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Почитувани членови, симпатизери и соработници, Македонци и Македонки 
во Албанија.
Во името на Македонско друштво “Илинден“-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо ви ја честитам дестгодишнината 
од постоењето и рабоатата на Македонско друштво “Илинден“-Тирана. 
Одбележуваме јубилеј на нашата 10-годишна работа за зачувување на 
македонскиот идентитет на македонското национално малциство во 
Албанија. Ветивме дека ќе работиме за зачувување на етничките вредности 
на македонското малцинство, и еве, десет години тоа го правиме заедно со 

сите вас.
Македонско друштвото „Илинден“-Тирана останува посветено на борбата за подобрување на состојбата 
на македонско национално малциство во Албанија. Научивме во оваа декада дека мора да ја трчаме 
започнатата трка, не за да победиме, туку за да преживееме. И, не за нас, туку за идните генерации 
македонски деца кои ќе се родат и ќе живеат во Албанија.Да сме вечни Македонците во Република 
Албанија

Претседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана 
г-дин Никола Ѓурѓај 

Македонски весник “Илинден” стана дел од најголемта платформата 
за вести грид.мк . Сега Македонски весникот “Илинден” ќе биде 
уште поблиску до читателите. Македонски весник “Илинден” стана 
прв весник на Македонци од Балканот што е дел од ексклузивната 
платформа за вести. Првиот број на Македонски весникот „Илинден“ 
беше објавен на 8 февруари 2013 година, како двоброј за март и април 
и во изминатите години предизвика голем интерес кај читателската 

публика во Република Албанија, татковината Македонија и кај сите Македонци во сосеството и дијаспора. 
Весникот пренесува и информации и за матичната земја Македонија. Сега, можноста е многу поголема да 
се објавува во весникот за сите активности на Македонците во Албанија, за негувањето на традициите и 
обичаите, за објвавените книги, монографии и публикации на Македонците, и за сето тоа да прочитаат и да 
се запознаат сите Македонци низ светот. Издавач на весникот е Македонското друштво „Илинден“-Тирана, 
чии основни заложби се заштитата и афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен, верски, 
историски и државен идентитет, континуитет и наследство на Македонците во Република Албанија. Во 
оваа прилика, Никола Ѓурѓај, во својство на главен и одговорен уредник, му се заблагодарува на тимот на 
грид.мк.

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге 
Иванов, на 10 Декември 2018 година го прими претседателот 
на Собранието на Република Албанија, г. Грамоз Ручи. 
Претседателот Иванов и претседателот на албанското 
Собрание, г. Ручи разменија мислења за севкупните 
билатерални односи меѓу Република Македонија и 
Република Албанија, констатирајќи дека политичките 
односи бележат позитивен тренд на развој, со 
континуиран политички дијалог и учество во 
заедничките иницијативи и активности на билатерално, 
регионално и мултилатерално ниво. 

ДЕСEТГОДИШНИНА НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА

МАКЕДОНСКИ ВЕСНИК “ИЛИНДЕН” СТАНА ДЕЛ ОД НАЈГОЛЕМАТА ПЛАТФОРМА ЗА 
ВЕСТИ ГРИД.МК

ИВАНОВ НА РУЧИ: ОЧЕКУВАМ ПОДОБРА ЗАШТИТА И АФИРМАЦИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
АЛБАНИЈА
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Претседателот на Република Албанија Илир Мета на 
27.12. 2018 год. , постхумно го одликува Стерјо Спасе со 
признанието „Витез на редот на знамето”. Стерјо Спасе 
е познат албански писател со македонско потекло, а 
признанието го прими неговиот син Илинден Спасе, на 
научниот симпозиум “Животот и литературното дело на 
Стерјо Спасе”, што се одржа во албанскиот град Корча.  „Со 
огромно задоволство ја прифатив поканата да учествувам 
на овој симпозиум, кој го вреднува и го чествува животот 
и делото на големиот интелектуалец и писател Стерјо 
Спасе и искрено им честитам на Универзитетот „Фан С. 
Ноли“ и македонското друштво „Сонце“ за органзацијата 
на овој настан. 

Стерјо Спасе останува писател, граѓанин, интелектуалец, публицист, кој го создаде својот историски обем 
и е дел од оние личности кои на историјата и дадоа посебен квалитет“ - рече меѓу другото Мета. „Неговиот 
познат роман “Зашто” го најави создавањето на современа литература во Албанија“, рече Мета и додаде 
дека Стерјо Спасе е значајна лчност не само во Албанија, туку на Балканот и Европа. Како истакнат син на 
македонската заедница, Стерјо Спсасе стана духовна инспирација и мост на соработка меѓу Албанците и 
Македонците.  Животот, активноста и делата на оваа посебна и истакната личност е хармонична симбиоза 
во еден човек на двете општества или народа во полза на хармонија и љубовта. Вечно да е неговото дело! 
Стерјо Спасе секогаш ќе остане едно и неделливо! -оцени Мета. На симпозиумот освен познати научни 
работници од Македонија и од Албанија, присуствуваа и македонскот амбасадор во Тирана, г-дин Данчо 
Марковски. Стерјо Спасе, роден е во село Глобочени, Мала Преспа во 1914 год., а почина во Тирана, 1989 
годна. Тој е познат писател со македонско потекло и е еден од најзначајните претставници на современата 
албанска литература. Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски 
народни умотворби во Мала Преспа. Покрај во Албанија, се школувал на Универзитетот Флоренца во 
Италија, додека магистрирал во тогашниот СССР. Автор е на петнаесеттина романи и многу раскази. 
Негово најпознато книжевно дело е романот „Од живот за живот – зошто?“, кој е напишан во вид на 
дневник и се фокусира на една трагична дилема на млад интелектуалец на село. И неговиот син Илинден 
Спасе, универзитетски професор во пензија, пишува на албански и на македонски јазик. Автор е на повеќе 
збирки раскази. Член е на Друштвото на писателите на Република Македонија. Синот на Илинден, Аријан 
Спасе е вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Албанија во Република Унгарија.

МЕТА ПОСТХУМНО ГО ОДЛИКУВА СТЕРЈО СПАСЕ СО „ВИТЕЗ НА РЕДОТ НА ЗНАМЕТО” КОРЧА

Двајцата соговорници констатираа дека Република Македонија и Република Албанија споделуваат 
идентични надворешно-политички цели во контекст на европските интеграции, добрососедските 
односи и регионалната соработка, како клучни предуслови за стабилност и просперитет на 
регионот. Претседателот Иванов и претседателот на албанското Собрание, г. Ручи се согласија дека 
парламентарната соработка може дополнително да се развива преку интензивирање на контактите 
помеѓу парламентарните тела и комисии. На средбата беа разгледани можностите за соработка 
меѓу двете земји во контекст на интеграцијата во ЕУ, а од македонска страна беше изразено 
очекувањето за активна поддршка од Република Албанија во однос на членството во НАТО. На 
средбата беше истакната и потребата за заедничка посветеност за забрзување на реализацијата на 
тековните инфраструктурни проекти, како и унапредување на економската соработка меѓу двете 
земји. На средбата, македонскиот претседател изрази задоволство од усвојувањето на Законот за 
малцинства од страна на Парламентот на Република Албанија и изрази очекување дека истиот ќе 
придонесе за подобра заштита и афирмација на културните и јазичните идентитетски одлики на 
етничките Македонци во Албанија.
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА НАЈОСТРО ЈА ОСУДУВААТ ИЗЈАВАТА НА КРИСТО 
ГОЦИ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ ВО ДРЖАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА МАЛЦИСТВА НА АЛБАНИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА, НИКОЛА 
ЃУРЃАЈ НА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРКАТА НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА 

БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“-ОХРИД, ГОРДАНА ЗМЕЈКОВСКА

КАТАСТРОФАЛНА СИТУАЦИЈАТА НА МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО 
НАЦОНАЛНО МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо најостро 
ја осудуваат изјавата на Кристо Гоци потпретседател во 
државниот комитет за малциства на Албанија, кој на својот 
профил на ФБ напиша Република Северна Македонија 
и Министерство за образование на Северна Македонија, 
во време кога се уште се разговара и преговара за 
Преспанскиот договор во Република Македонија и 
Република Грција. 
Македонско национално малциство во Република Албанија 
е признато како македонско малциство со свој мајчин јазик 
- македонски и своја матична земја Република Македонија, 
а не како што тој го нарекува. Македонско друштво 

“Илинден”-Тирана смета дека изјавата на ФБ на Кристо Гоци, потпретседател во државниот комитет за 
малциства на Албанија, е крајно недолична и неодговорна, и претставува груба навреда на достоинството 
на македонското национално малциство во Република Албанија. Поради недоличната изјава на Кристо 
Гоци бараме тој безусловно да се извини на македонско национално малциство во Албанија.

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-
Тирана, Никола Ѓурѓај на 8 јануари 2019 година во 
Охрид, Република Македонија, оствари средба со 
директорката на Национална установа Библиотека 
„Григор Прличев“ Гордана Змејковска. Во таа пригода, 
директорката на Библиотеката „Григор Прличев“- Охрид 
беше запозната со најновите активности на Друштвото, 
а беше истакната и потребата од соработка на полето на 
размена на сознанија и информации кои се однесуваат на 
Македонците во Албанија. Соговорниците беа согласни 
дека треба да се прошири соработката меѓу Македонско 
друштво ”Илинден” и Национална установа Библиотека 
„Григор Прличев“.  До тоа ќе дојде со зголемен број на 
истражувања, од страна на македонските научници во 
пределите во кои  живеат Македонци во Република Албанија. На тој начин  ќе бидат зачувани и овековечени 
македонските корени на населението, нивната традиција и историја. Со верба дека ваквите средби нема 
да бидат инцидентни, Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана Никола Ѓурѓај, посака 
плодна и долготрајна соработка со Национална библиотека „Григор Прличев“- Охрид и вети дека наскоро 
во архивата на библиотеката во Охрид ќе се најдат сите броеви од весникот „Илиднен“.

Катадневно се потврдува катастрофалната состојба на медиумите на македонското национално малциство 
во Албанија. Медиумите на македонското национално малцинство се: еден национален весник што 
излегува еднаш месечно, три портали и две радио и ТВ програми – програмата на државното радио 
(Радио Корча) кој емитува 30 минутна програма дневно на македонски, и секој ден ТВ Кристал во Корча 
емитува песни и македонски ора. Овие медиуми се минимална бројка и не се доволни да ги задоволат 
потребите на македонското национално малцинство. Меѓу проблемите со кои се соочуваат медиумите 
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БЛАГОДАРНОСТ ДО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА

КОГА ЗБОРОВИТЕ СЕ НЕМОЌНИ

Македонско друштво “Илинден“-Тирана како и неколку години 
наназад, добива бесплатни верски календари од Македонската 
Православна Црква- Охридска Архиепископија. Верските 
календари се даруваат на Македонци во Албанија. Имајќи 
предвид дека бројот на заинтересирани лица за овие календари 
секоја година е се поголем, Македонско друштво “Илинден”-
Тирана информира дека верските календари од Македонската 
Православна Црква - Охридска Архиепископија се веќе 
достапни и само треба да се оствари контакт со Друштвото. 
Воедно, Македонското друштво “Илинден”-Тирана од свое име 
и име на сите корисници на верскирте календари искрено се заблагодарува на Македонската Православна 
Црква - Охридска Архиепископија за покажаната добра волја да им подари на Македонците од Албанија 
дел од своите верски календари.

Во животот сум запознала илјадници луѓе. Илјадници карактери, 
размислувања, ставови. И научив едно. Најголемо богатство се 
луѓето со кои можете да дискутирате за различни теми иако за некои 
имате дијаметрално спротивставени ставови, а дебатата се базира на 
аргументи и изградени мислења. Тоа се луѓе кои не ви контрираат 
затоа што имаат чувство на „пониска вредност“, туку луѓе од кои 
со смиреност и доблестност,  учите. Тоа не се оние сувопарни 
научни дебати, туку најскапи „приказни“ од животот поткрепени со 
лично искуство, со љубоморно чувана на семејна докумантација и 
непроценлива документација од пребогат Архив на некоја држава. При 
таквите средби, повторно ви одѕвонува народната: „Човек учи додека 
е жив“.Еден таков мој, неформален, учител беше и Павли Никола.Со 
него се запознав во Тирана, пред петнаесетина години, во време кога 
сакав да соберам што е можно повеќе лична архива на Македонците 
во Албанија која ми беше потребна за 5-те емисии за Македонците во 
Албанија.  Живо се сеќавам на неговото негодување за преводот кој 
одеше на дното на екранот, секогаш кога говореше некој Македонец 

од Албанија. Се објаснивме дека Македонците од Албанија говорат исклучително чист западен дијалект 
на македонски јазик, како оној во Галичник, Дебар и други места од тој крај. 

на македонското национално малцинство се финансиски 
проблеми, немање искуство, немање обука на персоналот 
и др. Најчесто тие се потпираат на привремени донации 
и грантови. Финансиските тешкотии дополнително ја 
отежнува работата на електронските медиуми кои имаат 
многу повеќе трошоци. Радио Преспа, единствено радио 
на македонското национално малцинство кое припаѓаше 
на малцинствата одамна престана да емитува. Поради 
тоа, потребна е поддршка на овие медиуми во вид на 
финансиска помош, дополнителна обука и професионален 
кадар за понатамошен развој и зајакнување на овие 
медиуми на македонското национално малцинство во 
Албанија. 

Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
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Но, според  Договорот, продуцентот и авторот беа обврзани  материјалот да го предадат стандардизиран 
на литературен  македонски јазик. Да, тоа беше време кога Мирче Адамчевски, како директор на Советот 
за радиодифузија, ги враќаше материјалите ако не беа по сите законски прописи. Многу средби имавме 
во периодот кога веќе го затворав текстот за мојот труд  „Македонците во Албанија 1912-1991“. После 
многугодишното собирање на документација, после неброените прочитани страници од книги, статии, 
весници и после вадењето на камчиња од нив, за составување на мозаикот, мислев дека го гледам крајот 
на проектот.Мојата идеја во Државниот архив на Република Македонија да се отвори посебно одделение 
за оригиналната и архивската документација која ќе сведочи за животот на Македонците во соседните 
држави и дијаспората, ја разглобувавме до детали. Но, сето тоа, од денешна гледна точка било илузија.  Оти 
никому во државава не му трбала документација за Македонците вон државава. Па ни во неа. Непотребни 
биле напорите на Павли и на многу други мои искрени пријатели во Тирана да собереме што е можно 
повеќе оригинален материјал за македонското население во Албанија.Да се вратам на првичната мисла. 
Секогаш се среќавата со едно ама кое ќе ви покаже дека човекот навистина  учи додека е жив. Особено 
се радував на павлевите книги за неговото родно место Врница во Голо Брдо, бидејќи тие беа и останаа и 
за век и веков ќе сведочат за животот, за традицијата на македонското наслеение во Голо Брдо, област во 
Албанија гранична со Македонија. 
Средбите со Павли, во неговиот дом ги започнувме со разговорот за неговиот живот во Албанија, за 
потоа да стигнеме до неговата потреба сето тоа да го овековечи во три книги. За жал, едната објавена 
постхумно. Неговите книги и се она што ми го пренесе како факти за македонското население во Албанија 
имаат неверојатна тежина. Книгте за Врница не се само мемоари, туку ризница од информации собрани 
од оригинална документација која е депонирана во Централнот државен архив во Тирана. На тој начин, 
го отвори прозорецот кој се уште го немав отворено, а кој се однесува на историјата на Македонците во 
Дебарската префектура. До денес не успеав да го добијам овој фонд за истражување, па сите информации 
кои ги црпам се од документите кои ги имаше и кои ги користеше Павли Никола. Секогаш има некоја друга 
приказна која ќе ја раскажувам друг пат, па така и за неможноста да се добие документацијата од фондот 
Дебарска префектура во државниот Архив во Тирана.Сега, кога во раце ја имам последната, постхумно 
објавена, книга  на Павли Никола, само накусо ќе ви ја претставам. Книгата е напишана и објавена на 
албански јазик со цел, со нејзината содржина да се запознаат и младите Македонци во Албанија, кои 
немаат можност да го изучуваат македонскиот јазик. Од причина што, освен во Преспа, македонското 
насление не е признато како малцинство, ниту ги нема основните човекови права во Албанија за едуцирање 
на мајчиниот јазик. А домашната средина го пренесува македонскиот јазик во дијалектна форма. Но, тоа 
ни малку не ја намалува вредноста на овој труд.Книгата, која Павли Никола ја заврши непосредно пред 
неговото заминување на последното патување. За печат ја подготвија неговите соработници и најблиски 
пријатели.  Во случајов, станува збор за Вељо Цфарку, кој воено напишал и еден текст „наместо вовед“. 
Книгата  има девет глави,  кои обработуваат различни теми од живото и работата на Врничани.  Во текстот 
се среќаваат податоци користени од бројната литература за Дебар и Дебарско, но скудна за Врница. Така, 
авторот од секој труд го зел најпотребното камче за да го состави неговиот мозаик. Она што паѓа во 
очи, при читањето на книгата, е фактот дека во неа има драгоцени податоци за историчари, јазичари, 
етнолози, географи.  Во еден дел и самиот Павли Никола ќе забележи дека „ ..Селата во Голо Брдо се 
вистинска Мека за лингвистите, односно македонистите…. Џеврија Сулоска родена 1897 год. во Мало 
Острене ми вели дека ‘и баба ми и мајка ми и татко ми и дедо ми нашински збореа ете каку мие сега шо 
збореме“. Во еден дел од трудот, авторот се задржал на значајни личности од македонската историја, 
но и на лиќности кои оставиле свој белег во животот во Албанија. Секој нивен  ангажман секогаш бил 
професионално извршуван, а поради тоа и биле почитувани од државните авторитети. Во овој дел има 
бесценет материјал, кој треба да се доистажи и дополни со податоци кои Павли Никола не беше во можност 
да ги дообработи.Третата книга на Павли Никола насловена  „Врница низ вековите“ е богато илустрирана, 
со што текстуалниот дел е визуелно поткрепен со фото-документација. 
И за крај. Огрмна благодарност до Павли Никола за се што напиша и за се што ни остави во аманет. 
Од нас, само верување дека ќе продолжиме да го работиме она што најмногу му значеше, историјата и 
традициите на Македонците во Албанија.Вечна ти слава и благодарност, неформален учителе. 

Пртоф. д-р Катерина Тодороска  
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ПРОМОЦИЈА НА ЧЕТИРИ КНИГИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО КОРЧА

ПРВА НАГРАДА НА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ОД ЦРВЕН КРСТ ЗА САРА ЏЕЛИЛИ 
МАКЕДОНКА ОД ГОЛО БРДО 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”- ОГРАНОК ГОЛО 
БРДО, Г. ИЛИ ХАЛИЛАЈ НА ПОСЕТА ВО БИГОРСКИОТ МАНАСТИР СВ. ЈОВАН 

КРСТИТЕЛ

Македонското друштво “Сонце” во соработка со 
Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков” 
од Скопје, во просториите на Округот Корча, во 
Корча, организираше промоција на четири книги на 
македонски јазик поврзани со јазикот и традициите на 
Македонците во Албанија: “Говорот на Македонците 
во Мала Преспа” од Гоце Цветановски (промотор 
Елена Јованова – Грујовска), “Голо Брдо” од рускиот 
автор Андреј Соболев (промотор Веселинка Лаброска), 
“Записи од мојот крај” од Крисанта Јанкула (промотор 
Светлана Давкова-Ѓоргиева) и “Поезија и проза од мојот 
крај” од Крисанта Јанкула (промотор Борче Арсов). 

Првата награда на литературниот конкурс на Црвен 
крст на Македонија отиде во рацете на Сара Џелили, 
Македонка од Голо Брдо. Младата Македонка Сара 
Џелили потекнува од с. Требиште во областа Голо 
Брдо, а живее во Елбасан, Албанија. Таа е ученичка 
од ОУТУ „Ванчо Питошески“ – Охрид и е еден од 
степендистите на Владата на Република Македонија. 
Сара е наградена со прва награда на литературниот 
конкурс за средни училишта на тема “Топлите 
прегратки на баба и дедо”, распишан од Црвениот 
крст во Охрид, Македонија. Конкурсот бил дел од 
програмата на грижа за старите лица, а Сара својот 
труф го изработила под менторство на професорот по 
македонски јазик и литература, Перчо Божиновски. Со 
оглед на сериозноста на темата, но и со оглед на бројноста на пристигнатите трудови претаставува голема 
чест и задоволство да се добие оваа висока награда. Младата Сара Џелили, покрај другите активности, 
е член на Македонско друштво “Илинден”-Тирана и дописник од градот Елбасан на Македонски весник 
“Илинден”.

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Огранок 
Голо Брдо, г. Или Халилај, на 31.12.2018 година беше во посета 
на Бигорскиот Манастир Св. Јован Крстител – Дебар, Република 
Македонија. Тој, со благослов на игуменот на Манастирот, 
Неговото Високопреподобие, Архимандрит Партениј, беше 
топло пречекан и оствари средба со дел од браќата монаси. На 
средбата претседателот на Македонско друштво ”Илинден”- 
Огранок Голо Брдо, го информира братстворо на Бигорскиот 
манастир за активностите на друштвото. На средбата се 
нагласи потребата за повеќе соработка меѓу Друштвото и 
Бигорскиот Манастир.
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МАКЕДОНЕЦОТ КРИСТО ПАНДОФСКИ ПРОГЛАСЕН ЗА ПОЧЕСЕН ГРАЃАНИН НА 
БИЛИШТА

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА ВО КАНАДА ГО ОДРЖАА СВОЈОТ ГОДИШЕН 
БАНКЕТ СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Познатиот хирург Кристо Пандофски по 
потекло од селото Врбник, по предлог на 
градоначалникот г-дин Бледјон Налбати, 
со најголема благодарност, Општина Девол 
и Советот на општина Билишта го прогласи за 
“Почесен Граѓанин” на Билишта како “Мисионер 
за здравјето и хуманоста”. Ова признание му 
беше доделено како резултат на посветеноста 
и хуманоста што ја има покажано за време на 
неговата долгогодишна работа. За Пандофски 
ова е најголемата награда од неговите пациенти 
и соработници. Тој бил и ќе остане пример за 
сите генерации на воени и цивилни лекари, за 
луѓето што им помогнаат и ги излекуваат низ 
цела Албанија.

Во чест на големиот верски празник 
Свети Архангел Михаил, кој е 
заштитник на Македонците од Мала 
Преспа, друштвото “Мала Преспа“ 
од Канада на 17 ноември 2018 година 
го одржа својот годишен банкет.  
Беше тоа традиционална средба на 
сите Македонци кои потекнуваат од 
областа Мала Преспа, населена со 
етнички чисто македонско население. 
Иселените Македонци од овој 
живописен крај своите традиции 
ги чуваат и негуваат и во Канада, 
здружени во друштвото кое беше 
формирано пред 10 години со цел 
продолжување на македонизмот 
и во Канада. На банкетот кој оваа 
година беше јубилејен и се одржа на 
старата локација Capitol Banquet Hall во градот Мисисага присуствуваа многубројни Малопреспани и 
нивни пријатели од сите делови на Македонија кои денес живеат во Канада и соседните САД. Големата 
роденденска торта ги воодушеви гостите кои беа понесени од бескрајно веселото расложение за што 
придонесе оркестарот ,,Бисер,, со својата музика. Сплотено, семакедонски се славеше до раните утрински 
часови. Банкетот беше испочитуван од многумина претставници на управите во македонските православни 
цркви, како и македонски патриотски организации и здруженија од Канада. Со неколкуминутна програма 
се претстави и фолклорниот ансамбл од МПЦ Св. Илија од Mississauga ,,Илинден,, во кој членуваат 
повеќе млади Македончиња со потекло од Мала Преспа. Повеќемина од гостите на годинешниот банкет 
си заминаа и со многу вредни награди од познати светски фирми, кои беа доделени на традиционалната 
лотарија. Испраќаме честитки по повод заштитникот на друштвото ,,Мала Преспа,, Св. Архангел Михаил 
и за многу години!
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ИНТЕРВЈУ СО Г-ДИН ИЛИ ХАЛИЛАЈ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО 
ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”- ОГРАНОК ГОЛО БРДО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ ВО ОБЛАСТА 

ГОЛО БРДО

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ГО ОСУДУВА УБИСТВОТО НА 
ПЕТРИТ ЗИФЛЕ ВО КРФ

Македонски весник “Илинден”: Како ја оценувате положбата на 
Македонците во областа Голо Брдо?

Или Халилај: Во врска со положбата на Македонците во Голо Брдо, 
како што знаете за жал, не можеме да се пофалиме. Тоа првенствено 
го говориме бидејќи срамно е во 2018 година по кој знае кој пат да 
кажуваме дека цел еден регион кој зафаќа територија од над  23 
села, жителите живеат со неасфалтирани патишта, без болници 
и без општина. Целата област е оставена сама на себе, а жителите 
за еден обичен извод на родени треба да патуваат 2 часа. При тоа, 
задожително ќе потрошат 30 пати повеќе пари од што треб да се плати 
еден извод. Истата процедура ја имаме и при олаќањето на нашите 
сметки, пратки итн.

Македонски весник “Илинден”: Знаеме дека областа Голо Брдо е планински регион, па можете ли 
да ни кажете со кои проблеми се соочуваат Македонците во зимскиот период?

Или Халилај: Ги имаме многу. Но, сепак, најтешко е доколку се разболи човек во зимскиот период 
оради тоа што кај нас знае да наврне снег, дури и околу еден метар. Тогаш патиштата се непроодни или 
тешко можеме да се движиме низ снегот. Сепак, последниве години имаме одредено олеснување бидејќи 
имаме нов и нам, близок граничен премин преку кој поминуваме во Република Македонија. Така, нам ни 
се скратија маките и сега одиме во Дебар за да се лечиме. За жал, нам како на жители на Албанија, не 
ни се остапни основните човекови права. Најдобар показател за тоа е што најблиската болница кај нас 
од албанска страна е во Пешкопеја. Но, треба да се знае дека до овој град патувањето е два и пол часа со 
комбе. Затоа, во зимско време кога сите патишта во Голо Брдо се блокираат од снегот, наш спас е само 
преминот кој не поврзува со Република Македонија, но, за жал тој во зима работти од 8 до 18 часот, а 
во лето од 8 до 20 часот. Гледајќи го спасот во овој премин, Македонците од Голо Брдо апелираат до 

Петрит Зифле, роден на 3 јули 1955 година, жител 
на градот Берат, Албанија а неодамна престојувал во 
Спартерон Крф, Грција. Петрит Зифле и Димитрис 
Курас започнаа дебата за името на Македонија, 
но ситуацијата ескалираше и претставникот на 
“Златна зора“ Димитрис Курас. Потоа Курас го 
нападна и го уби 63-годишниот Петрит Зифле, чие 
тело беше фрлено во јаз каде што беше пронајдено. 
Македонското друштво “Илинден”-Тирана остро го 
осудува убиството и ги повикува грчките власти да 

ги осудат и да ги казнат сите обиди на Златна зора или други екстремисти. Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана изразува сочувство до неговото семејство и роднини.
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македонските и албанските власти да го продолжат работното време на граничниот премин Џепиште-
Требиште за два до три часа.

Македонски весник  “Илинден”: Македонското друштво “Илинден”- Тирана и Македонското 
друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо беа најгласни против новата административно-
територијална поделба што се спроведе во 2014 година. Тогаш беа укинати општините во Голо Брдо 
и Гора. Дали од денешна перспектива се уште мислите дека е грешка што Голо Брдо и Гора останаа 
без самостојни општини?

Или Халилај: Новата административно – територјалната поделба која албанската Влада ја спроведе во 
2014 година ја оценивме како еден начин на делба и економско протерување на Македонците од овие 
области. Имено, еден од главните фактори поради кои Македонците масовно и секојдневно се исселуваат 
од родните огништа е тоа што нема ниту општина, ниту институции кои на народот би му ги намалиле 
повеќето проблеми. Напротив, сега нашите жители мораат да патуваат до градот Булѓиза доколку сакаат 
да завршат некоја работа во општината. Тоа секако изискува и материјални средства, кои за нашето 
население е товар. Од тие причини, сметаме дека Република Албанија треба да ја преиначи одлуката од 
2014 год., која се однесуваше за нова административна поделба.

Македонски весник  “Илинден”: Кои се активностите на  Македонско друштво 
“Илинден”- Огранок Голо Брдо за подобрување на животот и правата на Македонците во Голо 
Брдо?

Или Халилај: Македонското друштво “Илинден” Огранок Голо Брдо секогаш било и ќе биде активно 
во правец на подобрувањето на секојдневието на нашите сожители. Се прават напори да подобрување на 
условите за живот на припадниците на македонското малцинствао во Албанија. Сакам да го истакнам и 
фактот дека ние тука се соочуваме и со многу сериозна навала на бугарските претставници во Албанија 
или бугарските емисари, кои во Голо Брдо бараат нивно малцинство, кое не постоело и не постои. 
Поголем проблем од нив е што луѓето поради економски причини подлегнуваат на ветувања и  многумина 
имаат извадено бугарски пасоши. И тие говорат дека тука нема Бугари, ама лошата економска положба 
на населението мора да ја надминуваат без никаков знак и заитересираност дека македонската влада би 
помогнала барем на едно поле. Во ваква положба и ние правиме напори да помогнеме во борбата на 
населението за пристоен живот. Следното што се трудиме да го заживееме е да го воведеме македонскиот 
јазик во училиштата во Голо Брдо, бидејќи македонскиот ни е мајчин јазик што го зборуваме, па зашто и 
да не го пишуваме?

Македонски весникот “Илинден”: Како  претседател  на Македонското друштво “Илинден”- 
Огранок Голо Брдо, кои се вашите идни планови во однос на заштита на интересите на Македонците 
во областа ГолоБрдо?

Или Халилај: Јас како претседател на Македонското друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо како 
примарен план ја гледам реалноста во која ќе успееме да го озакониме македонскиот јазик во училиштата 
за да го учат децата. Не помала потреба и сатисфакција за нас е  да бидеме прифатени како македонско 
малцинство, за и ние да ги уживаме основни човекови права кои ги уживаат сите малцинства во светот. 
Не сакаме д бидеме како нашите татковци и дедовци ги немале никакви права како Македонци и биле 
под постојан притисок. Ценам дека сега е дојдено времето секој да си го добие она што му припаѓа, и 
паралелно со тоа работиме да ја зачуваме културата и обичаите.



VESNIK ILINDEN
ЈАНУАРИ / МАРТ 2019 Година

11

Издавач: Македонско друштво “Илинден” – Тирана
Главен и одговорен  уредник: Никола Ѓурѓај
Заменик на главен и одговорен уредник: Незир Меча
Лектура: Естела Ѓурѓај
Компјутерска обработка: Тримакс - Тирана
Печати: ДСИ - Тирана 
Фотографии: Архива на МКД “Илинден “- Тирана и редакцијата

Редакција: 
Ули Халилај, Ариана Шутку, Фидана Ќулханџиу, Ламбе Шатровски, Цветан Богдановски, Алдана Лоровска, 
Бесим Мемишај, Фатри Фетаху, Сара Џелили 
Контакт:
00355692401778
Адреса: ул. „Михал Грамено“ 183 - Тирана, Албанија
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com   
www.ilinden-tirana.com
www.vesnik-ilinden.com
Весник Илинден - Сите права се загарантирани. За умножување, изнајмување и соопштување на јавноста во било која 
форма, вклучувајки го и интернет, како и за преработка на дел или во целост на ова издание, потребно е писмено одобрение 
од издавачот.

Македонски весникот “Илинден”: Вашата порака како преседател  на Македонско друштвото 
“Илинден”- Огранок Голо Брдо до Македонците во областа Голо Брдо?

Или Халилај: Како и секогаш, да не се плашат да бидат тоа што се и да не ја забораваат нивната татковина. 
Но, и дека сме староседелци на свои огништа, а не сме дојденци седнати во туѓи куќи бидејќи сè што 
имаме и материјално и духовно, сè е наследено од нашите предци. Македонци сме се родиле и такви ќе 
умреме.

Македонски вестник “Илинден”:  г-дин Или Халилај, Ви благодарам за интервјуто, Ви посакувам 
лични и професионални успеси.

Или Халилај: Ви благодарам и вам и да се видиме само за убаво.
 

       Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
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