени многу порано. Се 
мисли дека истата година на 
10 август  1979 година   во 
државниот регистар на про-
винцијата Онтарио е реги-
стрирана  МПЦ Св. Пророк 
Илија, на 11 ноември 1982 
година се купува земјиштето 
(парк) а на 31 јануари 1997 
година  купена е зграда, ста-
ра римо-католичка црква, 
која покасно ќе биде црквата 
Св. Илија. Потребно беше 
внатрешна реновација за да 
се оспособи  за одржување 
на верските сослужувања.  
Во оваа акција  со добровол-
на работа се приклучија мно-
гу членови меѓу  кои  е и 
Бранко  , а еден од оние што 
најмногу  помогнал е Тоде 
Блажевски. Бранко Нау-
мовски ќе остане редовен 
член и помагачи во сите ра-
боти  во црковната општина 
во Мисисага од своето фор-
мирање до денот на изград-
бата на новата црква и тоа 
трае до ден денес. Тој неу-

морно работи во уредување-
то на паркот, купувањето на 
црковната зграда и нејзиното 
уредување, потоа пожарот 
што ја зафати црковната 
зграда. Тој беше тука за вре-
ме на осветувањето на нова-
та црква кое се случи на 14 
мај 2006 година, практично 
во сите црковни случувања. 
Бранко и ден денес со иста 
динамика и специфичен вид 
е активен во сите црковни ра-
боти. Кога пишуваме за  
Бранко Наумовски, не може-
ме да не го спомнеме и него-
виот брат Јоле Наумовски, 
познат и почитуван биз-
нисмен,  успешен деловен 
човек во Мисисага и поширо-
ко, тој особено е познат во 
Македонската  заедница во 
овој град со својата дарежли-
вост, познати  се  неговите 
многубројни донации, посеб-
но онаа околу купувањето на 
црковната куќа. Покрај сето 
тоа  Јоле  е  чесен и семеен 
човек, пред се и човек на 
својата земја горд на своето 
семејно огниште. Податоци-
те говорат дека за прв  паро-
хиски свештеник во Мисисага 
бил назначен Илија Донев. 
По барање на црковната 
управа во чии состав во 
извршниот одбор беа: Прет-
седател: Ѓорѓи Каркински, 
прв потпретседател, Никола 
Каранфиловски, втор по-

тпретседател, Едни Тер-
зиевски, секретар, Боне До-
брушевски,  зам.секретар, 
Гоце Наумовски, благајник 
Владе Мачковски, зам. бла-
гајник ,Бале Наумовски, 
епархиски делегат, Нуне На-
умовски. И на 11 јануари 
1989 година Светиот Синод 
на МПЦ го одобрува барање-
то, со што Илија Донев ја 
презема свештенската  до-
лжност во црквата Св. Илија 
во Мисисага а во тој дух за-
почнува црковен живот во 
оваа македонска заедница. 
На 26 јануари 1989 година ќе 
се одржи и првата црковна 
богослужба и тоа во трејлер, 
технички оспособен и опре-
мен за таа црковна намена 
од десетици волантери, а си-
гурно дека тој тренд не за-
почнува без присуството на 
Бранко. Пред доаѓањето  на 
Илија Донев, друг свештеник 
во почетокот кој помагаше во 
техничките и црковните пра-
вилности, со консултативна 
помош, како советодавач  
околу црковно-канонските 
правила, го среќаваме 
свештеникот Драги Костади-
новски. Додека тој е свеште-
ник во црквата Св. Климент 
Охридски во Торонто, сепак 
одвојуваше време и за цр-
квата во Мисисага,  потребен 

беше посебно за регистра-
цијата на црквата како  све-
товно  лице, а воедно тој при-
суствуваше и на сите црковни 
состаноци на управата, при-
суството на свештеникот 
Драги Костадиновски  го за-
бележуваме  и на сите црков-
ни манифестации кои се одр-
жуваа во тоа време во 
организација на црковната 
управа при МПЦ С.Илија во 
градот Мисисага. Можеме 
само да ја согледаме колкава 
беше  важноста и влијанието 
на свештеникот Драги Коста-
диновски во целиот процес, 
почнувајќи  од созревањето 
на мислата  кај македонците 
во заедницата во Мисисага 
за изградување на црковно 
светилиште , кое ќе има си-
лен придонес за духовно 
здружување меѓу македонци-
те во оваа област. И така тој 
ќе биде тука се до нејзиното 
регистрирање како македон-
ска православна црква. За-
што за тој тек , повеќе од не-
опходно  беше присуството 
на свештенско   лице  за да 
бидат озаконети сите прав-
но-оформени документи , по-
себно од религиозен карак-
тер, на што налагаше 
највисокиот орган на Светиот  
Архиерејски Синод  на   Ма-
кедонската Православна Цр-
ква.

Македонска Заедница

културно-уметничкото дру-
штво “Стево Патако” од Бито-
ла. Како аматерско друштво , 
петчлениот оркестар секоја 
година настапуваат на  
општинските смотри кои се 
одржуваат традиционално 
секоја година во театарот во 
градот Битола. Сепак овие 
аматерски музичари  кои на-
стапувале на музичките 
смотри од  средината на 

аматерски музичари  кои на-ГОРНАН  ЈОВАНОВСКИ

ЉУБОВ И ДУХОВНА ПОСВЕТЕНОСТ КОН ЦРКОВНОТО  ДЕЛУВАЊЕ
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Би сакале да  изразиме најискрена благодарност до сите 
наши клиенти, пријатели и семејства за 

укажаната доверба во нашиот тим за 
соработката и препораките.

Уште еднаш остваривме одличен успех во работата и 
се надевам на уште поголем успех во оваа 2020 година!!
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Macedonian Snowbirds in Florida
Balkan by the Beach Heads to "Macedonia"

Well, not really ... 

For the third year in a row, a number of our dancers have joined the local Macedonian snowbird 
community at their folk dance picnics in Tradewinds Park. Each year Balkan by the Beach dan-
cer Paula Tsatsanis, herself a member of the Macedonian community, has graciously extended 
the invitation to gather at the park for a delicious picnic lunch and a few hours of traditional 
Macedonian dancing. 

As Paula explained, the picnic would provide a chance for us to do something different from the 
choreographed dances we usually do at Balkan by the Beach and other international folk dance 
sessions. And though the music sounded familiar, these village dances were not. Most consist 
of only a single pattern which is repeated throughout the dance. 

The dances we did at the picnic are typically done by everyone, young and old, at Macedonian 
social gatherings. The emphasis is on enjoyment. Anyone who wants to can lead just by step-
ping to the front of the line. Once a leader gets tired -- and the dances are long -- she steps out 

of the way to make room for someone new.

Here's a photo of several of our Balkan by the Beach dancers paying careful attention to Margie 
and Costa, two of the picnic's organizers, and to Paula, who's third in line. We may have done 
this dance before, but we're not quite sure of the steps. 

Let's hope there's another picnic, and another chance to do these lovely dances, next 
year!

of the way to make room for someone new.

Пикник на ,,птиците преселници,, во Флорида

На 1-ви март во Tradewinds Park --Coconut Creek 
Florida се одржа традиционалниот пикник кој секоја 
година на почетокот од месец март го оргазинизира 
македонската павославна црква  Св. Димитрија од 
Вест Палм Бич од Флорида.
На истиот и годинава беа присутни Македонци од 
САД и Канада кои зимските денови ги м инуваат во 
сончевата држава Флорида. Присутните со свои 
убави македонски песни ги забавуваше македонска-
та фолк ѕвезда Благица Павловска.
Ви пренесуваме фотографии од овој настан. 

Подготвил Одисеј Белчевски
Март 2020

Македонски Лингвисти 
Книгата Македонски Лингвисти од познатиот новинар, пу-
блицист Иван Глигоровски уште пред да се промовира 
го привлече вниманието во македонската јавност. Во спо-
менатата двотомна монографија е претставен животниот 
пат и истразувачкиот потфат врз македонскиот јазик од 
дваесеттина врвни македонски лингвисти. Да ги споменеме 
најпознатите Блаже Конески, Крум Тошев, Круме Кепески, 

Васил Иљоски, Божидар Видоески, Благоја Корубин, 
Трајко Стаматоски,  Аритон Поповски и др. Нивната 
задача не беше лесна, тие требаше во новосоздаде-
ната држава Република Македонија да го обработат 
граматички јазичниот матерријал што им го нудеше 
народниот македонски јазик. Нивното  лингвистчко 
образование, иако стекнато во  немакедонски цен-
три, главно во српскиот и бугарскиот, интуицијата и 
желбата ги упати кон идејата и книгата на Крсте Пет-
ков Мисирков, објавена уште во почетокот на 20-иот 
век, поточно 1903 год., непосредно по Илинденското 
Востание.  Тој  во својата програмска  книга За ма-
кедонцките работи јасно се определи дека централ-
ните македонски говори, велешкиот, прилепскиот и 
битолскиот треба да ја дадат основата на македон-
скиот литературен јазик, еднакво оддалечени и од 
српскиот и од бугарскиот јазик, независно што Ми-
сирков бесе роден во Егејска Македонија,Ениџевар-
дарско,с. Постол.

 Спомнатите македонски лингвисти,  врз основа на централните говори  ги создадоа  први-
те македонски граматики и правопис. Веќе споменавме дека патот и активностите на на-
сите основоположници на македонскиот литературен јазик не беше лесен, бидејки беше 
оспоруван од соседните државни центри во Софија и Белград, кои поттикнати од желбите 
за доминации и престиж го оспоруваа македонскиот јазик. Некои од нив и денеска не са-
каат да ја  прифатат реалноста за постоење на македонскиот јазик, но реалноста и висти-
ната се тврди и опстојуваат. Денеска, а и со децении назад ние имаме  свој  Универзитет, 
своја Академија на науките,свој Институт за македонски јазик, свои македонски театри, 
свое радио, телевизија, нашиот  јазик е регистриран во Обединетите нации, македонскиот 
јазик се предава во повеќе универзитети во светот, па и во овдешниот, во Торонто во рам-
ките на словенските јазици професор Кристина Крамер предава и  на македонски јазик.  
За споменатите  резултати од  големо значење е активноста и заложбите на дваесетина   
лингвисти претставени  во двотомната монографија на Иван Глигоровски: Македонски 
лингвисти. 

Секој заинтересиран за набавување на оваа нова книга можи да се јави на 
тел. 437- 998- 8446
Одисеј Белчевски

ПРОФ. Д-Р КОСТА ПЕЕВ
Др Коста Пеев е еден од врвните Македонски Лингвисти и диалектози кој вистина го по-
светил поголемиот дел од неговиот живот за задржување на нашиот идентитет ,јазик и 
историја. 
 Од поодамна тој престојува во Торонто, кај семејството на својата ќерка Валентина.Пред 
неколку години овде, во Торонто го промовиравме  неговото дело Монографија за Кукуш-
киот говор во два тома потоа и неговиот голем труд , Речник на Македонските говори  во 
југоисточниот Егејски дел,во 6 тома
Коста  денеска е присутен  во 
нашава средина, меѓу маке-
донската дијаспора во То-
ронто. Ќе си дозволиме преку 
него, како   една од личности-
те присутни во првиот том од  
монографијата Македонски 
лингвисти, да го претставиме 
скорообјавеното значајно из-
дание МАКЕДОНСКИ ЛИНГ-
ВИСТИ.
Проф.д-р  Коста Пее, е автор 
на 150 трудови од областа на 
македонскиот јазик, од кои 
позначајни се оние од облас-
та на македонска дијалекто-
логија горе спомнатите :  дво-
томната монографија Кукушкиот говор и Речник на македонските говори  во југоисточниот 
егејски дел, во 6 тома. Неговите резултати се вреднувани со високи награди од Република 
Македонија: 
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ за наука, СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСККИ за образование и највисокото 
државно признание 11-ти ОКТОМВРИ. Особено треба да се истакне дека пред две години 
тогашниот претседател на Република Македонија Ѓорге Иванов на ПЕЕВ му додели ме-
дал ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА.
Секако од големо значење е фактот дека за книгите на Пеев има објавено прика-
зи и рецензии во врвни универзитетски гласила во Москва, Софија, во Љубља-
на, на три пати од различни пофесори, во Братислава,во Брно и во Краков.                                                                                                                                          
Покрај сето ова во моите Јазични Студии за јазикот на Пелазгите ( Античките Словени 
- Венети) кој е всушност и Античкиот  Хомеров Јазик од нашата далечна Историја јас ги  
користам  диалектичките материјали  од големото дело на Др.Коста Пеев. За сето тоа јас 
му сум бескрајно благодарен. 
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Трибина во Св. Мала Богородица од Кембриџ со 
новинарот од Македонија Љупчо Цветановски:

Тој што вели дека Македонија не може да си го врати името - лаже!

Недела 1-ви март – Проште-
ни поклади – народно речено 
Прочка.
Членовите од ‘’Woodbridge 
Macedonian Seniors Club’’ по-
времено ги посетуваат наши-
те македонски православни 
цркви. За проштени поклади 
ја посетија на Македонска-
та Православна Црква ,,Св. 

Мала Богородица,, во Кембриџ, каде што беа воодушевени од богослужбата со свешеникот 
Гоце Деспотовски. Присутните притоа беа почестени со богат ручек и како што е нашиот 
обичај, едни со други си подаваа рака и се простуваа. 
Овој ден беше пријатно збогатен и со присуството на младиот новинар, уредник на весникот 
Курир и политчки аналитичар од  Македонија Љупчо Цветановски, во организација на Ма-
кедонското Културно Друштво ,,Илинден,, и управата на црквата ,,Св. Мала Богородица,, со 
претседателот Петре Медичков.
 Гостинот Цветановски одржа трибина во салата на црквата и ги запозна присутните со со-
стојбите во Македонија, со предизборната кампања, економијата во Македонија, а и за се’ 
што ги интересираше присутните. Сите 
присутни внимателно го ислушаа и му 
поставуваа интересни прашања во врска 
со промената на името, Европската Заед-
ница и НАТО. Присутните прашуваа  дали 
може да се врати името на Македонија..
 Новинарот рече дека може. ако некој рече 
не може- тоа е лага. Можеби не наеданаш, 
но ако дојде на власт национална партија 
во Македонија таа секако дека може да го 
врати името на Македонија. Некој постави 
прашање зошто толку во Македонија пар-
тиите сакат да бидеме членка на ЕУ, кога 
Англија излезе од ЕУ?
 На тоа Цветановски одговори дека сите 
партии во Македонија изгласеле заеднич-
ка декларација дека Македонија сака да 
стана членака на ЕУ. И ако ги слушате 
од позиција на власт дека опозицијата не 
сака ЕУ и НАТО тоа е лага. Нашите вој-
ници учествувале во НАТО во војните во 
Авганистан и добивале признание за тоа, 
а во тоа време беше сегашната опзиција 
на власт. Трибината заврши со поздра-
вување со гостинот господинот Љупчо 
Цветановски кој по неколку дена се врати 
во Македонија. Тоа што треба да се пот-
црта од оваа трибина , со овој млад човек 
е дека средбата беше многу корисна за 
сите присутни што беа таму на овој ден. 
Научија многу работи за Македонија што 
досега и не ги слушнале. Да се надеваме 
дека во иднина ќе доаѓаат и други вакви 
личности од Македонија да информира-
ат за се’ што се случува во родниот крај. 
Пензионерскиот клуб Вудбриџ изразува 
голема благодарност кон управата на цр-
квата Св. Мала Богородица од Кембриџ 
за нивниот одличен прием, со надеж дека 
во некоја наредна прилика повторно ќе ја 
посетат и оваа, но и другите наши преу-
бави македонски православни цркви во 
Онтарио.
Драгица Димовска 

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

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 
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Главниот уедник на Курир Љупчо 
Цветановски во посета на Канада 

Поздрав од То-
ронто од мене 
и од Андрија 
Шуковски, прет-
седател на ма-
кедонското здру-
жение Илинден, 
напиша на една 
од социјалните 
мрежи новина-
рот од Маке-
донија Љупчо 
Ц в е т а н о в с к и , 
додавајќи:

-Навистина е убаво и ве исполнува кога ќе 
видите како Македонците во Канада ја чува-
ат и почитуваат македонштината и својата 
родна Македонија, макар дојдени ко деца и 
пред 50-60 години. Убаво чувство е да ви-
дите дека не сте сами на светов :) само во 
Торонто има дузина македонски цркви, а на-
шинци среќаваме на секој чекор.
На страна што сите одлично знаат што се 
случува во татковината и посакуваат да се 
тргне актуелното зло и кијаметот кој години-
ве не' наваса. Голем дел, како и кај нас, се 
песимисти дека има враќање назад, но има и 
оптимисти како мене кои се убедени дека со 
чиста мисла, верба и работа, се' може да се 
врати на вистинскиот колосек, оти правдата 
и вистината се на наша страна. Насила зе-
меното нема оправдување да остане такво, 
а времињата се менуваат, несомнено. Не 
само среќата, и правдата храбрите и пра-
ведните ги следи, тоа не е утопија, туку не-
пишано правило по кое функционира светот.
Имате голем поздрав од Македонците во Ка-
нада и од мене, да сте живи и здрави!

ЗОШТО Е ВАЖНО ДА СЕ ПРИЈАВИМЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НАЈДОЦ-
НА ДО 11 МАРТ И ДА ИЗЛЕЗЕМЕ НА ГЛАСАЊЕ НА 11 АПРИЛ?

Љупчо Цветановски долго-
годишен новинар во повеќе 
македонски тв. куќи и  главен 
и одговорен уредник на  пор-
талот КУРИР деновиве е во 
посета на Канада на покана 
на македонската културна 
и патриотска организација 
,,Илинден,,.
На 3-ти март Цветановски 
одржа отворена трибина со 
нашинците во македонска-
та православна црква Св. 
Илија во Мисисага на покана 
на пенизонерското друштво 
Риверсајд и претседателот 
Горнан Јовановски.
При тоа тој одговараше на 
повеќе прашања кои ги ин-
тересираа присутните на 
трибината поврзани со сите 
случувања на нашата татко-
вина Македонија и кои се на-
чините за излез од агонијата 
во која се најде не само на-
шата земја, туку и нашиот 
народ како резултат на ка-
тастрофалните политики на 
нелегалната власт на која и 

дојде време да си замине во 
срамната историја.
Преку весникот ,,Македо-
нија,, Љупчо Цветановски ги 
повика сите Македонци во 
иселеништвото кои имаат 
валиден македонски пасош 
да се пријават најдоцна до 
11 март и да гласаат на 11 
април годинава на парла-
ментарните избори во Р. Ма-
кедонија. Ви ја проследуваме  
неговата изјава:
Овие избори за Макеоднија 
значат многу, да се биде 
или не! Овие избори значат 
многу за државата, онаква 
каква што ја знаевме, не како 
што е, затоа што ова што е 
денес Македонија, не е баш 
Македонија,  затоа ни треба 
поддршка од сите страни 
особено од вас да излеземе 
сите заедно, сите оние кои 
што мислиме  дека Македо-
нија вреди за да се направи 
тоа и да почнеме да ги враќа-
ме работите полека назад. 
Да не ве лажат, а  го лажат 

народот и во Македонија и 
овде дека не можеле да се 
сменат работите. Не е точно! 
Работите можат да се сменат 
и ќе се сменат, не постојат 
меѓународни или било какви 
договори кои не можат да се 
укинат. Се се враќа, но мора 
да се почне од некаде. Е, ток-
му затоа мислам дека овој 12 
април може да биде почеток 
на нешто за враќање назад, 
за да почнеме со враќањето. 
Нема да биде лесно и зато 
треба да се обединеме. За 
да се обединиме треба да 
бидеме сите заедно, тогаш 
ајде да се собереме и ние и 
вие и сите заедно и да си го 
вратиме она што не ни’ при-
паѓа само нам, туку и нашите 
дедовци и прадедовци, да си 
го вратиме и да им покажеме 
дека можеме затоа што МО-
ЖЕМЕ. Нека не фрлаат луѓе 
во малодушност и апатија, 
се’ се враќа, се’ се менува,та-
ка што и ова може да се вра-
ти назад. Затоа ги повикувам 
нашинците  со цело срце да 
се обидеме да ги вратиме ра-
ботите и тоа да го направиме 
на избори, а не седејќи дома 
на фејзбук или кажувајќи: Не 
гласаме за северна. Не, ако 
не гласаме на ливчето каде 
што пишува северна, таа ќе 
остане, уште и неважечко 
ќе го прогласат, но со изле-
гувањето на гласање да ја 
направиме неважечка таа 
нивна вештачка творба.
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 Писмо од Кочо Стерјовски

„Потребен е силен шок 
за да може Македонците 

да разберат дека 
постоењето на нашето 

наследство мора да 
се заштити не само со 

песни и ора , туку и со силна волја 
да го одржуваме нашиот Македонски 

идентитет жив и просперитетен’’. 
 Драги браќа и сестри, ова е последната реченица од интервјуто на господинот 
Стилијан Самарџиев со редакцијата на весникот „ Македонија’’ од Торорнто  печатен 06. 
Февруари 2020 година. 
 Спрема тоа што се пишува во интервјуто г-динот Стилјан Самарџиев е жител на 
селото Крушоради во Леринскиот регион и е активист за добивање на правата на Маке-
донците во Р. Грција.
Разбирањата негови околу Македонското прашање во Р. Грција , спрема мене се потпол-
но реални и точни. Стравот и неточните информации за Македонскиот идентитет од стра-
на на Грчката пропаганда, придонесоа збунетост и несигурност во Македонскиот народ 
околу својот идентитет. 
 Малиот број од 2000 до 4000 гласови што ги добива организацијата Виножито за 
правата на Македонците во Грција, за време на Европските избори, јасно говорат колкава 
е Македонската свест на Македонскиот народ во Грција.
 „ Да зборуваме со повикот до година во слободен Солун, главниот град на са-
мостојна , независна и обединета Македонија ‘’ , мисла изразена во воведниот говор на 
организацијата  - Обединети Македонци , во Торонто за време на Гоцевата вечер, за мене 
е погрешен пристап за да помогниме Македонците да си ги добијат првата во Грција.
 Градот Солун во кој Гоце Делчев се шеташе низ Солунската чаршија и се разби-
раше на својот Македонски јазик, денеска е многу изменет. Солун денеска е милионски 
град во кого неговите жители повеќе од 80 % се ново дојдени од Мала Азија и Грчките 
острови. 
 Малото Македонско малцинство во Солун, многу малку го зборува Македонскиот 
јазик и скоро е асимилирано од Грчката пропаганда. Лично јас го имам посетувано Солун 
неколку пати , бидејќи таму имам и роднини. Ако не го зборував Грчкиот и Англискиот јазик 
јас тешко ќе комуницирав. 
 Треба да знаеме дека Македонското и Еврејското прашање не се исто нешто.
 Евреите никогаш не се асимилираат и нив не им треба никои други да им ја кажува 
нивната историја.
 Тие се тоа што се, било каде да живеат во светот. Нашата нестабилност и неси-
гурност во нашиот Македонски идентитет, за мене се главните услови за така наречениот 
Преспански договор. За мене овој договор претставува шок што треба да не разбуди нас 
Македонците во Грција и да му кажиме на светот дека ние таму постоиме и сакаме да си 
ги одржуваме нашите национални права.
 Време е Европа и Америка да знаат дека во нивната така наречена Северна Ма-
кедонија, живеат повеќе од 300.000 Македонци кои потекнуваат од Македонскиот дел под 
Грција и дека многу од нив неможат да одат да си ги видат нивните родни места, бидејќи 
се декларираат како Македонци. Време е Америка, Канада, Австалија и Европа да знаат 
дека голем дел од Македонската дијаспора сме ние Македонците од Грција и сакаме така 
да не третираат и да ја потсетат Грција дека вистината не може да се сокрие.
 Желбата на г-дин Силјан Самарџиев, како и на другите активисти што се борат 
за правата на Македонците во Грција, треба што помасивно да ја помогниме за таа да се 
реализира.
 Треба да разбериме дека новодојдените жители во нашата земја не можеме да ги 
истераме. Тие треба нашите барања да ги разберат и да помогнат да ги оствариме, за да 
можеме да живееме респектирајќи се едни со други.
 Го завршувам ова писмо со надеж дека ние Македонците од Егејска Македонија 
сега провинција на Р. Грција ,разбериме  дека нашето прашање во Грција само ние може-
ме организирани да го решиме. Грција треба да разбере дека ние сме Македонци и дека 
само така треба да не прифатат.

Со поздрав јас Кочо Стерјовски од селото Ајтос, Леринска околија.

The Macedonian Persecution
Report Written by Lukas Milinkovic

The Macedonians are a group of Europeans 
that live in their own country called Macedonia. 
It borders Serbia, Albania, Bulgaria and Greece. 
Their main religion is mainly Orthodox, but there 
are some Sunni Muslims. The Macedonians 
have a variety of celebrations and traditions, 
these include; The Strumica carnival, The Skop-
je summer festival. The Macedonian Orthodox 
also celebrate Christmas and Easter.

Macedonian History
The Macedonians have a rich history. Their 
kingdom conquered the Mediterranean, the Mid-
dle East and parts of Asia and Northern Africa. 
Their leader was Alexander the great, but many 
people believe he is Greek. 
This has always been a discussion between 
Macedonians and Greeks. One country claims 
that he is theirs, it’s a constant game of tug of 
war. There are many examples of Greeks claim-
ing historical fi gures who are Macedonian. They 
even claim that part of the Macedonian country 
is part of Greece.

The Macedonian Struggle
The struggle for being free of prosecution has been around for centuries. Still today, many Greek 
people consider the Macedonians as Greek and the land as Greek land. 
In Greece, there is a place called Macedonia. The Greek government used this as an excuse to say 
that the country of Macedonia is a part of Greece.

The Name Change
In the summer of 2018, the Greek government forced Macedonia to change its name to “The 
Republic of North Macedonia.” You may be thinking, “how can a country change another countries 
name?” To answer this; before the big-name change, Greece was blocking Macedonia from joining 
the EU and NATO. The Greeks black mailed the Macedonians, putting them in a bad situation. The 
Macedonians either, kept their name as Macedonia but couldn’t join the EU or NATO, or they could 
change their name to The Republic of North Macedonia and could join these two groups.
Since the name change, the Macedonian government has started to discuss joining NATO, since 
Macedonia doesn’t have many allies and little military power. These changes are all steps towards 
erasing Macedonian independence. State spokesman, Mile Boshnjakovski said this about the 
name change; “The country can be called "North Macedonia" for short and the national language 
should continue to be referred to as Macedonian, citizens should continue to be called "Macedoni-
ans," not "North Macedonians."

Macedonian Minority in Northern Greece
Although the country of Macedonia has faced hard ship, no other group of Macedonians has faced 
as much persecution as those in Northern Greece. 
The Macedonians in Northern Greece have faced such bad persecution, they aren't even rec-
ognized as Macedonians, most people ignore their existence. They have even been products of 
suspicion for plotting against the Greek government. Most Macedonians in Northern Greece don’t 
speak to people about their own identities and refer to themselves as “locals”. They do this because 
of fear of being shunned and persecuted.
The minority is not mentioned in any school text books or libraries. The Greek people are unadvised 
to use the word Macedonian to describe the minority. This is the case because it would mean they 
acknowledged that the Macedonians are a free people with their own rights.
Before WWI, Northern Greece was part of Macedonia, as seen in the picture below:
 
The darker grey part in the picture is what was formerly part of Macedonia, until it was annexed by 
Greece. 
After the area was taken over by the Greeks, many Macedonians chose to stay. Of course, this is 
what led to the persecution of the now minority of Macedonians in Northern Greece.

What Happens Next?
For the Macedonians, the name change has taken away part of their country. The Macedonians in 
Northern Greece are still facing hardship, and overall, the country of Macedonia is facing persecu-
tion. Hopefully, the EU steps in and allows Macedonia to stay its own country, stopping any future 
persecutions and stopping the removal of Macedonian heritage and culture.

Lukas Milinkovic
 13 year old student form Hamilton, On
interested in Macedonia and Macedonian 
history and culture. His roots are from 
Macedonia, Lukas is a grandson of the 
great Macedonian activist  from Hamilton 
Nick Durlov .

Lukas Milinkovic
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Easter Blessing of Water 
Dear brothers and sisters in Christ, just want to inform you that we 

have started the Easter Blessing of Water in our community MOC St. 
Naum of Ohrid. If you are interested please contact father Angel at 

289-700-6387 or at the church 905-387-0111, e-mail protaangel@gmail.
com, or by Facebook Messenger.

Have a blessed fasting. May it be peaceful and spiritual...
Велигденски Водосвет.

По повод големиот Велигденски пост, го започнавме Водосветот 
во парохијата на М.П.Ц. Св. Наум Охридски во Хамилтон.

Сите заинтересирани верници од нашата Црква можат да стапат 
во контакт со свештеникот отец Ангел Станчев на 2897006387 и на 
Црковниот број 9053870111 и на email: protaangel@gmail.com или 

во порака преку Facebook .
Лесни Велигденски пости, Божји благослов

Сите заинтересирани верници од нашата Црква можат да стапат 
во контакт со свештеникот отец Ангел Станчев на 2897006387 и на 
Црковниот број 9053870111 и на email: protaangel@gmail.com или 

Празникот Св. Трифун
По повод празникот Св. Трифун, во М.П.Ц. Свети Наум Охридски во Хамилтон беше отслу-
жена света Божествена литургија. Како и секоја година се изврши симболично закројување 
на овошките, а овогодишното кумство отец Ангел го предаде на Нико Дурлов. За здравје и 
спасение нека е.

Family day in our Church St. Naum M.OC. of Ohrid in Hamilton.
Фамилијарен ден во нашата Црква М.П.Ц. Свети Наум 

Охридски во Хамилтон

Forgiveness Sunday March 01 2020
Сиропусна Недела - Прочка 01. Март 2020

LADIES AUXILIARY
EASTER FLOWER CAMPAIGN

The Ladies Auxiliary has started 
collecting donations to purchase 
fl owers for Easter at St Naum. We 
want to make Sveti Naum look 
beautiful for Easter.

Let's work together to make this 
happen.
Your money donation can be given to 
the following people:
Blagica Miladinova Petrova
Tanya Stanchev
Daniela Petsanidis
Elena Dimitrioski
Helen Romanidis

LADIES AUXILIARY

М.П.Ц. Свети 
Наум Охридски 

во Хамилтон

Св. Наум - Хамилтон
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New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020
2020 Women’s Auxiliary Executive
President - Milica Poposki
Vice President - Marija Angelevski
Treasurer - Dijana Antaris
Deputy Treasurer - Luba Tasevski
Secretary - Donka Fermanov

Deputy Secretary - Rina Servinis
We thank you for your dedication and 
support to St. Nedela and the Macedonian 
Community!
Свечена заклетва на новата управа на 
женската секција   во Св. Недела од Ејџекс 

за 2020 година
2020 Женска Секција Предеседателство
Претседателка - Милица Попоски
Потпретседателка - Марија Ангелевски
Благајника - Дијана Антарис
Заменик Благајника - Луба Тасевски

Секретарка - Донка Ферманов
Заменик секретарка - Рина Сервинис
Ви благодариме за вашата посветеност и 
поддршка на Света Недела и македонска-
та заедница!

New Women’s Auxiliary committee at St. Nedela, Ajax for 2020

Александар Зашов е нов свештеник во 
МПЦ Св. Недела од Ејџекс

Во Македонската православна црква Св. Недела во Ејџекс пристигна новиот свештеник од 
Р. Македонија, отец Александар Зашов.
Срдечно добредојде нему, на попадијата Марија и на ќеркичката Лена во попладневните 
часови на 2 -ри март годинава им посакаа членовите на црковната управа од црквата Св. 
Недела кои со радост го пречекаа на меѓународниот аеродром во Торонто.
На  6-ти март во негова чест во банкетната сала на црквата Св. Недела управата со прет-
седателот Славе Бунтески организираше коктел со топло добредојде.
Првата официјална служба новиот свештеник отец Александар Засов ќе ја одржи на 8-ми 
март со почеток во 10:00 часот.
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St. Nedela Sunday School
Celebrating our teacher’s accomplishment and getting 

art work ready to celebrate March 8th!

Александар Зашов е нов свештеник во 

Кратка биографија на свештеникот Александар Зашов
Отец Александар Зашов е роден 1981 година во Штип, дипломирал на богословскиот фа-
култет Св. Климент Охридски при универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

Професионално службувал во Кума-
новско-Осоговска Епархија на Македонската 
Православна  Цраква -Охридска Архие-
пископија. До своето доаѓање во Канада 
работел во црквата Св.Јован Крстител во 
Кратово, Република Македонија. Од 2008 до 
2014 години  бил учител во редовно учили-
ште по Етика во Религиите.
Зборува македонски и англиски со  позна-
вања на рускиот и црковно-словенскиот 
јазик.
Оженет е со Марија и заедно ја имаат ќер-
кичката Лена.
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Претседателката на женската 
секција од црквата Св. Недела 
од Ејџекс Милица Попоска на 

сите свои соработнички и на сите 
Македонки има го честита 8-ми 
Март, Меѓународниот Ден на 

Жената и им посакува да бидат 
среќни, достоинстевни и сакани. 
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28-та Тетовска Вечер  во Торонто испрати порака за 
сплотување на сите Македонци

Токму 505 гости присуствуваа на годинашната 28 традиционална тетовска вечер која се 
одржа во во Торонто а во организација  на Тетовското Друштво ,,Шар Ппланина од Канада..
Од нив 60-ина специјално допатуваа од градот Детроит од соседната држава Мичиген во 
Соединетите Американски Држави, како и од канадскиот град Виндзор кои важат за градоби 
со голема македонска емиграција, односно Македонци од Тетово и тетовкиот крај.
Програмата ја водеа Елеонора Серафимовска и Томче Бојаџиески, а за самиот почеток на 
програмата свој настап имаа малата и големата група на фолклорниот ансамбл ,,Илинден,, 
од македонската православна црква Св.,Илија од Мисисага.
По нивните прекрасни изведби следуваше богата вечера и забава со безброј македонски 
ора и песни во изведба на  фолклорниот бисер од Македонија Дејан Николоски Чуле и до-
бро познатиот Балкан Ентертејмент ..
Како и секоја година бројни дарители подарија вредни награди во лотаријата, каде што 
главната нагрда беше телевизор.
Големите манифестации, каква што е тетовската, со себе носат и посебна енергија и уба-
вина, не само од веселите лица на присутните, туку и нивната желба и порака  до сите 
Македонци низ светот.
Годинашната порака беше повеќе од сплотувачка и толку потреба во овие времиња за нас 
Македонците, заедно и со љубов кон татковинат,а мноу сме посилни и свои на своето.
Честитки до Тетовчани и за многу години!

Македонска Заедница
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Од срце за Сандра Нически
Апел за помош од 

семејството Нически

Почитувани,
Сандра Ническа, 9 годишно девојче од 
Охрид е дијагностицирано со Миело-
диспластичен синдром (MDS) – група на 
малигдни заболувања кои го спречуваат 
созревањето на клетките во коскената 
срж, т.е. не дозволуваат овие клетки да се 
развијат во здрави клетки, се наоѓа во Пе-
дијатрискиот центар за трансплантација 
на матични клетки во Yeditepe University 
Hospital Istanbul во Турција. На 26-ти април 
2019 година и беше направена трансплан-
таија на коскена срцевина (од донатор 
кој не е од крвно сродство) бидејќи тоа 
е единствен лек за Миелодиспластичен 

синдром кај деца. Меѓутоа посттрансплан-
тационо Сандра разви стероидно зависна 
хронична болест калем-против-домаќин 
(Graft versus disease GvHD) на долниот га-
стро интестинален тракт и на црниот дроб. 
Вообчаен третман за лекување е пресаду-
вање на коскена срж од сроден или несро-
ден донор, зафат кој заедно со сите про-
пратни испитувања, третмани и престој 
на потесното семејство на клиниката, не’ 
чинеше повеќе од 200.000 евра сопствени 
средства, средства од кредити, позајмици 
од роднини, пријатели и добронамерници.
 Третманот што ветува искоренување на 
GvHD синдромот ќе повлече повеќе од 
100.000 евра дополнителни средства, за 
кои немаме други опции да ги обезбедиме.
Од наше име, ве замолуваме за парична 
донација во рамките на вашите можности.
Однапред ви благодариме за вашата ху-
маност.

Податоци за сметката на која можете да 
донирате:
200002729851107 MKD -транзакциска 
сметка
Instructions for payment:
BANKA: STOPANSKA BANKA AD SKOPJE 
– BRANCH OHRID
SWIFT CODE: STOBMK2X
IBAN:MK07200002729853241 EUR
BENEFICIARY: LENCHE NICHESKA
ADRESA: KONJSKO, OHRID
Тел: 0038978277256

Together we can make a difference in Sandra's life

9-year-old Sandra was diagnosed a year and a half ago with Myelodysplastic Syndrome (MDS). 
The usual treatment is a bone marrow transplant from a congenital or unrelated donor, which, 
together with all the follow-up examinations, treatments and stay of a closer family at clinics 
across Europe, cost the parents more than €200,000.00.

The journey of little Sandra Niceska is unfortunately far from over. Bone marrow transplantation, 
although successfully performed, has led to a new disease called chronic Graft versus host 
disease (GvHD) of the liver - a syndrome that occurs post-bone marrow transplant from an 
unborn donor, in which the white blood cells of the immune system remain in the grafted tissue, 
do not recognize the recipient, ie. the new host of tissue and attacking its cells, causing life-
threatening consequences.

The family is fi nally facing its new enormous challenge, this time facing additional fi nancial 
means to save its little angel, who over the past year and a half has survived more than the 
average person would have lived in his entire life.

The treatment that promises to eradicate GvHD syndrome will entail more than € 100,000.00 of 
additional funds for which Sandra's parents no longer have the option to provide it (HIF declined 
their application for additional treatment).

Parents and Sandra are currently undergoing treatment at Yeditepe University Hospital Clinic in 
Istanbul. They need our support. 

We ask our fellow Macedonian community to come together and unite for this cause. 
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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

Уште една финансиска добротворна акција 
за македонските деца без родители

Во неделата на 9ти февруа-
ри Македонската Непрофит-
на (Charitable)Асоцијација 
(Macedonian Children Relief 

Fund), заедно со МПЦ Св. 
Климент Охридски одржаа 
хуманитарен настан во голе-
мата сала на црквата. Наста-
нот беше успешен, благода-
рение на нашите Македонци 
и Македонки кои подарија 
финансиски средства за 
помош на децата сиромаш-
ни и болни во Македонија 
и благодарение на нашите 
Македонки кои доброволно 
работеа и придонесоа за 
успешноста на настанот. Во 

програмата зедоа учество 
др.Анди Плуков претседател 
на асицијацијата кој со својот 
говор ги поздрави присутни-
те и ги информира за целта 
на настанот. 
Потоа за помошта на децата 
и домовите каде се и донира-
ат средства во Македонија , 
зборуваше Весна Карапетро-
ва, а секокако ручекот го бла-
гослави младиот свештеник 
на МПЦ Св. Климент Охрид-
ски Сашо Целевски. Програ-

мата ја водеше Маја Доне-
вска Ивановска а со мизика 
присутните ги забавуваше 
младиот Александар Делов.. 
Инаку (Macedonian Children 
Relief Fund) е единствена 
асоцијација во Канада фор-
мирана во 2001 година и која 
може да испраќа финансиски 
средства во Македонија да 
помага деца на кои им треба 
најповеќе помош. 
Во војната  (конфликтот) во 
2001 година во Македонија 

останаа повеќе од 80 де-
чиња без татковци кои сега 
порасна и останаа околу 28 
деца вклучувај ќи ги и децата 
чии татковци загинаа кога се 
сруии Хелихптерот во Скопје 
во 2009 година пр што заги-
наа македонски војници. И 
тоа беше целта преку маке-
донското Патриотско Радио 
,,Обединета Македонија,, 
да се формира Macedonian 
Children Relief Fund да се 
помогнат тие деца. Имиња-

та на децата ги добивме од 
тогашниот конзул во Торон-
то. Со голема желба да се 
помогнат овие деца уште 
од почетокот членовите на 
асоцијацијата организираа 
(Bake Sale/ Garage Sale) и 
други активности. Собраните 
средства се праќаа дирек-
тно до децата и мајките. Но, 
во 2009 година Асоцијација 
(Macedonian Children Relief 
Fund) ја регистриравме за 
Charitable, така што секој оној 
кој ќе подари пари може да 
има сметка за (income tax).
 Покрај тоа што се испраќа 
една симболочна сума за 
овие деца се испраќаат и фи-
нансии и во домовите каде 
што живеат деца без роди-
тели. Во Домот за доенчиња 
во Битола, кој е еднинствен 
дом на деца беа родители 
во цела Македонија од една 
до три години, во Домот за 
деца без родители од по-
голема воздраст во Скопје 
и секако дел од собраните 
средства на крајот на го-
дината 20% испрќаме во 
детски болници во Канада. 
Ваков хуманитарен успешен 
настан Macedonian Children 
Relief Fund) се одржа во 22 
декември 2019 во Македон-
ската Православна Црква 
Св. Недела во Ajax. Секоја 
чест на нашата македонска 
заедница што е заедно кога 
се прават вакви настани. Тоа 
е за голема почит кон упра-
вите на црквите, членовите 
на Македонската непрофит-
на асоцијација (Macedonian 
Children Relief Fund) и на 
сите донатори и учесници 
што помагаат и со љубов ги 
помагаат ваквите хуманитар-
ни настани. 

Драгица Димовска- член и 
поранешен претседател на 
(Macedonian Children Relief 
Fund)
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Македонско литературно друштво 
,,Браќа Миладиновци,, - Торонто

ВЕРА ВРЖОВСКА – ПЕТРЕВСКА – ВЉУБЕНИК ВО ПИШАНИОТ ЗБОР

Вера Вржовска - Петревска 
е позната во македонската 
заедница во Канада како Ма-
кедонка, која во период од 
педесеттина години дала го-
лем придонес во напредокот 
на општественото живеење. 
Повеќе децении активно е 
вклучена во различни маке-
донски асоцијации, особено 
во македонските православ-
ни цркви, каде несебично ра-
боти за доброто на Македон-
ците во Торонто и пошироко. 
Долги години била активна, 
а во 1986 година беше прет-
седател на Женската секција 
на Македонската православ-
на црква „Свети Климент 
Охридски“ во Торонто. Но 
посебно место кај Вера има 
Литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“, а 
членува и во Брајчинското 
друштво и други бизнис за-
едницо во Онтарио.
Затоа често велат дека таа 
е позната и призната Прес-
панчанка во Канада која, 
меѓу другото, е вљубеник во 
Македонија и во пишаниот 
збор, а работи и е многу за-
интересирана за модата и 
духовното живеење на Ма-
кедонците од сите делови 
на Македонија. Од секогаш, 
таа сака да им помогне на 
младите жени во областа 
на убавиот изглед и модно-
то облекување, со што при-
донесува Македонките да 
бидат едни од убавиците на 
тие канадски простори. 
Во биографските податоци 
на Вера Вржовска е забеле-
жано дека е родена во 1949 
година, во убавото Брајчино, 
во Долна Преспа и е една 
од ќерките на Петра и Ристо 
Вржовски. Детството го по-
минала во родното Брајчино, 
каде го завршила основното 
образование, а осумгодиш-

ното училиште го завршила 
во Љубојно, за потоа да се 
запише во средно учили-
ште во Битола. Меѓутоа, 
како ученичка, во далечната 
1965 година, го напуштила 
родниот крај, убавата Прес-
па и пристигнала кај своите 
родители во Торонто, каде 
и стапува во брак со Томе 
Петревски од Коњско, Прес-
па, со кого имаат еден син и 
две внучиња Во демократска 
Канада го започна нејзиниот 
нов живот, но родната Ма-
кедонија секогаш ја носи во 
своето срце. Тоа го потврди-
ла со нејзиното доаѓање во 
родниот крај во последната 
деценија.
Инаку, корените на Вера Вр-
жовска - Петревска се про-
тегаат во селото Брајчино, 
едно од најубавите локации 
во преспанскиот регион. Тоа 
се наоѓа под југозападниот 
срт на Баба Планина, каде 
што се дели со атарите на 
селото Бистрица, Битолско 
и со државната граница на 
јузниот сосед, на надморска 
височина од околу 1. 000 ме-
три. Брајчино е сместено на 
крајниот југоисточен дел на 
Општината Ресен, од каде 
е оддалечено 32 километра.
Распространето на две-
те страни на Голема Река, 
односно Брајчинска Река, 
недалеку од питомото Прес-
панско Езеро, а во подно-
жјето на гордата како орел 
Баба Планина, Брајчино 
се вбројува меѓу настари-
те и најубавите населби во 
Долна Преспа и е еден од 
најпечалбарските краеви во 
Македонија.
Интересно е да се одбеле-
жи дека во Брајчино имаше 
основно училиште во кое 
се изведуваше настава до 
четврто одделение (изграде-

но во 1921 година), каде го 
заврши своето образование 
и Вера Вржовска. Денес во 
селото, останаа само споме-
никот на НОБ во училиште-
то, продавницата на сретсе-
ло и угостителските  објекти. 
Брајчино пред педесетина 
години броело преку илјада 
жители, но во последните 
децении многу од жителите 
се иселиле во: Канада, Ав-
стралија, Америка и Швед-
ска, како и во градовите низ 
Македонија, затоа бројот на 
жителите е доста намален.
Според некои податоци, 
само во Торонто живеат око-
лу сто семејства од Брајчи-
но. Затоа во Брајчино оста-
наа да живеат само стотина 
жители и сите се православ-
ни Македонци. Но, среќата 
на ова преспанско село е во 
тоа што како во Македонија 
се развива селскиот тури-
зам, така Брајчино е на пат 
да стане привлечно турис-
тичко место.
За Брачно се карактерис-
тични едукативните и кул-
туролошките процеси. Тоа 
е село, кое отсекогаш  било 
расадник на високообразо-
вани кадри кои нашле свое 
место во македонското и 
други општества како воспи-
тувачи, педагози, професо-
ри, писатели, новинари, док-
тори, инженери, правници и 
други професии, кои придо-
неле за подобро и посреќно 
утре. Сите тие учени кадри 
своето образование, најна-
пред го стекнале во Основ-
ното училиште во Брајчино 
и во Централното осумго-
дишното училиште „Димитар 
Влахов“ во Љубојно, а потоа 
во Македонија и на различни 
страни на светот.
Според податоците на авто-
рот на овие редови, Славе 
Катин, од Брајчино потек-
нуваат 107 дипломирани 
интелектуалци, од кои 39 се 
инженери, 27 економисти, 17 
со Филозофски факултет, 10 
правници, 11 лекари, 2 фар-
мацевта и 3 режисери, меѓу 
кои се: Мето Јовановски-пи-
сател, Љупчо (Луи) Темел-
ковски - канадски политичар; 
Ристо Мачковски, познат 
градежен инженер од Лас 
Вегас; Танас Јовановски - 
одговорен уредник на весни-
кот „Македонија“ во Торонто; 
Љупчо К. Вржовски, доктор 
по правни науки, во Бафало, 
Соединетите Американски 
Држави, потоа иселениците, 
Борис Метеловски, Јонче 
Поповски, Владе Мачковски, 
Крсте Гаговски и други.
Меѓу брајчинци во Ма-
кедонија, пак, треба да 
се споменат: спортистот 
Мето Ѓорѓиевски (Плавиот) 
- син на полковникот Пе-
тре Ѓорѓиевски, учителот 

Ефтим Томевски, екс мини-
стерот Михајло Толевски, 
д-р. Методија Томовски, 
Здравко Петковски, Митре 
Петковски, Александар Ди-
невски, Менде Диневски, 
Спасе Толевски, Светлана и 
Борјан Јовановски, Илијанчо 
Гаговски, Владе Јовановски, 
Драги Ангеловски, Ирина и 
Елизабета В. Томевска, док-
тор по педагошки науки, м-р 
Бојана Поповска, Дијана Т. 
Јовановска, м-р Стив П. Пе-
тревски, Драган Томевски, 
м-р Биљана Петковска, Па-
триција и Анита М. Томевски, 
Ирина и Драган Томевски, 
како и почесните граѓани на 
Брајчино, Васил Грежловски, 
Периклија Дурловски и пеја-
чот Мишко Крстевски, кој му 
посвети песна за Брајчино.
Посебно место во литерату-
рата и културата за Брачино 
имаат писателот Мето Јова-
новски, еден од најпознатите 
раскажувачи и романсиери 
во Македонија, автор на 
дваесеттина дела, а кој меѓу 
другото, беше и претседа-
тел на Македонскиот ПЕН 
центар и прв претседател 
на Хелсиншскиот комитет 
за човекови права. Во Ка-
нада, пак, значајно место и’ 
припаѓа на поетесата Вера 
Вржовска-Петревска која пи-
шува носталгична и патриот-
ска поезија на македонски и 
на англиски јазик.
Вера Вржовска е автор на 
стихозбирката „Далечни ко-
рени“. Тоа е издание на „Ма-
тица македонска“ од Скопје, 
1996 година. Ова интересно 
издание содржи четириесе-
тина песни на македонски ја-
зик, со кое Вера Вржовска се 
претстави со својата поезија 
со носталгичен, љубовен и 
патриотски дух, Книгата „Да-
лечни корени“ е нејзино прво 
покомплетно претставување 
пред поширокиот читателски 
аудиториум.
 Книгата „My Broken Heart“ 
(„Моето скршено срце“), пак, 
е дело на книгоиздателство-
то „Македонска искра“ од 
Скопје, кое е отпечатено во 
2018 година, на 200 страни-
ци и на англиски јазик. Де-
лото доживеа голема афир-
мација во информативните 
гласила во Македонија. Но 
се чини промоцијата на ова 
книга во Торонто ќе остане 
во трајни спомени. 
Имено, по повод 30-годиш-
ниот јубилеј на Македонско-
то литературното друштво 
„Браќа Миладиновци“ од То-
ронто, на кое Вера беше прв 
претседател во 1987 година, 
беше промовирано автобио-
гравското дело под наслов 
„My Broken Heart“ („Моето 
скршено срце“), (на англиски 
јазик), од Вера Вржовска 
-Петровска. 

Ова најново дело на еден од 
основачите и првата претсе-
дателка на Литературното 
друштво „Браќа Миладинов-
ци“, Вера Вржовска – Пе-
тревска беше промовирано 
во Катедралната македон-
ската православна црква 
„Свети Климент Охридски“ 
во Торонто на 28 октомври 
2018 година. Пред поголем 
број присутни, особено чле-
нови на Друштвото, книгата 
ја претстави Ели Танас-
ковска, уредник во Македон-
ската телевизија – Скопје.
Исто така, на присутните 
им се обратија членови на 
Друштвото „Браќа Милади-
новци“, меѓу кои: претседа-
телката на Друштвото Маја 
Доневска – Ивановска, по-
тпретседателката Драгица 
Димовска, потоа поетесите 
Рада Видиновска, Блага Да-
фовска, свештеникот Илија 
Донев и други, а присутните 
ги забавуваше естрадниот 
уметник, Соња Лозановска. 
Исто така, присутните ги 
поздрави и д-р Јовица Па-
лашевски, генерален конзун 
на Република Македонија во 
Торонто, Канада.
Поетесата Вера Вр-
жовска-Петревска има обја-
вено свои песни во голем 
број информативни и други 
гласила, но се чини нејзи-
ниот удел е голем во книгата 
„Корени„ на Македонското 
литературно друштво „Браќа 
Миладиновци“. Ова е дело 
на книгоиздателството „Ма-
кедонска искра“ од Скопје, 
отпечатено во 2003 година, 
на 145 страници. Во него се 
застапени триесетени поети 
со свои песни на македонски 
и на англиски јазик. Поетеса-
та Вера Вржовска-Петревска 
е застапена со пет песни и 
тоа „Еј, Клименте“, „Бол“, 
„Мајко“, „Од една жена“ и 
„Канада“.
Кога се зборува за Македон-
ците со потекло од Брајчино 
кои свиле нови гнезда не 
само во Торонто и околните 
места, туку и насекаде во 
светот, треба да се нагласи 
дека во 1986 година е отпе-
чатен „Првиот брајчински 
календар“. Ова скромно 
дело е на Мето Јовановски 
кое е издадено по желба на 
Друштвото „Брајчино“ од То-
ронто и голем број брајчин-
ци. Тоа содржи голем број 
податоци за Брајчино и за 
брајчинци ширум светот и 
е од многу големо значење 
за историскиот развој на 
Брајчино во минатото.
Денес амбиентот на Брајчи-
но го збогатуваат брајчинци 
од дијаспората кои секое 
лето доаѓаат да ги посетат 
дедовските корени. Една од 
посетителите на Брајчино е, 
секако, Вера Вржовска, која 

заедно со сестра и’ Тодорка 
Вржовкса-Мачковска, доаѓа-
ат во куќата на своите роди-
тели, која доживеа ренови-
рање и прекрасен изглед.
Инаку, Брајчино е познато 
по средновековната тврдина 
„Кула“, како и по петте цркви 
и еден манастир. Црквата 
„Свети Никола“ е селска цр-
ква, која е изградена во 1871 
година и до која се наоѓаат 
селските гробишта, потоа 
црквите „Света Богородица“, 
„Свети Илија“, „Свети Архан-
гел“ (обновена 1916 година), 
и „Свети Атанас“ (обновена 
1984 година). 
Сестрите Вера и Тодорка по-
себно внимани посветуваат 
и се донаторки на Манасти-
рот „Света Петка“, кој  е едно 
од поважните духовни свети-
лишта во Преспа. Тој се на-
оѓа во непосредна близина 
на селото, на едно ливадско 
плато, а бил изграден во XVI 
век. Во 1902 година му биле 
запалени конаците, но во 
1985 година повторно се об-
новени со приватни донации 
и се приспособени за турис-
тички цели. 
Во чест на ова манастир-
ска црква се организирани 
„Брајчинските иселенички 
средби“. Така, на седми и 
осми август секоја  годи-
на, на денот на прославата 
на празникот посветен на 
света Петка, се одржуваат 
„Брајчинските иселенички 
средби“. Тие се најзначајна 
манифестација за селото 
Брајчино. Празникот св. Пет-
ка се се слави многу одамна 
како селска слава. Меѓутоа, 
од 1995 година прославата 
прераснала во манифеста-
ција под името „Брајчински 
иселенички средби“.
Затоа, во изминатиот период 
брајчинци и нивните пријате-
ли се потрудиле да создадат 
подобри услови за луѓето 
кои доаѓаат од многу места 
од Преспа, Македонија и од 
дијаспората. Како резултат 
на тоа, во манастирската 
црква „Света Петка“ сé е об-
новено: конаците, фасадата, 
чардаците, скалите, изграде-
ни се кујна, две трпезарии, 
гостинска соба за дневен 
престој, владичка соба и три 
соби за спиење. Тоа помага 
да заживее Брајчино и Дол-
на Преспа.

 Пишува: СЛАВЕ КАТИН

Вера Вржовска - Петревска ното училиште го завршила 

но во 1921 година), каде го 
заврши своето образование 
и Вера Вржовска. Денес во 
селото, останаа само споме-
никот на НОБ во училиште-
то, продавницата на сретсе-
ло и угостителските  објекти. 
Брајчино пред педесетина 
години броело преку илјада 
жители, но во последните 
децении многу од жителите 
се иселиле во: Канада, Ав-
стралија, Америка и Швед-
ска, како и во градовите низ 
Македонија, затоа бројот на 
жителите е доста намален.
Според некои податоци, 
само во Торонто живеат око-
лу сто семејства од Брајчи-
но. Затоа во Брајчино оста-
наа да живеат само стотина 
жители и сите се православ-
ни Македонци. Но, среќата 
на ова преспанско село е во 
тоа што како во Македонија 
се развива селскиот тури-
зам, така Брајчино е на пат 
да стане привлечно турис-
тичко место.
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Во мартовските сончеви денови кога процу-
тува кокичето, јагликата, дренот, развигор-
чето... а низ широките зелени простори ѕуни 
пролетната песна на птиците; со сето ова 
прекрасно и мелозвучнонавестување на про-
летта, ќе пееме:

ЗА СЕКОЈА ЖЕНА
„Плетам  „Ловоров Венец“
да го посветам на жената

наречена „Совршенство на природата“
А, која ли е таа?

Дали на жената домаќинка,
стожер на нејзиното семејство?

Дали на мајката што ги одгледала
и воспитала своите деца?

Или пак на жената работничка 
која го изгубила времето за одмор.“

                         ( Натка Џебова –Македонија )
Токму  со овие стихови со симболичен нас-
лов и мотив кој асоцира  на Осмомартовски-
те  прослави, поетесата не воведува во лите-
ратурниот прилог посветен на празникот на  
жената. Во оваа празнична атмосвера на се-
која мајка и жена да и оддадеме почит; -  да 
им подариме букет,  топла прегратка и песни 
за нивната добрина и грижа:

„Утрото мартовско од исток што руди
во нашите срца желбите ги буди.

Во тој месец  што со сонце плави, -
чујте, мама Осми март го слави !“ 

„Не е важно искрено ви велам
дали ќе е црна, жолта или бела!“

Веќе секоја година 8 Март се слави во Ма-
кедонија и во повеќе земји низ Европа, а со 
собири и маршеви завзеде широки размери 
скоро низ целиот свет.Но патот по кој жената 
успеа да ја добие својата еманципација, да 
го запише во историјата како значаен ден за 
сите жени во светот беше долг и напорен. За 
да се истакне важноста и улогата на жена-
та во општеството „ќе навратиме“ во повеќе  
градови и земји „ќе ѕирнеме“ на тешките де-
нови кога од болки и навреди, таа како да 
била овенчана со тежок „ореол на маките“. 
Врз жените се натрупувале повеќе обврски, 
работеле  подеднакво тешка работа со мажи-
те, а со помали месечни примања.  Жената 
беше третирана само како помошнса сила, 
родилка и домаќинка. Тоа ќе се промени со 
појавата на штрајковите од 1854 до 1857 г. 
кога во Америка долга колона од работнички 
се појави низ улиците на Њујорк. Но протес-
тите биле угушувани. Во овие тешки години 
на обесправеност, на 8-ми март, 1907 г. во 
Штутгард се одржа Првата меѓународна 
конференција на жените на која беше поста-
вено барањето за право на глас. Исто така 
во 1909, во Чикаго се дигнаа демонстрации 
каде жените барале подобри услови за рабо-
та. Демонстрациите биле крваво угушувани а 
жените завршувале во затворите:

„Со векови беше робинка, жено
со векови беше газена...

но не и згазена.“
Ќе дојдат подобри времиња кога во 1910 г. 
на Втората  меѓународна конференција во 
Копенхаген беше донесена  Резолуција за 
право на глас на жените. Беше прифатена 
идејата на големата револуционерка и по-

литички работник, Германката- КЛАРА ЦЕТ-
КИН (1857-1933) која го прослави 8  Март за 
Меѓународен ден на сите жени во светот, 
заедно со Полјакињата РОЗА ЛУКСЕМБУРК 
(1871- 1919) која е основач на Интер-
националата. Со Клара и Роза започна 
нова ера во историјата на човештвото, 
симболизирана со борбата за избору-
вање на социјалните правата на жена-
та, кога таа успеа да го издигне своето 
„Јас“. Покажа решителност и храброст, 
рамноправно да работи рамо до рамо 
со мажот, да чекори на полето на нау-
ката, културата и политиката.
Дојдоја тешки денови и во Македонија 
за време на НОБ, кога многу жени 
и младинки им се придружија на 
партизаните борејќи се со непријате-
лот, смело умираа и станаа народни херои. 
Ова ја докажа еднаквоста со мажот. Тие 
се овековечени во народните песни и во 
поетското творештво каде е дадена реална 
слика и одраз на нивниот хероизам. Нивните 
имиња зацртани се во историјата како трајно 
сведоштво за нашата слобода:

„Во Втората светска војна,
со смрзнати нозе, дланки,

се бореле безброј партизанки!
Како Елпида Караманди, Мирка Гинова

Невена Георгиевска- Дуња, Вера  Циривири
 ... за сите букети цвеќе и вечна им слава !

Меѓу партизанките значајно место завзема 
учителката од Русиново,Егејска Македонија- 
МИРКА ГИНОВА (1916-1946) која заедно со-
македонските и грчките патриоти се борела 
со германскиот окупатор на Грција. Во 1946, 
во една акција на грчката војска била заро-
бена, осудена и стрелана во Ениџе- Вардар. 
Умрела храбро пеејќи ја Интернационалата. 
Народот со песна и возврати за нејзиниот 
хероизам  преку прекрасните и тажни звуци 
на народната песна „Тихо Мирка си заспа-
ла“, која се пее низ годините, зашто маке-
донскиот народ нема да ја заборави Мирка:

„Тихо Мирка си заспала
во Пачемските планини,
во Пачемските планини,
таму долу во ливади.“

Оваа песната ќе каже повеќе за тешките 
маки што и беа нанесени на „македонска-
та маченица“ Мирка Гинова каде се пее 
следното:

„Во зората пристигнале 
клети шпиони фашисти,

местото го заградија
жива Мирка ја фатија.

Жива Мирка ја фатија
во град Воден ја носија,
тешко Мирка ја мачија

жива во гроб ја ставија.“

Оваа тажна и трогателна песна не поврзу-
ва со спомените и за хероината од Лерин- 
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ (1920 – 1942) која 
само неколку години пред егзекуцијата на 
Мирка, како партизанка на Битолскиот одред 
„Пелистер“, кој на 3 мај, 1942 г. бил нападнат 
од Бугарската војска кај с. Лавци, Битолско, 
таа  храбро загина. Како гимназијалка во 
Битола била активна вополитичкиот живот, 
поради кое била затворана. За народен хе-
рој е прогласена во 1955 г. Народот ја опеал 
со Таќи Даскало во песната  - „Таму ле мајко 
близу Битола“ 

„Таму ле мајко, близу Битола,
во ореовската густа корија
таму загина Таќи Даскалот

со неговата верна дружина,
со нив загина смела другарка,
млада Елпида Карамандова.“

Само за неколку години Мирка и Елпида не 
ја дочекаа слободата, ниту  8-ми Март, 1954 
г. кога во Скопје за првпат е прославен Де-
нот на жената со голем митинг на кого гово-
рела ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА ( 1917-1987) 
учесничка во Втората светска војна. Како 

член на АФЖ од Македонија,  учествувала 
на првото заседание на АСНОМ, на 2 август 
1944, во манастирот Прохор Пчински.
Многу  достоинствено и посветено  ги 
истакнавме херојските подвизи, достигну-
вања и заслуги на жените од различни земји 
и градови и преку овој историски времеплов 

сознавме дека сите жени од светот ги ба-
раа нивните права, се бореа за слобода и 
подобра иднина на своите деца, секогаш ги 
помагаат загрозените земји во светот и ги не-
гираат војните. Било сега или во минатото, 
жената се докажа со сите свои способности  
и ги ужива придобивките на 8 Март, прогла-
сен за Меѓународен Ден на жената. Таа веќе 
одамна рамноправно чекори со мажот на 
полето на науката, културата и политиката. 
Во нивна чест, поетите инспирирани од же-
ната-мајка, како „непресушен извор на жи-
вотот“, со нејзината дарежливост и нежност 
како„ да го држи светот на дланка“, и пода-
руваат песни, честитки со мили желби од по-
етски  цветен венец. Верувам дека ќе допрат 
до вас и ќе ги разнежнат вашите срца. Пое-
тот Блаже Конески  со особена лиричност и 
нежни  чувства, ја опишал во неговата песна:

ЖЕНАТА
Само жената му дава
Димензија на животот

Со својата нежност и цврстина,
Со својот силен допоир,

Пофин од допирот на нејзината
Свилена облека,

Со своите брановити движења
Да си помисли човекот

Дека е исполнет со смисла
И дека се гушка со бескрајот.

Кон поетскиот цветен мартовски венец 
изразија желба да се приклучат  и поетите  
од „Здружението на просветни работници 
– литературни творци на Р. Македонија“ од 
Скопје, чија претседателка е Благојка Фили-
пчева. Нивните песни  исполнети се со неж-
ност и  љубо кон жената. Тоа ќе го почувству-
ваме во песната „ЖЕНА“ од поетот  ЈОВАН 
МАЗГАНСКИ од Скопје, каде во неговите 
поетски изливи,  љубовта кон жената нема 
граници:

Не ти го знам ни името
- жено посакувана.

Не ти ја знам ни расата
- жено елегантна.

Не ти го знам ни јазикот
- жено елоквентна

Ја замислувам твојата преданост
- жено идеална

Ја воспевам твојата добрина
- жено верна.

Ја посакувам твојата мекост и топлина
- жено љубена.

Уживам во твојата пламена страст
- љубов моја.

Литературниов прилог започна со песната 
„За секоја жена“ од наставничката и поете-
са НАТКА ЏЕБОВА од Штип, која животот го 
посветила на воспитно-образовната дејнот и 
литратурно творештво, а продолжуваме со 
истата, каде поетесата ја возвеличув и ува-
жува жената: 

„Да, да докажано.
Жената е совршенство на природата.

Без неа светот не би бил.
Затоа, секоја заслужува Ловоров венец“

Убаво и поетично опеано;  секоја жена и 
мајка заслужува најголема награда. Било 
сега или во минатото, таа игра важна улога 
како во семејството, така и во општеството. 
Затоа денес нејзиниот празник се одбележу-
ва насекаде во светот. Почнувајќи од 1954, 
Денот на жената  во Македонија  се слави се-
која година. И во другите земји се е во знакот 
на празникот на жената и мајката: - За сите 
добрини и нежности, за сите грижи и ноќи 
непроспиени, мајките заслужуваат со букети 
цвеќиња и прегратки  да бидат завиени !
На 8 март, во Торонто жените од сите бои и 
националности ќе маршираат низ улиците и 
ќе апелираат за мир во светот. Во македон-
ската заедница во Торонто и другите окол-
ни градови, со песна и оро свечено ќе биде 
прославен Денот на жената во сите Црковни 
општини, и културни друштва.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  8- МИ МАРТ НА СИТЕ  
ЖЕНИ И МАЈКИ !

Март, 2020 – Тороонто

Поезија со повод

Во мартовските сончеви денови кога процу-

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД
Пишува и уредува

БЛАГИЦА ДАФОВСКА

ПОЕЗИЈА  СО ПОВОД

литички работник, Германката- КЛАРА ЦЕТ-

член на АФЖ од Македонија,  учествувала 
на првото заседание на АСНОМ, на 2 август 
1944, во манастирот Прохор Пчински.
Многу  достоинствено и посветено  ги 

ОСМИ МАРТ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА, ЗАКИТЕН СО 
ЦВЕТНИ БУКЕТИ И ПОЕТСКИ ВЕНЕЦ ОД ПЕСНИ И СТИХОВИ

лот, смело умираа и станаа народни херои. сознавме дека сите жени од светот ги ба-сознавме дека сите жени од светот ги ба-сознавме дека сите жени од светот ги ба-



Страница 41March 06, 2020

На 1-ви март 2016 го-
дина остваривме интервју 
со тогашниот новоназначен 
конзул на Р. Македонија во 
Торонто д-р Јовица Пала-
шевски. При тоа тој на Маке-

донците им порача: Во функ-
ција на Генерален конзул 
неуморно и активно ќе рабо-
там на интересите на нашата 
држава Република Македо-
нија. Генералниот конзулат 

секогаш ќе биде отворен за 
потребите на нашите граѓа-
ни кои живеат во Канада, 
како и за соработка во однос 
на проекти кои можат да би-
дат корисни и афирмативни 
за нашата држава. Ве пови-
кувам, да бидете сложни и 
меѓусебно да се почитувате 
и соработувате со цел за-
еднички да и помогнеме на 
Република Македонија во 
овие доста значајни моменти 
за нашата држава.  На 1-ви 
март 2020 година Палшевски 
го заврши својот мандат на 
функцијата Генерален Кон-
зул нпоследната година слу-
жејќи и на Владата на држав-
но окупираната Македонија.

На 1 март 2016 година 
водечката светскa бенчмарк 
програма на ACI (Airports 
Council International), која ги 
анализира услугите што ги 
нудат аеродромите, ги обја-
ви добитниците за квалитет 
на аеродромските услуги 
Airport Service Quality (ASQ) 
во Монтреал, Канада. Ста-
нуваше збор за обработка 
на повеќе од 550.000  анкети 
на над 300 аеродроми, во по-
веќе од 80 земји во светот во 
текот на 2015 година.

Македонскиот аеродром 
во Скопје „Александар Ве-
лики“ ја доби наградата 
за најдобар аеродром во 
Европа во 2015 година за 
квалитет на услугите, во ка-
тегоријата аеродроми под 
два милиона патници. Во 
истата категорија скопскиот 

аеродром доби награда и во 
2012 и 2013 година. Анкетите 
покриваа 34 клучни облас-
ти на услуги и вклучуваа 8 
главни категории, како што 
се пристапот, чекирањето, 
безбедноста, аеродромски-
те објекти, храната и пија-
лоците, малопродажбата и 
друго. Сите аеродроми кои 
учествуваа ги користеа исти-
те анкетни прашања, созда-
вајќи стандард од прашања 
и одговори во индустријата, 
кои им овозможуваа на ае-
родромите да ги следат и 
анализираат сопствените 
перформанси, како и да ги 
споредуваат резултатите со 
сите аеродроми на светско 
ниво.

На 3 март 1822 година 
повеќе од 8.000 востани-
ци и цивилно население во 
Његуш го прогласија избув-
нувањето на Његушкото вос-
тание против османлиското 
владеење. Во востанието 
учествуваа Македонци, Грци 
и Власи. Востанието прет-
ставува предвесник на разго-
рувањето на националноос-
лободителното движење на 
македонскиот народ.

На 8 март 1945 година 
во Скопје првпат е просла-
вен Денот на жената. По тој 
повод во салата на Офицер-
скиот дом се одржа голем 
митинг.

8 март е Меѓународен ден 
на жената — светски празник 
што се одбележува секоја 
година на 8 март. Тоа е ден 
кога се одбележува борбата 
на жените за економска, по-
литичка и социјална рамно-
правност со мажите.

Идејата за одбележу-

вање на посебен ден посве-
тен на жените потекнува од 
почетокот на 20-от век, а на 
неа посебно инсистираше 
социјалистичкото движење. 
Првиот Ден на жената е 
одбележан на 28 февруа-
ри 1909 година во САД по 
иницијатива на Социјалис-
тичката партија на Америка. 
Во 1910 г. под закрила на 
Втората интернационала 
во Копенхаген е одржана 
Првата меѓународна конфе-
ренција на жените и на неа 
е одлучено да се прославува 
Меѓународен ден на жената, 
но без да биде утврден точен 
датум. Следната година, на 
19 март 1911, овој празник по 
прв пат е прославен од стра-
на на повеќе од милион луѓе 
во Австрија, Данска, Герма-
нија и Швајцарија. На 8 март 
1913 година жените ширум 
Европа одржуваат мировни 
собири.

По победата на бол-
шевиците во Русија, а по 
иницијатива на Александра 
Колонтај, 8 март по прв пат 
е прогласен за државен 
празник. На запад во 1920-
тите одбележувањето на 8 
март полека замре, а ожи-
веа во 1960-тите заедно со 
растежот на феминизмот. 
Сепак, во ниту една западна 
земја 8 март не е прогласен 
за државен празник.

Денес, 8 март е државен 
празник само во малку земји 
како Русија, Белорусија, 
Молдавија, Украина, Ерме-
нија, Монголија, Узбекистан, 
Виетнам,Кина. A Република 
Македонија е една од ретки-
те земји во кои се празнува 
Меѓународниот ден на же-
ната, иако овој празник има 
само симболичен статус и 
нема политички конотации.

На 22 март 1943 година 
сите Евреи од Македонија 
кои беа собрани од страна 
на Бугарскиот окупатор во 
Монополот во Скопје беа 
транспортирани во логорот 
на смртта Треблинка, во По-
лска, во кој по извесно време 

беа ликвидирани од 
германските фашисти.

На 24 март 2017 го-
дина пред македонска-
та публика во Торонто 
гостуваше Летечката 
Театарска Група од 
Тетово која ги изведе 
претставите “ОД ТРЊЕ 
ДО ЅВЕЗДИ“, аванту-
ра за деца и “ДОМ ЗА 
СТАРЦИ“ - комедија 

мјузикл посветена на сите 
возрасти.

На 25 март 1860 година 
на традиционалниот конкурс 
за поема, што се одржа во 
Атина, македонскиот писа-
тел Григор Прличев доби 
ловоров венец за поемата 
„Сердарот“.

„Сердарот“ е најпозна-
тото дело на македонскиот 
поет и преродбеник Григор 
Прличев. Делото е напишано 
во 1860година, а на 25 март 
истата година тоа учествува 
во натпреварот за најдобра 
поема на грчки јазик (што 
секоја година се одржувал 
во Атина), и ја добива на-
градата Ловоров венец, како 
и парична награда. Поради 
силниот впечаток што ја ос-
тавила оваа поема, Прличев 
бил наречен „Втор Хомер“. 
Наградата не останува дол-
го во негови раце, затоа што 
одбива да се изјасни како 
Грк, и да ја прифати стипен-
дијата за студии во Берлин 
или Оксфорд . За успехот 
што го направил со „Серда-
рот“, Прличев во својата „Ав-
тобиографија“, ќе каже:

„... тогаш усетив во мене 
неописиво волнение, какво 
што никогаш не сум осету-
вал. Тогаш никој не би ме 
познал: бев надвор од себе-
си. Очигледно, мој беше ве-
нецот..  “

Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може 
да се запознаете како да направите пре-
красен дизајн, декорација, украс, нова 
облека, разни акцесорис за вас лично или 
во вашиот дом. Изработката на сите пред-
мети 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 тре-
ба повеќе. Рециклирањето е број еден за 
заштита на нашата убава планета земја. 
Затоа да бидеме инвентивни и да напра-
виме нешто убаво и корисно!
Да почнеме:
Денес ќе ви дадам идеја (која е позајме-
на од интернет) како да си направите од 

старите фармерки нов дизајн и изглед на 
кратка тиролка со широки прерамки:

1. Фармерки;
2. Ножици;

3. Машина за шиење;
4. Игла за отпарување;
5. Каиш.
Фармерките треба да бидат 
свртени наопаку, однос-
но струкот на фармерките 
овојпат ќе биде надолу. Тоа 
значи дека однапред одпа-
раните ногавици ќе ги скрои-
ме како прерамки на тирол-
ката. Постојат два начини 
да се направи овој модел. 
Првиот е само да скроиме 
сукња и одпосле да ги до-
дадеме прерамките, а вто-
риот начин е да направиме 
целосен дизајн без сечење 

на ногавиците. Јас ќе го одберам вториот 
начин, мини тиролка без сечење на ногави-

ците. Тоа значи ногавиците од фармерките 
само ги подрабувам откако сум ги скроила 
претходно по свои димензии. На половина-
та задолжително се носи каиш. На сликата 
манекенката носи каиш плус акцесорис за 
шик изглед. Моделот е необичен но, исклу-
чително модерен. Следете ги чекорите на 
шиење и овој дизајн ќе биде спремен за вас! 
Уживајте во секоја ваша идеја и креација! 

Рубриката 
НАПРАВИ 
САМ  ви ја 
подготви 
Каролина 

Ристеска.

Македонска Заедница

ти на услуги и вклучуваа 8 
главни категории, како што 
се пристапот, чекирањето, 
безбедноста, аеродромски-
те објекти, храната и пија-
лоците, малопродажбата и 
друго. Сите аеродроми кои 
учествуваа ги користеа исти-
те анкетни прашања, созда-
вајќи стандард од прашања 
и одговори во индустријата, 
кои им овозможуваа на ае-
родромите да ги следат и 
анализираат сопствените 
перформанси, како и да ги 
споредуваат резултатите со 
сите аеродроми на светско 
ниво.

повеќе од 8.000 востани-
ци и цивилно население во 
Његуш го прогласија избув-
нувањето на Његушкото вос-
тание против османлиското 
владеење. Во востанието 
учествуваа Македонци, Грци 
и Власи. Востанието прет-
ставува предвесник на разго-
рувањето на националноос-
лободителното движење на 
македонскиот народ.

во Скопје првпат е просла-
вен Денот на жената. По тој 
повод во салата на Офицер-
скиот дом се одржа голем 
митинг.

Во оваа рубрика НАПРАВИ САМ ќе може 

НАПРАВИ САМ

Низ Годините

старите фармерки нов дизајн и изглед на 

3. Машина за шиење;
4. Игла за отпарување;
5. Каиш.
Фармерките треба да бидат 
свртени наопаку, однос-
но струкот на фармерките 
овојпат ќе биде надолу. Тоа 
значи дека однапред одпа-
раните ногавици ќе ги скрои-
ме како прерамки на тирол-
ката. Постојат два начини 
да се направи овој модел. 
Првиот е само да скроиме 
сукња и одпосле да ги до-
дадеме прерамките, а вто-
риот начин е да направиме 
целосен дизајн без сечење 

На 1-ви март 2016 го- донците им порача: Во функ-

како и за соработка во однос 
на проекти кои можат да би-
дат корисни и афирмативни 
за нашата држава. Ве пови-
кувам, да бидете сложни и 
меѓусебно да се почитувате 
и соработувате со цел за-
еднички да и помогнеме на 
Република Македонија во 
овие доста значајни моменти 
за нашата држава.  На 1-ви 
март 2020 година Палшевски 
го заврши својот мандат на 
функцијата Генерален Кон-
зул нпоследната година слу-
жејќи и на Владата на држав-
но окупираната Македонија.

водечката светскa бенчмарк 
програма на ACI (Airports 
Council International), која ги 
анализира услугите што ги 
нудат аеродромите, ги обја-
ви добитниците за квалитет 
на аеродромските услуги 
Airport Service Quality (ASQ) 

празник само во малку земји 
како Русија, Белорусија, 
Молдавија, Украина, Ерме-
нија, Монголија, Узбекистан, 
Виетнам,Кина. A Република 
Македонија е една од ретки-
те земји во кои се празнува 
Меѓународниот ден на же-
ната, иако овој празник има 
само симболичен статус и 

беа ликвидирани од 
германските фашисти.

дина пред македонска-
та публика во Торонто 
гостуваше Летечката 
Театарска Група од 
Тетово која ги изведе 
претставите “ОД ТРЊЕ 
ДО ЅВЕЗДИ“, аванту-
ра за деца и “ДОМ ЗА 
СТАРЦИ“ - комедија 
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 ► Како деца сме под родителско 
воспитание, како возрасни на партиска 
дресура.

 ► Ветија ќе се борат против арамиите-
испадна против народот.

 ► Зетот што ја сака бабата 
сеуште не е роден.

 ► Тој што нема деца плаче еднаш, а тој што има двапати.
 ► Ергенот е лав, свршеникот мисир, а сопругот магаре.
 ► Староста е отров опколен со смрт.
 ► Во виното е вистината, во пивото слободата, а во водата 

батериите.
 ► Не е богат тој то има многу, туку тој што дава многу!.
 ► Осум од дест маекдонци живеат во стрес а, другитењ 

двајца во странство.
 ► Насмевката не не’ чини ништо, а многу вреди.
 ► Кавачката ги збира пилињата, а не петелот.
 ► Никогаш немај деца-само внуци.
 ► Госпоѓо: Дозволи насмевката да ти биде чадор во 

врнежливите ноќи.
 ► Сексуалното незадоволство - темпирана бомба.

►
воспитание, како возрасни на партиска 
дресура.
►

Ташко Кубановски

В и ц о в иАфоризмите на 
Ташко Кубановски Мисија

Жената има две мисии во 
животот:
– Првата е да смири маж 
додека е нервозен
– Втората е да изнервира 
маж кој е смирен.

Совет
Мажот се јавува во канце-
ларијата на лекарот и го 
прашува лекарот за совет:
- Докторе, жена ми е болна, 
го изгуби гласот и не може 
да зборува. Што да правам?
- Уживај, човеку!

Дијагноза
Лекарите во Македонија 
имаат две дијагнози:
- Тоа не е ништо.
- Што чекавте досега!

Диплома
Двајца македонски полити-
чари се расправаат. – Јас 
ја платив дипломата 2000 
евра, а сега ќе ме научиш 
ти кој си платил само 500 
евра??

Како се живее
Го прашуваат локалниот 
политичар:
-Како се живее?
Па, зависи- како ќе се земе...

Доказ
Во јавното обвинителство 
испрашуваат инспектор од 
УЈП:
– Како со платата на обичен 
инспектор изградивте ваква 
луксузна вила?
– Фатив златна рипка и таа 
ми исполни една желба.
– Како ќе докажете?

– Па не ли ја гледате 
вилата?

Гласање
Бабичка оди на гласање.
– Синко, помогни ми, те мо-
лам, ги заборавив очилата.
– Нема проблем, госпо-
ѓо – вели еден новопечен 
административец и си ја 
заокружува својата партија 
на ливчето.
– Може ли да знам за кого 
гласав, синко?
– Не може, госпоѓо. избори-
те се тајни!

Колкава доза ракија ти е 
таман? 

Пиеш 100 грама – спремен 
си да го започнеш животот 
од почеток и… да си пуштиш 
во грлото уште 100.
200 грама – буквално 
праќаш љубов кон ближ-
ниот, особено ако тој е жена.
300 грама – ти се отвора-
ат очите – сите кои седат 
покрај тебе на маса, ти се 
браќа.
400 грама – моментот на 
вистината – излегува дека 
сите покај тебе, се идиоти.
500 грама – филозофска 
доза – од мозокот ти течат 
генијални мисли, но толку 
се генијални што не се пре-
ведуваат на македонски, а 
другите мислат дека јазикот 
ти се плетка.
Глаголот „гласа“ во маке-

донскиот јазик 
– Михаил, ајде менувај го 
глаголот „гласа“ во сегашно 

време.
– Јас гласам, ти гласаш, тој 
гласа, таа гласа, тоа гласа, 
ние гласаме, вие гласате.
– А „тие“?
– Тие после ни ја плачат 
мајката наставничке!

Ало полиција! Жена ми 
исчезна! 

Очаен сопруг се јавува во 
полиција:
– Ало полиција! Жена ми 
исчезна. Ве молам да ја 
најдете што е можно побрзо!
Наредниот ден повторно се 
јавува во полиција:
– Ало полиција! Престанете 
со барањето на жена ми.
– Зошто? Ја најдовте ли? – 
прашува дежурниот.
– Не. Само размислив.

Како згаснала големата 
љубов?)

Се среќаваат двајца пријате-
ли кои не се виделе уште од 
младоста:
– Што се случи со твојата 
голема љубов?
– Ништо, ми помина!
– Зошто? Се разделивте ли?
– Не! Си ја зедов за жена!
Македонец си зборува сам 

со себеси
Што држава ќе беше наша-
ва?
Ако во дворот ти пронајдат 
злато или нафта-тоа е 
државно, а ако ти пронајдат 
марихуана, тогаш е твоја?? 

испрашуваат инспектор од 
УЈП:
– Како со платата на обичен 
инспектор изградивте ваква 
луксузна вила?
– Фатив златна рипка и таа 
ми исполни една желба.
– Како ќе докажете?

Мали поуки за животот
Земи го тоа што ти го даваат, а не тоа што ти го сакаш!
Прими ги луѓето онакви какви што се, а не такви како ти што сакаш да бидат.
Никој не може да ме промени како се сошив, така ќе се искинам.
Одбери партнер преку слухот, а не преку видот.
Успех не се постигнува  ако се преправаш дека си некој што не си.
Немој да тагуваш што луѓето не те познаваат, туку обратно-што ти не ги познаваш. 
Ако ја изгубиш битката, внимавај да не ја изгубиш војната.
Признај си ги сопствените грешки и учи од нив.
Ако немаш лек за раната-не ја разранувај повеќе.
За да бидеш заљубен значи да бидеш под постојана наркоза.

Ташко Кубановски
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Recipes by MarijaRecipes by MarijaRecipes by Marija
Marija Angeleski

Freshly Caught by Marija :)

Preparation before cooking:
Scale the fi sh, and clean out 
everything from the inside.
Wash it with a couple cups of 
water, and leave in a large pot 
fi lled with cold water mixed 
with salt and vinegar (roughly 
1/4 cup) and leave covered for 
half an hour.
- This is done to remove all the 

toxins and smells from the fi sh.

Preparation for cooking:
Take the fi sh from its salty 
water and rinse again, then 
place on a backing sheet.
Cut a few slits along the side 
of the fi sh and salt it all over, 
the inside and outside, to 
taste.
Also do this with black pepper.

And fi ll the slits with, peeled 
garlic cloves.

Spray some lemon juice over 
the top of the fi sh, and place 
some lemon slices along the 
side.
Lay a couple of slices of bacon 
along the side as well, to keep 
the in juices and fl avor.

Lastly, dust some paprika 
lightly over the top, just to add 
some colour.

Preheat the oven to 350°F and 
place it in for 45 minutes - 1 
hour, depending on the size of 
the fi sh.

Then make sure to serve with 
the Bacon-Potato Casserole 
as a perfect summer meal!
- Can also be served with rice 
and other sides as well.

Baking by Marija: 
Homemade Posno Lepce

Only 3 Ingredients & 
Water!

1 Tsp. Dry (or Fresh) 
Yeast
1 Tsp. Sugar
2 Cups. Flour
Salt to taste.

1 Cup. Warm Water

Preparation:
Take 1/4 cup of warm 
water and mix with the 
Yeast and Sugar, leave it 

off to the side to raise for 
10 minutes.

Put the fl our in a large 
bowl, place in the salt, 1 
cup water and the raised 
yeast.
- Mix it to make a nice 
and soft dough.

Leave it for 30 minutes to 
1 hour depending on the 
temperature of the room, 
so the dough can raise.
When raised, make it 

any kind of shape, round/
long, spread some fl our 
on a baking sheet and 
place the dough on there.
- Leave it again for 
30min-1 hour to raise.

Pre-heat the oven to 
350°C, place the dough 
inside the oven for 20 
minutes, then fl ip it over, 
turn the oven down to 
200°C and leave it for 
another 30 minutes, or 
until golden brown.

Posni meals are served during fasting before Easter

Dinner for 4 people

Ingredients:
- 12 dried red peppers
- 4 large onions - chopped
- 16 tbsp cooked parboiled rice
- 1/4 cup olive oil
- 2 tbsp chopped fresh parsley
- 1 tbsp red sweet paprika
- 1 to 2 cloves of garlic - fi nely 
chopped
- 4 tbsp of tomato sauce
- salt & pepper to taste

Preparation:
- Remove all seeds from dried 
red peppers

- Place all red dried peppers in 
large bowl
- Pour boiling hot water 
over dried red peppers in 
bowl. Ensure peppers are 
completely covered by boiling 
hot water.
- Keep red peppers in boiling 
water for 10 - 15 min. until soft

- In large frying pan, add 1/4 
cup olive
- when oil is hot, add all onions
- once onions have 
caramelized, add balance of 
ingredients (not red peppers)
- mix and fry for approx. 5-10 

min
- place frying pan to side

- remove and drain red 
peppers
- with tablespoon, stuff 
ingredients from frying pan into 
red peppers
- place fi lled red peppers into 
baking dish/pan/stoneware/
corning ware etc...
-store in refrigerator or freeze 
until ready to bake stuffed 
posni red peppers

Baking:
-prior to baking posni red 
peppers, pour enough water to 
cover the peppers
- cover entire pan/baking dish/
stoneware/cookware with tin 
foil 
- bake in oven at 350 degrees 
for 1 hour
- turn off oven, leave dish in 
oven for approx. 30min, until 
all water has been absorbed or 
until water is not visible

Serve cold/hot for lunch/dinner 
or cut up as an appetizer.

Posno by Marija: Tavche 
Grafce bes Maslo

 
Ingredients:
White boiled kidney beans
Salt
Chili Pepper
Parsley or if you'd like: Mint

**By the Way:

 You can make Tavće Grafce 
so Maslo

Ingredients:
800g white kidney beans
200g vegetable oil
salt and black pepper to taste
2 cloves of chopped garlic or 
1/4 tsp. garlic salt
1/4 cup chopped parsley 
1 soup spoon red paprika 
1 large onion cleaned and 
fi nely chopped

Preparation:
Take the beans, wash and 
clean them until not dusty or 
any particles left. Wash and 
rinse a couple times, pour 
them into a pot with cold water. 
Begin on highest temperature 
until boiling, then reduce to 
medium heat.
Leave on medium heat for 2 
hours (minimum). Depending 

on the bean, some will take 
longer and some shorter 
amount of time to become soft.
While boiling, ensure there is 
always at least 3 to 4 inches 
of water above the beans at 
all times in your pot (if water 
evaporates, keep adding hot 
water(only) to pot).
Check if the beans are soft 
and boiled then turn off the 
stove heat. You will then 
separate the beans from the 
boiling water, placing just the 
beans in a separate square/
round pan, but still keeping the 
pot of boiled water separate.
Then you use this water and 
pour it into the beans pan until 
it covers 1/2 inch over the 
beans.
Add in here: the black pepper/
salt and garlic, mix all together 
in pan and leave to the side. 
Take a frying pan put in the 
vegetable oil and chopped 
onions and fry until nice and 
golden brown. Now throw 
the paprika in, mix quickly 
and pour right away onto the 
beans, make sure the paprika 
doesn't burn.

Mix all together inside the 

pan **The trick of the recipe 
is here!
Take the pan full of beans and 
place inside pre-heated oven 
at 400°F.
Now the beans will begin to 
boil very rapidly, the vegetable 
oil and water within the pan 
will come together here and 
become thick. Leave it to boil 
at high temperatures for 10-15 
minutes.
Then turn your stove off and 
leave inside. Make sure to 
watch for how much water is 
left in the pan, you do not want 
your beans to be dry. So the 
time inside the oven can vary 
from 15 minutes to 30 minutes.

Take out from the stove and 
decorate on top with parsley. 

Now, you are ready to enjoy 
this classic, traditional, simple 
meal.
***Many people enjoy adding 
certain fl avors to the mix, for 
example: mint, hot sauce, etc..
This recipe is made with 
simple spices that you
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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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Тимот на „Медена земја“: Не добивме Оскар, но 
сосема сме свесни за големината на овој филм
И покрај тоа што „Медена земја“ не доби Оскар, сосема сме свесни за големината на овој 
филм, за значењето на пораката што ја пренесува, за силата на бескрајните приказни што 
се кријат во оваа земја и за многуте наши талентирани уметници кои знаат како тие приказни 
да и ги покажат на публиката. Почестени сме што бевме номинирани покрај овие одлични 
филмаџии со смели приказни кои им се обраќаат на луѓето од целиот свет, на универзалниот 
јазик на кинематографијата, објави екипата од „Медена земја“ на фејсбук-страницата на фи-
лмот по завршувањето на доделувањето на Оскарите. 
 Велат дека не можело да се предвиди дека нашиот филм ќе влезе во историјата на Македо-

нија и во историјата на номинациите за „Оскар“. „Медена земја“ истовремено беше номини-
ран во две категории, за најдобар документарен и за најдобар интернационален филм, затоа 
што, пишува тимот „универзалноста на приказната и јазикот на филмот ја даваат неговата 
компетентност и сила да се натпреварува со останатите номинирани“. 
– Кога го промовиравме филмот на фестивалот „Санданс“, пред повеќе од една година, не 
се ни надевавме дека ќе стигнеме толку далеку. Им се заблагодаруваме на сите што веруваа 
во нашиот мал филм и нè поддржуваа, а особено му се заблагодаруваме на дистрибутерот 
„Неон“ за вербата во моќта на кинематографијата и во смелото раскажување приказни. На 
крај, би сакале да и се заблагодариме на нашата водечка ѕвезда, Атиџе Муртова што ни доз-
воли да влеземе во нејзиниот 
прекрасен свет. 
Филозофијата на Атиџе - земи 
половина, остави половина- е 
едноставна, но длабока. Тоа е 
порака во којашто може да се 
пронајде секоја публика. Гор-
ди сме што сме гласниците на 
таа порака, напишаа авторите 
на „Медена земја“.Во објавата 
на Фејсбук ја додават и пора-
ката што од Лос Анџелес ја 
упатува главната протагони-
стка на документарецот, Атиџе Муртова: 
Мојот живот по снимањето на филмот драстично се промени. Сега имам нова куќа, и се 
станува подобро и подобро. Сакам публиката да извлече само една порака од филмот: како 
што јас споделувам со своите пчели, така сакам и сите луѓе да споделуваат едни со други, 
вели Атиџе. Во категоријата документарен филм Оскарот го доби „Американска фабрика“, 
а за најдобар интернационален филм беше прогласен јужнокорејскиот „Паразит“ кој освои 
вкупно четири златни статуетки. 

Honeyland did not win the Academy Award for Best Documentary Feature , but Julia Reichert from 
American Factory won the heart of every Macedonian around the world. Thank you for calling us 
by our rightful name - Macedonia! 

Македонски хероини на новото време: Јас сум 
Рашела Мизрахи, горда Еврејка од Македонија

Јас сум граѓанин на Република Македонија кој никогаш не го прекршил ниту Уставот ниту 
законите. А Република Македонија е таа затоа што за неа на деветнаесет години загина 
народниот херој Лиман Каба, Република Македонија е затоа што Бабисадо Хамезе за неа 
изгуби нога во втората светска војна, Република Македонија е затоа што мојата баба Ри-
зова Трајанка и нејзината бригада „Добри Даскалов“ пет години крвареа. Поради Коста 
Солев Рацин, Македонија е поради Јордан Пиперката, Даме Груев и Карев. Република 
Македонија е затоа што нејзината иднина лежи на нејзината историја. А без историја нема 
иднина. Реалноста денес е дека парламентарното мнозинство ја заборави историјата, ба-
рајки иднина. Јас сум Рашела Мизрахи горда Еврејка од Македонија, кажа во својот говор 
во Собранието министерката Мизрахи при чинот на разрешувањето само затоа што заста-
нала пред таблата на Република Македонија како министер за труд и социјална политика 
во нејзинататехничката влада .

Тања Каракамишева Јовановска професор по уставно 
право и политички систем на правниот факултет 

,,Јустинијан Први,, во Скопје Македонија:
1.Преспа не е, и не може да биде реалност 
се додека има желба за борба, има повеќе 
сценарија за враќање на името, идентите-
тот, достоинството,
2.Ветингот на уставните судии е нужен за да 
ги исправиме неправдите нанесени послед-
ните неколку години,
3.Неопходни се вистински, а не квази ре-
форми во правосудниот систем на земјата,
4.Владеење на правото без исклучоци кон 
сите и кон секого,
5..Обединување на сите здраворазумни 
граѓани за уривање на Заев и неговите 
пајташи!

Професор Виолета Ачковска: 
-Убав ни е јазикот македонски. Само да ги слушнете охридските китки на оригинални песни 
од почетокот на 20 век (ги собирал С. Мокрањац) ќе се стоплите од милина. Незаборавна 
музика и еден прекрасен архаичен јазик што се зборувал во Охрид. Да не кажувам за број-
ните македонски дијалекти. Нека послушаат бугарските академици кои изгледа имаат про-
блем со сопствениот јазик и идентитет. Долго време веруваат во перпетум мобиле. Од ни-
што да создадеш човек, јазик, народ?!. Ниту едно дрво не никне на земјава ако нема корен. 
Македонското милениумско дрво многупати го сечеле, ама коренот е длабок и секогаш по 
долгата зима доаѓала пролет 
со нови фиданки. Со нови 
генерации Македонци. Жално 
е што кај нас нема академија 
од типот на БАН, САНУ, ЈАЗУ 
итн. Зошто постои МАНУ како 
институција ако не го брани 
јазикот, името, идентитетот, 
историјата. Или нека застане 
на браникот на Македонија 
или нека замине во нечија 
"заедничка историја". Чест 
на поединци. Македонскиот 
народ постои со свој јазик , 
традиции и култура, со своја 
историја. Кој се плаши за 
сопствениот идентитет или 
сака да ги прикрие црните 
дамки од сопственото минато 
бара "заедничка" историја. 
Ние Македонците имаме 
премногу историја. Не ни е 
потребна туѓа. Македонија на 
Македонците. Вечна.
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Народот вели: Кој пости, душата ја гости!
Велигденскиот пост - ова се 
правила кои мора да ги почи-
тувате 

Времетраење на постот
Велигденскиот пост опфаќа 
7 недели, односно 7 седми-
ци. Трае 48 дена, од Прочка 
до Велигден. Тогаш, зошто 
се нарекува Четириесетни-
ца? Затоа што по 40 дена 
од постот, продолжува по-
следната седмица пред Ве-
лигден, дополнителен строг 
пост, заради деновите на 
предавството, страдањата, 
распнувањето на крстот и 
погребението на Господа 
Исуса Христа. Таа се нареку-
ва Страдална или Страстна 
седмица. Севкупно Велиг-
денскиот пост ги опфаќа Че-
тириесетницата и Страстна-
та седмица.

Причина и цел на постот
Велигденскиот пост започ-
нал од две причини и со две 
цели:
1. Да се подготват оние што 
требало да бидат крстени 
на Велигден, а кои во текот 
на постот биле поучувани во 
верата и во христијанскиот 
живот и биле огласени за кр-
штение.
2. Крстените, пак, да се по-
дготват за Велигден – за 
Воскресението Христово, за 
Празникот што претставува 
основа на верата. Христијан-
ската вера е вера во воскре-
сението. Тоа му дава смисла 
и цел на христијанскиот жи-
вот.
А Велигден е празник на 
Воскресението и на Живо-
тот. Нова Пасха. Премин од 
привременото во вечното жи-
веење. Тие што се со Христа 
овде, ќе бидат со Него и во 
вечноста.
Постот е време на соедину-
вање со Бога – Причесту-
вање, Заедничарење, Благо-
дарење – Евхаристија.

Начин на постење и 
исхрана

Постот е како човекот: теле-
сен и духовен. Со две при-
роди: за телото и за душата. 
Постиме од гревовноста и од 
мрсноста.
Се пости на вода, освен во 
сабота и недела, кога се 
дозволува масло (зејтин) 
и вино. Масло и вино се 
допушта и на празниците: 
Упокоение на свети Кирил 
Солунски, Наоѓање на глава-
та на свети Јован Крстител, 
свети Агатангел Битолски, 
Младенци Собор на свети 
архангел Гаврил, света Ли-
дија Македонска, Упокение 
на свети Методиј Солунски 
и на храмов или домашен 
празник. Масло се допушта и 
на „преполовение“ на постот 
и на Велики Четврток заради 
Тајната вечера.
Риба се јаде само на Благо-
вец и на Цветници. На Лаза-
рева сабота се јаде икра.
Првите три дана – тримери 
(понеделник, вторник и сре-
да) не јадат ништо, оние што 
доброволно одлучиле да не 
јадат, а не е обврска за сите. 
Таквите, во средата, по Ли-
тургијата, најпрво вкусуваат 
една лажичка светена вода 
на Водици (агјазма), а потоа 
Причест.
Велигденскиот пост е 
најстрогата форма на по-
стење. А постот значи  воз-
држување телесно и духов-
но: воздржување од мрсна 
храна и од гревовност. Во 
постот ние му даваме пред-
ност и поткрепа на духовното 
пред телесното. Тоа е време 

за повеќе молитва и за по-
веќе добри дела. Време за 
откажување од гревот и за 
покајание.
Во Велигденскиот пост не се 
прават свадби, ниту се до-
зволува венчавање.
Телесниот пост значи во 
сите дни воздржување од 
месо, млеко, јајца и произво-
ди со нив, односно од сè што 
содржи месо, млеко и јајца, а 
во одредените денови, воз-
држување и од масло и од 
вино. Храната доминантно е 
од растително потекло.
Иако, само во сабота и не-
дела е дозволена храна со 
масло (зејтин), а во другите 
денови без масло, сепак, има 
и ублажување на постот, кога 
е тоа потребно. Ако е чове-
кот болен, слаб и немоќен, 
може да добие благослов, 
да пости со зејтин, млеко и 
риба. Тоа се однесува и на 
малите деца до 7 години, 
но и на длабоката старост, 
како и за луѓето во посебни 
услови и состојби, како што 
се болестите, затворите, ар-
мијата, војните, бремените, 
леунките, доилките, патници-
те и сл.
Во таквите случаи постот 
може да се ублажи. Благо-
словот за тоа се добива од 
православен свештенослу-
жител. Од постот не се осло-
бодува, туку тој се олеснува. 
Никако не се допушта месо.
Светите отци постот го наре-
куваат мајка на здравјето, а и 
современиот начин на исхра-
на сè повеќе му придава зна-
чење на постот, односно на 

откажувањето од храната со 
животинско потекло.
Постот е потреба и за телес-
ното и за духовното здравје. 
И најважно, постот не е само 
воздржување и одрекување 
од храна, туку е важен и ду-
ховниот пост – одрекувањето 
и воздржувањето од секое 
зло и грев. Во тие дни треба 
да се испитаме себеси, да се 
воздржиме од лошите мисли, 
зборови и дела, да се покае-
ме и да се исповедаме. Да се 
измириме и да се очистиме. 
Духовно да се зајакнеме и 
да се збогатиме. Да правиме 
добри дела и да покажеме 
љубов кон Бога и кон луѓето.
Од телесниот пост може да 
бидеме и ослободени, но од 
духовниот пост – никако и 
никој, од никого, па дури ни 
ангел од небото не може да 
нè ослободи.
Свети Јован Златоуст вели: 
„Кога ќе слушнете за постот 
не плашете се од него. Тој 
не е страшен за нас, туку за 
лошите духови.“
Затоа и Исус Христос рекол: 
„Овој род се истерува само 
со пост и со молитва“ (Матеј 
17, 21).
  
Постот на Страстната 
седмица
Велигденскиот пост завршу-
ва пред Страстната седмица 
која се издвојува во посебна 
седмица на страданијата. 
Постот, според поставениот 
ред, ги завршува своите 40 
дена во петокот пред Лаза-
рева сабота (во VI седмица).
Тие последни денови пред 
Велигден се поминуваат 
во строго постење, според 
зборовите на Господ Исус 
Христос, којшто рекол: „Но, 
ќе дојдат дни, кога ќе се од-
дели од нив младоженецот и 
тогаш, во тие дни, ќе постат“ 
(Лука 5,35; Марко 2,19-20; 
Матеј 9,15).
Апостолските правила, 
Велигденскиот пост го на-
рекуваат Велика/Голема 
Четириесетница на која се 

надоврзува Страстната сед-
мица, постејќи со страв и 
трепет.
„Четириесетница е до седум-
те дена пред Пасха. Потоа, 
шесте дни до Пасха целиот 
народ ги поминува во сувоја-
дење“, вели свети Епифаниј 
Кипарски.
На Велики Четврток, се јаде 
еднаш дневно и тоа по завр-
шувањето на Светата Литур-
гија.
На Велики Петoк, по своја 
волја, некои верници не јадат 
ништо до зајдисонце.
Велика Сабота е единстве-
ната сабота во која се пости 
со пост на вода, а оние што 
можат, остануваат цел ден 
на суво јадење.

Пост и диета. Се сла-
бее ли со постење?

Постот не е диета. Неговата 
цел и задача е друга. Не се 
пости за да се слабее, туку 
за да се зајакне духот и за да 
се претпочита духовното над 
телесното. Но, се разбира, 
тоа воздржување во текот на 
постот може да придонесе и 
за зацврстување на волјата и 
за решеноста да се храниме 
поумерено и поздраво.
Добро е да се користи раз-
новидна храна и за време на 
постот. Сите сме различни 
во односот кон храната и во 
односот на храната кон нас 
и кон нашиот организам. За 
некого храната се лепи вед-
наш, а за друг не. Важно е и 
воздржувањето од количина-
та во исхраната. Таа навика 
ќе помогне.
Сигурно е дека постењето е 
здраво и корисно.

Поуки и препораки за 
христијанскиот живот во 
текот на постот
Постењето не е само воздр-
жување од мрсна храна или 
нејадење, оти и ѓаволот во-
општо не јаде, ама јаде души 
човечки и е полн со злоба, па 
не може да се спаси.

Затоа, кога постиш, не зави-
дувај, туку радувај се; не осу-
дувај, туку проштевај; не пра-
ви неправда, туку помагај; не 
отфрлај, туку поткрепувај; не 
скарувај, туку смирувај; не 
навредувај, туку пофалувај 
итн. Зашто, каква е ползата 
што не јадеш месо, ако го ја-
деш брата си?
Постот е време на духовна 
будност, очистување, покаја-
ние, молитва, подвизи и до-
бри дела. Тој е неразделно 
поврзан со молитва, со чи-
тање духовни книги, со дела 
на милост и љубов кон ближ-
ниот, духовни разговори, по-
сета на богослужби, читање 
и проучување на Светото 
писмо, посета на часови по 
веронаука и верски поуки и 
правење добро.
Најдобро е така христијан-
ски да живееме постојано, 
но ако во тоа не успеваме, 
тогаш постот е најдобар пе-
риод за вежбање во доброто 
и придржување кон тоа, за да 
ни постане доброто навика 
и да биде наш начин на жи-
веење. Добро е во тој период 
да се воздржиме од вообича-
ените лоши навики, недоста-
тоци и пороци.
Да ги контролираме страсти-
те. Да не говориме неумесни 
зборови, пцости и шеги; да 
не гледаме премногу теле-
визија, особено, она што е 
непотребно, непристојно и 
соблазнително; да одбегну-
ваме кавги и расправии; да 
го отфрламе гневот и злоба-
та; да го оставиме пушење-
то или да го смалиме; да се 
воздржиме од алкохолни 
пијалoци или да се ползуваат 
умерено; да се одбегнува се-
кое зломислие, злочувство и 
злодело. Да мислиме повеќе 
на духовното, отколку на те-
лесното – повеќе за душата, 
отколку за телото.
Народот вели: Кој пости, ду-
шата ја гости!
(Извор Миа/ Проф. д-р Рато-
мир Грозданоски)

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH OHRID ARCHBISHOPRIC
АМЕРИКАНСКО-КАНАДСКА МАКЕДОНСКА

ПРАВОСЛАВНА ЕПАРХИЈА
AMERICAN CANADIAN MACEDONIAN ORTHODOX DIOCESE

Мисисага,
12 февруари, 2020
До сите Македонски православни цркви во
Канадското архиерејско намесништво на АКМПЕ
Пречесни отци, почитувани настојатели, драги верни чеда на Македонската право-
славна Црква – O.A. Ви испраќаме
РАСПОРЕД НА СВЕТИТЕ БОГОСЛУЖБИ ЗА СВ. ВЕЛИГДЕНСКИ ПОСТ ВО
КАНАДСКОТО АРХИЕРЕЈСКО НАМЕСНИШТВО ЗА 2020 ЛЕТО ГОСПОДОВО
4 МАРТ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц Св. Димитрија Солунски - 
Маркам;
6 МАРТ, петок, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Недела – Ејџекс;
11 МАРТ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Климент Охридски – 
Торонто;

18 МАРТ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Илија – Мисисага;
25 МАРТ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Богородица – Кемб-
риџ;
1 АПРИЛ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Наум Охридски – Ха-
милтон;
7 АПРИЛ, вторник, Велико повечерие со Св. Тајна Исповед 19:00
8 АПРИЛ, среда, Предосветена Литургија, 9:00 во М.П.Ц. Св. Никола – Винѕор;
Сo благослов на Неговото Високопреосвештенство митрополитот
Американско-Kанадски г. Методиј.
ХРИСТОС ПОМЕЃУ НАС!
архиерејски намесник,
протоереј Константин Митровски
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International Women’s Day :  Saturday night March 7th 
Dinner reservation: 416-461-1251


