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Почитувани Македонци и Македонки во Република Албанија!
Во името на Македонско друштво “Илинден“- Тирана и во свое име, Ви го
честитаме најголемиот македонски празник Илинден, со желба за многу лични
успеси и бериќетна година. Да го почитуваме и славиме овој голем ден во чест на
нашето Илинденско востание од 1903 – та.
Македонско друштво “Илинден” –Тирана
Претседател: Никола Ѓурѓај
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ЛОШАТА СОСТОЈБА ВО ОБЛАСТА ГОЛО БРДО
Македонско друштво „Илинден“ - Тирана и Македонско друштво „Илинден“ Тирана Огранок Голо Брдо ја изразуваат својата загриженост поради положбата
на Македонците во областа Голо Брдо. Тие отворено ја повикуваат Владата
на Република Албанија итно да преземи соодветни мерки за подобрувањо на
состојбата во оваа област бидејќи досегашното однесување кон областа Голо
Брдо и тамошното население значи кршење на основните човекови права според
меѓународните конвенции. Досегашниот однос на албанската Влада има и во
иднина ќе има долгорочни последици по положбата и правата на Македонците
во Република Албанија. Како потврда за ваквиот наш став е фактот дека во последните 25 години малку
или ништо не е инвестирано во селата во областа Голо Брдо, населена со македонско население. Патната
инфраструктура која опфаќа 20 села е во многу лоша состојба, и срамно е во 21 век во една држава да има
толку голема област каде се уште нема асфалтирани патишта. Тоа е главната причина за екстремно слабиот
економски развој на областа Голо Брдо. Сиромаштијата во обласата Голо Брдо се движи до незамисливи
граници, бидејќи 90 % од населението се невработени. Од друга страна, социјалната помош која ја
одредува владата изнесува 20 евра месечно. На овој начин, македонското население се исселува од Голо
Брдо. Посебен проблем на македонско национално малциство во областа Голо Брдо е со снабдувањето на
електрична енергија бидејќи мрежата за нејзина дистрибуција е стара од времето на комунизмот и покрај
тоа што жителите редовно ја плаќаат електрична енергија. Во катастрофална состојба е и здравствената
заштита во областа Голо Брдо. Имено, во времето на комунизмот имаше здраствен дом во секое село.
Денес, после 25 години демократски развој ваквите здравствени институции се бројат на прсти и се во
исклучително лоша состојба. Дополнителен проблем за македонслкото малцинство во Албанија е фактот
што децата неможат да го изучуваат мајчиниот јазик во училиштата, иако со меѓународните конвенции
за човекови права тоа нешто е решено. Поради сите овие егзистенционални проблеми на македонското
малцинство во Република Албанија, Македонско друштво „Илинден“ - Тирана и Македонско друштво
„Илинден“ - Тирана огранок Голо Брдо, бараат од Министерството за образование и спорт да преземе
соодветни мерки за почитување на правото на македонските деца во училиштата во Голо Брдо да се учи
македонски јазик. Ваквото барање на жителите на македонското национално малциство во областа Голо
Брдо неколкупати било актуелизирано, но по него ништо не се презема. Истовремено, Македонците од
областа Голо Брдо бараат од Министерството за внатрешни работи на Албанија и на Македонија, како
и од царинските управи на двете земји, граничниот премин Џепиште -Требиште кој беше отворен во мај
2013 година од локален премин од трета категорија да премине во регионален премин од втора категорија.
Со ова ќе му се помогне на населението од областа Голо Брдо на економски план бидејќи ќе се зголеми
економската соработка меѓу жителите од двете страни на границата, со што економски ќе зајакнува и ќе
се развива оваа област. Воедно, ќе се овозможи на поголем број туристи да ја посетат областа Голо Брдо
која изобилува со природни убавини.
Македонско друштво “Илинден”-Тирана
Претседател Никола Ѓурѓај
Македонско друштво “Илинден”-Тирана огранок Голо Брдо
Претседател Ули Халилај

MИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НИКОЛА ПОПОСКИ ГИ ПОСЕТИ
МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАЛА ПРЕСПА
Mинистерот за надворешни работи на Република Македонија, Никола Попоски ја посети општината
Пустец, Мала Преспа во Република Албанија. Посетата на министерот за надворешни работи на
Република Македонија, Никола Попоски на Албанија е по повод учеството на состанокот на министрите
за надворешни работи на земјите на Западен Балкан во Драч, Албанија. Министерот Попоски беше
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придружуван од македонскиот амбасадор во Албанија. Во општина Пустец, министерот Попоски
оствари средба со градоначалникот на општината, Едмонд Темелко, со кого се задржа во подолг разговор
во врска со положбата и правата на Македонците
во Република Албанија. Покрај средбата со
градоначалникот, министерот за надворешни работи
Никола Попоски се сретна и со претставници на
Советот на Општината, наставниците по македонски
јазик, како и со претставниците на македонската
заедница од повеќе општини од Република Албанија,
областите Гора, Голо Брдо и Мала Преспа, Тирана,
Подградец, Корча, Елбасан, Билишта и други места.
На средбите со Македонците се разговараше за
можностите за поголема прекугранична соработка во
преспанскиот регион, со акцент на екологијата и еко-туризмот, како и за можностите за подобрување
на инфраструктурата што локално ги поврзува Република Македонија, Република Албанија и Република
Грција. „Образованието на нашите деца е најважната инвестиција во европската иднина на сите земји од
регионот“- истакна министерот за надворешни работи Никола Попоски. „Албанија и Македонија имаат
огромен терен за соработка. Во овој период треба да се охрабриме да има што повеќе прекугранични
врски и проекти“- потенцираше министерот Попоски. Во рамки на посетата, министерот за надворешни
работи на Македонија Никола Попоски посети и дел од училиштата во општината Пустец, каде донираше
книги на македонски јазик прилагодени за деца на училишна возраст.

БЛАГОДАРНОСТ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКАТА АЛИЈАНСА,
ЃОРЃИЈА ЏОРЏ АТАНАСОСКИ
По повод доделената Благодарница од Македонското друштво „Илинден“ од Тирана кое со ваков свечен
чин, овој викенд ја одбележа 7 годишнината од основањето, Претседателот на Македонската Алијанса,
Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, кој во моментов се наоѓа во САД, го соопштува следното:
Почитувани Браќа и Сестри Македонци,
Дозволете од мое лично име и од името на Македонска
Алијанса да Ви ја честитам 7-годишнината од основањето
на ова многу значајно Македонско друштво „Илинден“Тирана. Искрено жалам што не можев да присуствувам
на доделувањето, но Ве уверувам дека со целото мое срце
и душа сум заедно со Вас и со Вашите идеи, активности
и иницијативи за продолжување на нашата заедничка
борба за унапредување на основните човекови права на
Македонците кои живеат во Албанија. Оваа Благодарница
за мене претставува дополнителен мотив и понатаму да
продолжам да го користам својот углед, знаење и енергија
за мобилизирање на сите Македонци во светот, кои во рамките на своите можности, мора да се вклучат
и да помагаат во промоцијата и заштитата на најсветото - македонското име и македонскиот национален
идентитет. Повеќе од две децении или сум директен основач или тесно соработувам со речиси сите
македонски организации во светот. Несебично го вложувам сиот свој кредибилитет, углед и финансиски
ресурси во заедничката борба за остварување на универзалните човекови права и цивилизациски придобивки
за Македонците во Албанија, Бугарија и Грција, на кои за жал, и во 21 век, им се оспорува идентитетот.
Македонците во Албанија се маргинализирани, нивните права активно да учествуваат во општествено-
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политичкиот живот, се ограничени и постои тенденција за
нивно дополнително ограничување. Доказ за тоа е новата
територијална организација и уредување на Општините
во Албанија, заради која Македонците останаа со само со
општината Пустец, во која живее доминантно Македонско
население и единствено таму нашите браќа и сестри го
имаат правото да избираат кои ќе ги води на локално ниво.
За жал, не беше прифатено барањето на Македонците трите
општини од подрачјето на Голо Брдо и трите од регионот
на Гора да не се припојуваат кон доминантно албански
општини, туку да се формираат самостојни општини,
Голо Брдо и Гора. Нашите браќа и сестри кои живеат во Албанија имаат право да бараат основањето
на македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на македонски јазик на
Државната албанска телевизија, правична и пропорционална застапеност во Државните институции,
стипендии за македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување на македонскиот
јазик. Остварувањето на овие права е предуслов за силна и економски просперитетна Татковина. Ја
користам оваа прилика да ја изразам јавно својата благодарност до Претседателот на „Илинден“, Никола
Ѓурѓај, кој и покрај сите предизвици останува посветен на македонската борба. Битката за остварување
на нашите вековни стремежи за обезбедување на достоинствен живот за Македонците кои живеат надвор
од границите на Републиката продолжува.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ПОДАРИ ИКОНА НА СВ.
БОГОРОДИЦА КОЈА ЌЕ СЕ ПОСТАВИ ВО ЦРКВАТА СВ. ПРОКОПИЈ ВО ТИРАНА
Претседателот на Македонското друштво ”Илинден”-Тирана, Никола
Ѓурѓај оствари средба со православниот свештеник Илија Мазнику,
поп чие потекло е од Голо Брдо. При тоа, г-дин Ѓурѓај на попот
Илија Мазнку му подари икона на Св.Богородица која ќе се постави
во црквата Св. Прокопиј во Тирана. Инаку, иконата е подарок за
православните верници во Албанија од фирмата Нипром од Струмица,
Република Македонија.

МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НИКОЛА ПОПОСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА МИНИСТЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА
ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ДРАЧ
Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола
Попоски учествуваше на Министерска конференција на Западен Балкан
која се оддржа во Драч на 30 -31.03.2016 година Република Албанија.
Министрите за надворешни работи од 6-те балкански земји и Чешката
Република, како претседавач на Вишеградската група, со комесарот Хан
разговараа за Париската конференција која треба да се оддржи на 4-ти
јули оваа година. Фокусот беше на статусот на проектите за регионална
поврзаност од претходна Виенска конференција во 2015 година, како
дел од Берлинскиот процес за највисока политичка поддршка на идно членсто на балканските земји во ЕУ.
Донесени се заклучоци за основање на младинската регионална канцеларија и проекти за мобилност на
студенти и вработени во државните администрации помеѓу земјите од регионот. Треба да се интегрираме
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како регион помеѓу нас, паралелно со интегрирањето во ЕУ. Изградбата на подобри патишта и енергетски
врски мора да е проследено и со полесно водење бизнис низ соседството и патување без рампи во регионот.
Не треба да се има илузии дека ЕУ ќе може да биде дарежлива за финансирање на инфраструктурата во
нашите земји во иста мерка како што беше тоа случај во другите земји кои веќе се приклучија на Унијата.
Треба да сме реални дека тоа е минато. Денес имаме можност сами да работиме на интеграција помеѓу нас
кои сме на пат кон ЕУ и оние земји од регионот кои веќе се членки на ЕУ. Се сведува на конкретни работи
низ кои треба да го гледаме идното членство во ЕУ, посочи министерот Попоски.

На маргините на конференцијата
министерот за надворешни работи
на Република Македонија, Никола
Поповски оствари средба со министерот
за надворешни работи на Република
Албанија, Дитмир Бушати

На маргините на конференцијата
министерот за надворешни работи на
Република Македонија, Никола Поповски
оствари средба и со еврокомесарот
Јоханес Хан

Билатерална средба беше остварена и
со министерот за надворешни работи
на Босна и Херцеговина, Игор Црнадак
се потпиша Спогодба меѓу Владата на
Република Македонија и Советот на
Министри на БиХ за колокација на ДКП

Министерот за надворешни работи на
Република Македонија, Никола Поповски
оствари средба со државниот секретар за
европски прашања на Франција, Арлем
Дезир

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА ДА СЕ ВРАЌААТ ВО РОДНИТЕ КРАИШТА, ПО
СТУДИИТЕ ВО МАТИЧНАТА ЗЕМЈА
Нашата основна заложба треба да биде што повеќе деца етнички Македонци да бидат испраќани за
дооформување на нивното образование во Македонија. Тие, пак, по завршувањето на студиите во
матичната држава, треба да се враќаат назад во краиштата од каде
потекнуваат и како иден образован и оспособен кадар, да придонесуваат
за унапредување на положбата, секојдневниот живот и на севкупниот
статус на Македонците во Албанија. Ова го изјави претседателот на
Македонско друштво „Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај, откако имаше
средба со студентите по потекло од Голо Брдо, а кои образованието
го продолжиле на факултетите во Прилеп. Студентите Фатри Фетаху
и Менелаос Халилај, кои се етнички Македонци од Голо Брдо, ги
истакнаа проблемите со кои се соочуват во текот на студирањето, но и за тоа како се интегрираат меѓу
врсниците и во градот. Двајцата посетуваат настава на Економскиот факултет и, како што истакнуваат,
задоволни се многу од учењето, однесувањето и од прифаќањето од професорите и од колегите.
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ЖЕНСКАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА ДО 19 ГОДИНИ СО 3 -1 ПОБЕДИ
ПРОТИВ АЛБАНИЈА НА ПРВИОТ ОД ДВАТА ПРИЈАТЕЛСКИ НАТПРЕВАРИ
Женската репрезентација на Македонија до 19 години со 3 - 1 победи
против Албанија на првиот од двата пријателски натпревари. Иако
гостинките го отворија резултатот со голот на Иларја уште во 3та
минута, не стигнаа долго да се радуваат на водството. Во 6та минута
Теодора Димоска го постигна израмнувачкиот погодок, а две минути
подоцна Моника Котева биеше за водство од 2-1. Конечните 3-1 ги
постави повторно Димоска со гол во 14та минута.
Во 37та минута од натпреварот беше досуден пенал за гостинките, за старт врз Уенди, но Панчурова со
својата одбрана не дозволи резултатско приближување. Одлично прво полувреме. Голот го примивме
по грешка на одбрана, но многу брзо успеавме да се вратиме, па и да стигнеме до водство. Многу сум
задоволен од изданието на нашите фудбалерки и се надевам дека ваквата одлична игра ќе се повтори и на
вториот натпревар задутре, кога шанса ќе добијата фудбалерките кои денес имаа помала минутажа-изјави
селекторот Астрит Мерко.

НАСТАВНИКОТ ПИЈАН ГИ ПРЕТЕПАЛ УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДДЕЛЕНИЕ ВО
СЕЛОТО ОРЖАНОВО, ГОЛО БРДО
Децата од основното училиште во селото Оржаново, Голо Брдо
завршија во болница откако беа претепан од страна нанаставникот
Агим Муча. Децата раскажа како наставникот му ги трескаше главите
во клупите и ги тепаше со стап. Учителот 63-годишен беше уапсен од
страна на полицијата. Децата кои беа во училница кажа дека учителот
Агим Муча ги претапа деца во училница. Инцидентот се случил во
основното училиште во село Оржаново - Голо Брдо, полицијата уапси
63-годишниот Агим Муча деца завршиa во болница. Ова не е прв пат
наставникот Агим Муча да тепа деца. Четири од децата биле оштетени многу, по добивањето на третман
во болница Булќиза три од нив беа испратени дома, едниот е во болница во Пешкопејa.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО
“ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО РЕАГИРА НА ИЗЈАВАТА ДАДЕНА
ОД ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПАТРИОТСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА “ХАЗИЗ ЛИЛА”
ОБЈАВЕНА ВО ВЕСНИКОТ “ДИБРА”
Македонско друштво „Илинден“-Тирана и Македонско друштво „Илинден“-Тирана Огранок Голо Брдо
реагира на изјавата дадена од претседателството на патриотската асоцијација „Хазиз Лила“ и објавено
кај весникот „Дибра“. Имено, во текст под наслов „Дали има Бугари во Голо Брдо“ беше потврдена
констатацијата дека во Голо Брдо и во цела Албанија ниту имало ниту има Бугари, така било, така и
ќе остане. Но, она што го предизвика гневот на македонското малцинство во Албанија е искажаниот
став дека нема Македонци во Голо Брдо, Гора односно дека во цела Албанија Македонци има само во
Мала Преспа. Тоа претсавува груб фалисфикат на историјата и на вистината. Факт е дека македонското
национално малцинство во Голо Брдо било признато од албанската држава се до 1949 година. Ова
е евидентно од изводите на родени кои во времето после Втората светска војна новороденото било
запишувано и според националност „Македонец“. Воедно, за тоа сведочи и фактот што до донесувањето
на Резолуцијата на Информбирото, македонските деца учеле на мајчин македонски јазик во училиштата
по селата на Голо Брдо туку улителите биле Македонци од НР Македонија. Мајчин јазик кој се зборува
во Голо Брдо е македонски јазик, деца до 7 години не зборуваат албански јазик и почнуваат да го учат
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во училиште. Македонско друштво „Илинден“-Тирана и Македонско друштво „Илинден“-Тирана
Огранок Голо Брдо смета дека изјавата дадена од претседателството на патриотска асоцијација „Хазиз
Лила“ и објавена во весникот „Дибра“ е крајно недолична и неодговорна, и претставува груба навреда
на достоинството на македонското национално малциство во Република Албанија. Поради недоличната
изјава на претседателството на патриотска асоцијација „Хазиз Лила“ и објавено кај весникот „Дибра“
бараме тој безусловно да му се извини на македонско национално малциство.

ПРЕКИНАТИ ЖИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО МАЛО ОСТРЕНИ, ГОЛО
БРДО ИЗБЕГНАТА ТРАГЕДИЈА
Падот на жиците за електрична енергија во селото Мало Острени
- Голо Брдо можеше да предизвика голема трагедија, која за среќа
беше избегната. Жителите на селото раскажуват дека жицата
паднала во понеделникот околу 10:30 часот, а било предизвикана
штета во стадата. Некои овци кои дошле во контакт со жиците,
пцовисале. Според жителите избегнато било најлошото, бидејќи
доколку жицата паднела во 08:00 часот на утро можела да ги
загрози животите на децата кои го користат истиот пат за да
одат на училиште. Македонците од Мало Острени - Голо Брдо се
жалаат на скандалозна мрежа за дистрибуција на електрична енергија, иако жителите редовно плаќаат за
напојување со електрична енергија.

МАКЕДОНЕЦ СТАНА АМБАСАДОР ВО УНГАРИЈА
Со указ на претседател на Република Албанија, Бујар Нишани, за
нов вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Албанија
во Република Унгарија, е назначен Ариан Спасе, дипломат од
кариера, етнички Македонец. Ариан Спасе е внук на писателот
Стерјо Спасе меѓу најзначајните претставници на современата
албанска литература и еден од најуспешните писатели од
македонско потекло во Република Албанија. Стерјо Спасе е роден
во 1914 година во Глобочани, Мала Преспа, cе занимавал со
педагошка дејност, а негово најпознато книжевно дело е романот
„Зошто“. Илинден Спасе, татко на Ариан Спасе е универзитетски професор во пензија, исто така пишува
на албански и македонски јазик. Член е на Друштвото на писатели на Република Македонија.

УЧЕНИЦИ МАКЕДОНЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ГОЛО БРДО ОБРАЗОВАНИЕТО ГО
ПРОДОЛЖУВААТ ВО ТАТКОВИНАТА МАКЕДОНИЈА
Ученици, етнички Македонци со завршено основно
образование, а кои се по потекло од Голо Брдо, во се поголем
број средното образованието го продолжуваат во Охрид.
Некои тука продолжуваат и на факултет, а други се запишуваат
во Битола, Штип, Прилеп и Скопје. Оваа училишна година,
средношколците Бриланд Кадриу, Микел Уручи, Хајдар
Ценај, Ерлинд Тафај и Леонард Алуши ја посетуваат
наставата во економското, медицинското и во угостителското
училиште. Велат дека се многу задоволни од учењето и од однесувањето на професорите.Учениците ги
посети претседателот на Македонско друштво „Илинден“-Тирана огранок Голо Брдо Ули Халилај кој
разговарашеза проблемите со кои се соочуват во текот на учењето, за тоа како ги совладуваат методолошките
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единици во училиштата, но и како се интегрираат меѓу врсниците во Охрид. И во ова пригода ја нагласивме
заложбата што повеќе деца да бидат испраќани во Република Македонија за да се образуваат во матичната
држава.

СВЕТСКИОТ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС:
ВО АЛБАНИЈА НЕМА БУГАРИ, ТУКУ МАКЕДОНЦИ!
Светскиот македонски конгрес најостро ги осудува активностите
на бугарската амбасада во Република Албанија во поддршката на
здруженија на граѓани кои во областите населени со Македонци
шират бугарска пропаганда и нудат бугарски државјанства за
Македонците во Албанија како Бугари. Светскиот македонски
конгрес потврдува дека на целата територија на Република Албанија
не живеат Бугари, воопшто пак во областите Гора, Голо Брдо и
Мала Преспа. Изјавите на здруженија на граѓани со поддршка на
бугарската амбасада во Тирана дека во Република Албанија нема
Македонци претставуваат груб фалсификат на историјата и вистината. Македонците во Голо Брдо биле
признати од Република Албанија до 1949 година, што се потврдува со изводите од матичните книги на
родените, издадени во тоа време, на коишто во графата националност пишува Македонец. Истовремено
и наставата во училиштата во Голо Брдо се изведувала на мајчин македонски јазик. Мајчин јазик кој
се зборува во Голо Брдо е македонскиот јазик, а децата до седум години не го знаат албанскиот јазик,
туку него почнуваат да го учат откако ќе заминат во училиште. Светскиот македонски конгрес изјавите
дека нема Македонци во Албанија ги смета за крајно недолични и неодговорни, тоа претставува груба
навреда на достоинството на Македонците во Република Албанија во целина. Светскиот македонски
конгрес иницира билатерална спогодба меѓу Република Македонија и Република Албанија за положбата
и правата на Македонците во Република Албанија и на Албанците во Република Македонија, што нема
да ги ограничува затекнатите права и слободи, туку ќе ги нотира основните права и слободи утврдени со
меѓународните договори.

ДУКАЃИН ХАТА ЈА ИЗДАДЕ КНИГАТА “СИМБОЛИЧНИОТ ИНТЕЛЕКТУАЛ ОД
ГОЛО БРДО”МОНОГРАФИЈА ЗА ВЕЛО ЦВАРКУ
Дукаѓин Хата ја издаде книгата „Симболичниот интелектуал од Голо
Брдо“ монографија за Вело Цварку. Авторот со ова книга прикажува
историјата на фамилјата Цварку и делото на интелектуалецот со потекло
од село Стеблево Голо Брдо Вело Цфарку преселен одамна во Тирана
од родното место Голо Брдо. Вело Цфарку роден на 1935 година во село
Ѓиновец, Голо Брдо. Основно образование има завршено во родното
село, потоа и средно, како и Педагошки факултет. Во тек на 15 години
работел како учител по селата во Голо Брдо. Автор на книги, стати за
македонско национално малцинство во Голо Брдо. Авторот Вело Цфарку
има значаен придонес за зачувување на македонскиот фолклор од областа
Голо Брдо. Книгите ќе помогнат многу за пренесување на македонските
обичаи, фолклор, традиција за помладите генерации на Македонците
во Република Албанија.Книгите на авторот Вело Цфарку се „Голо Брдо
во оптиката ан времето“ 2007 година „Еден живот со Дибраните“ 2011
година „Голобрдски Фоклор 1“ 2009 година помогнал „Словенските
Малциства во Албанија“ од авторите Клаус Штеинке од Германија и Џелал Ули, помогнал за книгата
монографија за „Врница“ и „Врница оптиката на времет“ на автор Павли Никола, „Втор дел Голо Брдо
Ербеле Горно Крчиште“ издавач Ото Сагнер Минхен Германија 2008 година.
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МАКЕДОНЦИТЕ ОД ГОЛО БРДО ГО ПОДГОТВИЈА СЕДМИОТ ТОМ
“ГОЛОБОРДСКИ ФОЛКЛОР“
Понесени од желбата за зачување од заборав и пренесување на помладите
генерации на македонскиот фолклор и традиција од областа Голо Брдо,
од страна на авторите Цветан Зафир Мазнику, Вита Блаже Која, Митре
Стојан Шутку беше подготвен седмиот том од едицијата Голоборски
фоклор. Трудот се отпечати како постхумно дело на корифејот на
движењето за зачувување на македонската традиција во Албанија,
Цветан Мазнику. Тројцата автори се долгогодишни соработници во
подготвуваwwwњето на трудови од областа на македонската етнологија,
фолклор, традиција. Нивните дела ќе помогнат многу при пренесување
на македонските обичаи, фолклор, традиција за помладите генерации
Македонци во Република Албанија. Значаен момент кој треба да се
потенцира е тој дека овие трудови се работат на волонтерска база, со
многу ентузијазам,саможртва на авторите и нивните соработници.
За целиот напор и личен влог во оваа оставштина за македонското
битисување во Албанија, од срце им се заблагодаруваме.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ПОТЕКЛО НА ЈАЗИКОТ, КОРЕН НА ЗБОРОВИТЕ
Светлана Симоновска доаѓа со нејзината книга која е воедно и прва
книга од таков вид. Книгата е насловена „The Macedonian Language
Origin of Language Root of Words“ или во превод „Македонски Јазик
Потекло на јазикот, Корен на зборовите“. Истата е отпечатена на
англиски јазик и доколку биде добро прифатена од пошироката
читателска публика, во иднина, ќе се појави и во македонски превод.
Оваа книга како што веќе е наведено е прва во историјата од свој вид,
оргинална и во неа можат да се сретнат досега необјавени податоци
за македонскиот јазик, писменост и целокупната македонска
цивилизација како таква. За првпат авторката прави напор да објасни
со посредство пред се на македонскиот јазик многу зборови кои ги
знаеме дека влечат корења од Којне, латинскиот или еврејскиот јазик.
Како за илустрација ќе ги посочиме следните зборови од областа на
кулинарството за кои може да се прочита: Баклава, Туршија, Раванија,
Шеќерпаре или Мусака. Тоашто ние го знаеме зборот самар дека поаѓа
од албанскиот јазик, авторката тврди дека е македонски збор кој доаѓа
од зборот слама. Со други зборови главните состојки на самарот се сламата, дрворото и јажињата/ортоми.
Од зборот самар пак се произлезени следните топоними, Самара (Русија) Самара (Ирак) Самарканд
(Бактрија) Самарија (Палестина) и др. Интересно е да се спомене како и зошто англиските зборови austerity и oyster се пресликуваат во имињата на голобрдските села Големо Острени и Мало Острени. Или да
ја споменеме врската помеѓу голобрдското село Стеблево и странскиот збор стабилност. Според книгата,
имењаци на македонската област Голобрдо се топонимите Lombardy во Италија, Bordeaux во Франција,
Bardejov во Словачка, Brdy во Чешка, Бардовци во Македонија итн. Не треба ниту да се заборави на
занимливото образложение дадено во книгата за селото Требиште и името на библиското дрво Terebinth.
Топло ја препорачуваме да се прочита оваа книга, од која многу може да се дознае и научи.

Ули Халилај
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ПЕТАР БОГДАН, МАКЕДОНЕЦ СТРОГО ЧУВАНА ТАЈНА
За
времето
во
кое
овој
филозоф
и историчар творел и пишувал на италијански јазик, во
албанската книжевност не постојат други имиња. Дека
Пјетар Богдани се смета за Македонец, што е строго
чувана тајна, а неговите дела се преведувани на албански
и други јазици со одбегнување или искривување на
висинското потекло на овој голем филозоф. Пјетар
Богдани е единствен писател и филозоф во тоа време
за просторите на денешна Албанија. Пјетар Богдани на
книгата која е сочувана до денес и се држи како стого
Пјетар Богдан (1630-1689)
доверлива тајна, печатена во 17 век, е потпишан како
Pjeter Bogdani - Macedone или во превод Петар Богдани- Македонец. Делата пишувани од Богдани се
капитални дела од особено значење за албанската книжевност, а се до овој момент не се споменува дека е
Македонец. Петар Богдани неговите дела ги пишува на италијански јазик, а дел на насловите и имињата
ги пишува на кирилица.
Еве што е познато за Петар Богдани
Петар Богдан или на албанската јавност наметнат како Пјетер Богдани (1630-1689), е познат како Петро
Богдано, и е најоригинален писател на почетокот на литературата во Албанија. Тој е автор на Cuneus
Prophetarum (Групата на пророците), 1685 година. Роден е во близина на Призрен околу 1630 год., се
школувал во традициите на Католичката црква на која тој ја посветува цела негова енергија. Неговиот
чичко Богдани Андреа (1600-1683) бил архиепископ на Скопје. Се школувал во Бугарија, а потоа студирал
во илирскиот колеџ Loretto во близина на Анкона. Од 1651-1654, тој служел како парохиски свештеник и
1654-1656 студирал на колеџот на Пропаганда во Рим, каде што дипломирал како доктор по филозофија и
теологија. Во 1656 год., тој бил именуван за епископ на Скадар, позиција на која се одржал дваесет и една
година, а исто така бил назначен за администратор на Архиепископијата на Бар (Antivari) до 1671 год. За
време на повеќето проблематични години од Турско-австриската војна, 1664-1669 год., тој се криел во
селата Barbullush и Rjoll во близина на Скадар. А во Rjoll, во близина на пештерата, во која тој се сокривал
се уште е запишано неговото име. Во 1677 година, тој го наследува неговиот чичко како Архиепископ
на Скопје и администратор. Неговите религиозни ревности и патриотски плам го чуваат во расчекор со
турските сили. Тој продолжува во Дубровник (Ragusa), од каде што го продолжува патешествието во
Венеција и Падова, земајќи ги и неговите ракописи, со себе. Во Падова е поканет од кардиналот Грегорио
Барбариго (1622-1697), кој служел во Рим. Барбариго кардинал, па бискуп на Падова, бил одговорен за
прашања во Црквата на исток и имал силен интерес за културите на Ориентот, вклучувајќи ја и Албанија.
Тој исто така основал печатница и поседувал печатарска преса во Падова, која служела за потребите
на ориенталните јазици и имала букви за хебрејски, арапски и ерменски. Барбариго бил спремен да му
помогне на Богдани во вториот историски потфат. Откако средил за објавување на Cuneus Prophetarum,
Богдани на Балканот се вратил во март 1686 година и ги поминал следните години во промовирање на отпор
кон Отоманската Империја, особено во Косово. Тој учествувал во воената сила од 6.000 албански војници
во австриската војска, во Приштина и Призрен. Постои податок, сепак, дека тој и многу од неговата војска
биле нападнати од страна на друг тежок противник- чума. Богдани се вратил во Приштина, но подлегнал
на болеста во декември 1689 год. Неговиот внук Ѓеорѓи објавија во 1698 година дека посмртните останки
на неговиот чичко, беа ексхумирани подоцна од страна на турски и татарски војници и фрлени да се
хранат кучињата на среде плоштадот во Приштина. Така заврши
една од најголемите фигури на почетокот на албанската култура, на
писателот кој често се нарекува татко на добрите Албанци. Cuneus
Prophetarum е отпечатена на латиница во Италија, со додавање на
истите ликови и на кирилица.
Фотографија од книгата печатена во 1685
год. во Италија потпишана од Petro Bogdano- Macedone (Петар Богдани – Македонец)
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ГЛАВНИОТ ГРАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ НА ЛИСТАТА
НАЈДОБРИ ГРАДОВИ ЗА ЖИВЕЕЊЕ ВО СВЕТОТ
На овогодинешната анализа на компанијата „Mercec“ која според неколку критериуми ги рангира
најдобрите места за живот се најде и град од Македонија. Од вкупно 230 градови, градот Скопје е
рангиран на 159-то место на листата за квалитет на живот. За најдобар град и оваа година беше избрана
Виена, а главни критерируми според кои се рангирани градовите се социјалните и економските услови,
здравството, образованието, домувањето и животната средина. Во топ седум најдобри градови за живот
влегуваат и Виена, Цирих, Минхен, Дизелдорф и Франкфурт.

Од нашиот регион на 76-то место се најде Словенија. На 115 место се вброи Бугарија, Србија со главниот
град Белград се најде на 141 место и една позиција пред Скопје се најде Босна и Херцеговина, односно на
158 место. Од рангираните градови во регионот најнизок квалитет за живот има Тирана која се најде на
179 место. Според истражувањето, најлош град за живеење е Багдад.

Ламбе Шатровски
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