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Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 

“ИЛИНДЕН”- ОГРАНОК ГОЛО 
БРДО БАРА ИТНО ОД ВЛАДАТА НА 
АЛБАНИЈА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН 

ЏЕПИШТЕ – ТРЕБИШТЕ ОБЛАСТА ГОЛО 
БРДО ДА РАБОТИ 24 ЧАСА

ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ 
НАЦИОНАЛНОСТИ: ЗБОРУВАТЕ 

ЛИ КОРОНА? МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
АЛБАНИЈА СЕ СООЧЕНИ СО НИЗА 
ПРОБЛЕМИ ПОРАДИ КОВИД-19 

ФУЕН ОПТЕЧАТИ БРОШУРА ЗА 
СЛОВЕНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, МЕЃУ 

НИВ И ЗА МАКЕДОНСКОТО ВО 
АЛБАНИЈА 

СТЕРЈОВСКИ БАРА ЦЕЛОСНО 
ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО 
АЛБАНИЈА 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА БАРА ОД ВЛАДАТА НА 

АЛБАНИЈА И МАКЕДОНИЈА ДА СЕ 
ОТВОРРИ ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН 

СТЕБЛЕВО – ЛАКАЈЦА

ЃУРЃАЈ: УЧЕСТУВАШЕ НА РАБОТЕН 
СОСТНАОК ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА 

РАБОТНАТА ГРУПА НА СЛОВЕНСКИТЕ 
МАЛЦИНСТВА ВО ФУЕН 

КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА 
ПОЛИТИКА ГО ПОДДРЖУВА 

БАРАЊЕТО НА СТЕРЈОВСКИ ЗА НОВ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА АЛБАНСКО-
ГРЧКАТА ГРАНИЦА КАЈ СЕЛО ЦЕРЈЕ, 

ОПШТИНА ПУСТЕЦ

ПРВА НАГРАДА ЗА САРА ЏЕЛИЛИ, 
МАКЕДОНКА ОД ГОЛО БРДО НА 

ЛИТЕРАТУРНИОТ КОНКУРС ПО ПОВОД 
24 МАЈ – ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ 
И СЕСЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ, 
СВЕТИТЕ БРАЌА КИРИЛ И МЕТОДИЈ

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-
TИРАНА УПАТИ ЧЕСТИТКА ПО 

ПОВОД ИЗБОРОТ НА АРХИМАНДРИТ 
ПАРТЕНИЈ ЗА НОВ ЕПИСКОП НА 

МПЦ-ОА

СТЕРЈОВСКИ ПОБАРА ОД ВЛАДАТА 
ВО ТИРАНА ДА ЈА ПОТПИШЕ И 

РАТИФИКУВА ЕВРОПСКАТА ПОВЕЛБА 
ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЛИ МАЛЦИНСКИ 

ЈАЗИЦИ

KАНЦЕЛАРИЈАТА НА СОВЕТОТ НА 
ЕВРОПА ВО ТИРАНА ОТПЕЧАТИ 

БРОШУРА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА 
КОВИД -19  

МАКЕДОНСКАТА ФАМИЛИЈА ЦФАРКУ 
ПРЕДАДЕ ИКОНИ И ПРЕДМЕТИ ОД 
ЦРКВАТА СВЕТИ НИКОЛА ВО СЕЛО 

СТЕБЛЕВО ОБЛАСТА ГОЛО БРДО 
(ФОТО)

ДИМИТАР ЦАНКО (1814 – 1904) Е 
МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ ОД 

БОБОШТИЦА, КОРЧАНСКО 

ФУЕН СПРОВЕДЕ ИСТРАЖУВАЊЕ 
ЗА УПОТРЕБАТА НА МАЛЦИНСКИТЕ 

ЈАЗИЦИ ВО ВРЕМЕ НА СОVID-19 
ОПФАТЕНО И МАКЕДОНСКОТО 
МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА

БЕСПЛАТЕН 

ПРИМЕРОК

Честит празник 11-ти октомври 
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Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо бара од Влада 
на Албанија граничниот премин Џепиште – Требиште во 
областа Голо Брдо кој беше отворен во мај 2013 година 
да работи 24 часа. Владите на Македонија и Албнија 
на заедничката седница одржена во Поградец на 15 
декември 2017 година донесоја одлука граничниот 
премин Џепиште -Требиште да работи 24 часа. 
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско 
друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо бара итно да 
се реши овј голем проблем за Македонците во областа 

Голо Брдо пред да почнат врнежите од снег. Бидејќи граничниот премин работи со ограничено време и 
им создаваше големи проблеми во комуникацијата.

По едногласниот избор на игуменот на Бигорскиот манастир, Архимандрит Партениј, за нов епископ 
во МПЦ – ОА, и понатаму приситигнуваат честитки од научни работници, здруженија, друштва, месни 
заедници и многубројни поединци од земјава и од странство.
Меѓу низата со честитки е и онаа на претседателот на македонското друштво „Илинден“ -Тирана, Никола 
Ѓурѓај, кој во свое и во име на друштвото и сите Македонци во Албанија наведува дека со посебна радост 
ја примиле веста за неговиот избор.„Дозволете ми во мое лично име и во име на Македонското друштво 
„Илинден”-Тирана, и од името на македонското национално малцинство во Албанија, да Ви го честитам 
изборот за нов епископ Антаниски на Македонската православна црква – Охридска Архиепископија. Ви 
посакуваме како и до сега, честа и достоинственоста да ве следат и постојано да сте со нас. Посебна 
радост, како што се наведува, чувствуваат поради одлуката отец партенииј и понатаму за остане во 
Бигорскиот манастир. „Ви испраќаме изрази на наше длабоко почитување и благодарност за досегашниот 
ваш влог во Македонската православна црква – Охридска Архиепископија и нејзините македонски 
верници и помошта и подршката за божјите храмови во селата каде што живеат Македонци, се наведува 
во честитката.

Пратеникот во албанскиот парламент од 
македонската партија, Македонска алијанса за 
европска интеграција, МАЕИ, Васил Стерјовски, на 
денешната пленарна седница на законодавниот 
дом, побара од Владата во Тирана да ја потпише 
и ратификува Европската повелба за регионални 
или малцински јазици.Ја охрабруваме Владата 
да го потпише и ратификува главниот европски 
документ што ги штити и промовира регионалните 
иили малцинските јазици, Европската повелба 
за регионални и малцински јазици. Со тоа ќе 
се исполни препораката на Советодавниот 
комитет на Рамковната конвенција за заштита 
на националните малцинства но и препораките 
на извештаите за напредок на Советот на 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”- ОГРАНОК 
ГОЛО БРДО БАРА ИТНО ОД ВЛАДАТА НА АЛБАНИЈА ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ЏЕПИШТЕ – ТРЕБИШТЕ 

ОБЛАСТА ГОЛО БРДО ДА РАБОТИ 24 ЧАСА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-TИРАНА УПАТИ ЧЕСТИТКА ПО ПОВОД ИЗБОРОТ 
НА АРХИМАНДРИТ ПАРТЕНИЈ ЗА НОВ ЕПИСКОП НА МПЦ-ОА

СТЕРЈОВСКИ ПОБАРА ОД ВЛАДАТА ВО ТИРАНА ДА ЈА ПОТПИШЕ И РАТИФИКУВА ЕВРОПСКАТА ПОВЕЛБА 
ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЛИ МАЛЦИНСКИ ЈАЗИЦИ
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„Бевме среќи што во деловите на Албанија каде што живеат 
најголемиот број Македонци, досега немаше случаи на лица 
заразени од корона вирусот. Македонците од Голо Брдо, 
Мала Преспа и Гора ги почитуваа мерките за претпазливост 
воведени од албанската Влада за да се спречи ширењето на 
Ковид – 19, вели Никола Ѓурѓај, претседател на Македонското 
друштво „Илинден“-Тирана, организација која веќе пет 
години е членка на Федералната Унија на Европските 
Националности (ФУЕН).Никола и неговата сопруга Лизбет 
не информираа за проблемите со кои се соочува нивната 
заедница за време на пандемијата на Ковид – 19. Еден од 
проблемите со кои се соочени е што скоро ниту страница од 
материјалот за болеста и за совети за лична заштита што го 
делат албанските власти не беше преведен на македонски 

јазик.Македонското друштво „Илинден“-Тирана постојано ги информира Македонците во Албанија 
за состојбата со вирусот во Албанија, и во матичната земја Македонија. Канцеларијата на Советот на 
Европа во Тирана исто така изработи брошура за вирусот на малцинските јазици – на македонски, 
влашки, босански, грчки, ромски и српски.Но ударот врз економијата кој беше предизвикан од мерките 
за спречување на ширењето на вирусот станува се поголем проблем. Дури и пред епидемијата, Голо 
Брдо, Мала Преспа и Гора, кои се некои од регионите каде што Македонците живеат во Албанија, беа 
меѓу најсиромашните делови во земјата. Поради ова, тие се сега и најтешко погодени од невработеноста, 
како и од недостиг на храна и лекови. „Нашиот главен проблем во моментов е снабдувањето со храна. 
Има многу малку помош на располагање“, велат Никола и Лизбет.Македонците се официјално признато 
малцинство во Албанија. Според официјалната статистика, има 5.500 Македонци во Албанија, но 
неофицијално, бројките се многу повисоки, дури до 120.000.Во април 2020 година ФУЕН изврши анкета 
насловена „Дали зборувате корона?“ за состојбата со малцинствата во Европа за време на пандемијата. 
Оваа интернет анкета се фокусираше на тоа дали малцинските народи имаат доволно информативен 
материјал за Ковид – 19, како и за здравствените прашања воопшто, за достапноста на итната помош, на 
нивниот мајчин јазик, како и дали државите нудат образование на мајчин јазик преку интернет за време 
на епидемијата. Серијата истражувања е дел од проектот Дали зборувате корона?

ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ: ЗБОРУВАТЕ ЛИ КОРОНА? МАКЕДОНЦИТЕ ВО 
АЛБАНИЈА СЕ СООЧЕНИ СО НИЗА ПРОБЛЕМИ ПОРАДИ КОВИД-19 

Европа, порача Стерјовски. Посочи дека сите земји од Западен Балкан, кои се стремат да пристапат кон 
Европската унија, се должни да усвојат специфични стандарди за заштита на малцинствата, формулирани 
во политиката на проширување на ЕУ, како и во процесот на стабилизација и асоцијација.Овие земји 
подлежат на бројни услови во однос на нивната политика кон малцинствата, преземајќи обврска за 
усогласување на домашното законодавство со законодавството на ЕУ. Еден од условите за натамошно 
унапредување со нивното членство во ЕУ е потпишувањето на Европската повелба за регионални или 
малцински јазици, нагласи тој. Додаде дека Албанија е единствена земја во регионот, членка на Советот 
на Европа, која не ја има потпишано Европската повелба за регионални или малцински јазици.Сите 
мислења на Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, 
но и извештаите за напредокот на Советот на Европа, идентификуваат голем број на недостатоци во однос 
на правото на малцинствата во Албанија. Еден од тие недостатоци е секако неможноста да комуницираат 
со владините и локалните власти на нивните јазици како и употребата на имињата на местата, патиштата 
и други топографски индикатори на јазикот на малцинствата, потенцираше Стерјовски. Потсети дека 
во Националниот план за спогодбата за стабилизација и асоцијација 2012-2015 година, бил вклучен 
предлогот на Комитетот на малцинства Владата да ја потпише Европската повелба за регионални или 
малцински јазици, што до ден денес не е сторено.



VESNIK ILINDEN
ЈУЛИ/ОКТОМВРИ 2020 година

4

ФУЕН ОПТЕЧАТИ БРОШУРА ЗА СЛОВЕНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, МЕЃУ НИВ И ЗА МАКЕДОНСКОТО ВО 
АЛБАНИЈА 

ФУЕН СПРОВЕДЕ ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА МАЛЦИНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ВРЕМЕ НА СОVID-19 
ОПФАТЕНО И МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО АЛБАНИЈА

Федералната унија на европските националности, ФУЕН 
отпечати нова брошура во соработка со АГСМ (AGSM) во која 
се претставени словенските малцинства, со цел пошироката 
јавност да дознае повеќе за сите нив кои живеат низ цела 
Европа. Опфатени се 28 малцинства од словенската група кои 
членуваат во ФУЕН, меѓу нив и македонското во Албанија,за кое 
се прави приказ каде живее, какви се неговите права, за неговите 
друштва, одбележувањето празници и слично.Со независноста 
и воспоставувањето на кралството Албанија во 1912 година, 
во денешните актуелни граници на земјата, македонското 
малцинство се најде во пограничните региони на земјата. Тука 
спаѓаат населбите во Голо Брдо, Пешкопеја или Долни Дебар 

(дебарско поле), Мала Преспа и Гора, а денес ги има и во најголеми градови во земјата. На територијата 
на Република Албанија живеат околу 120.000 припадници на македонското национално малциство,стои 
во брошурата. Се нагласува дека тоа е официјално признато, само во Мала Преспа и Врбник, но „ не 
соодветно заштитено“. Настава на на мајчин јазик нема во Голо Брдо, Гора и Врбник, меѓу другите, а 
македонскиот не се користи официјално и во поголемите градови, каде живеат многу Македонци. 
Националното малцинство е исто така застапено во медиуми, но обемот во никој случај не е доволен за да 
се задоволат потребите. Весниците „Илинден“ и „Преспа“ се објавуваат еднаш месечно, а македонското 
здружение „Сонце“ работи двојазичен онлајн портал „Македониум“. Македонска радио програма во ТВ 
Корча се емитува од 1991 година.Од 2017 година, постои емисија на македонски јазик на државната 
телевизија, што се емитува пет дена во неделата, се наведува понатаму. Исто така стои дека фолклорните 
и музичките групи во Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врбник го негуваат богатиот македонски фолклор. Се 
споменуваат македонските друштва и празниците кои Македонците ги одбележуваат.Постојат друштвото 
„Илинден“ со седиште во Тирана, организација за заштита на правата на Македонците во Албанија 
„Преспанско друштво“, политичко-културното здружение „Мир“, етнокултурното здружение „Гора“ и 
друштвото „МЕД“ (Македонско Егејско друштво ).Најважните празници на македонското малцинство 
во Албанија се православните празници според стариот календар: покрај Божик, Велигден, Василица, 
Водици, свети Кирил и Методиј, свети Климент Охридски, свети Наум Охридски, свето Преображение, 
како и Курбан Бајрам, Фитр Бајрам и Летник и историските празници, како што се 2 август, во чест на 
Илинденското востание на македонскиот народ, 8 септември Ден на независноста на Македонија и 23 
октомври како Ден на македонската независност, се споменува во брошурата.Посебно место е отстапено 
за македонското друштво „Илинден“-Тирана основано во 2009 година а член на ФУЕН е од 2015 година, чиј 
претседател е Никола Ѓурѓај. „Основни задачи на друштвото се зачувување и зајакнување на етничкиот, 
лингвистичкиот, културниот, религискиот, како и историскиот и државниот идентитет. Постојаното 
постоење и интеграцијата на Македонците во политичкиот систем и институциите на Албанија исто така 
ја одредуваат и дејноста. Овие цели треба да се постигнат пред се преку работата на печатот и медиумите, 
со публикации, како и преку културната и едукативната работа,сепосочува во брошурата.

Федералната Унија на Европски националности (ФУЕН) 
спроведе истражување за да се анализира во која мерка 
комуникацијата на јазиците на малцинствата ја обезбедуваат 
различни засегнати страни во земјите-членки на Европската 
унија, како и меѓу членовите на ФУЕН. Интернет прашалникот 
се фокусираше на достапноста на информации поврзани со 
СОВИД-19, здравствени услуги поврзани со појава на појава, 
постоење на телефонска линија за итни случаи на малцински 
јазик и образование на мајчин јазик. Истражувањето беше 
завршено за 29 малцински групи во 18 европски земји, 
во истражување беше опфатено и Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана како преставник на Македонското национално малциство во Албанија.
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СТЕРЈОВСКИ БАРА ЦЕЛОСНО ПОЧИТУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО 
АЛБАНИЈА 

Пратеникот од единствената македонска партија 
во Албанија, Македонска алијанса за европска 
интеграција, Васил Стерјовски, како член на 
парламентарната комисија за европски 
интеграции, на онлајн седницата со овластениот 
министер за Европа и надворешни работи Гент 
Цакај, му постави прашање поврзани со 
почитувањете на правата на македонското и 
другите малцинства во Албанија.Еден од 
критериумите за членство на Албанија во ЕУ е 
почитувањето на правата на малцинствата и во 
тој контекст во октомври 2017 година беше усвои 
законот „За заштита на националните малцинства 
во Република Албанија“, закон кој требаше да го 
исполни законскиот јаз во однос на третманот на 
малцинствата во нашата земја. Поминаа две и 
пол години од донесувањето на овој закон и 
сеуште не се усвоени околу 50 отсто од 

подзаконските акти и овој закон не се применува, рече Стерјовски.Но, додаде тој, дури и оние подзаконски 
акти кои се одобрени, не се применуваат, како што тоа е случајот со владиниот Комитет за националните 
малцинства. Потсети дека Владата донела подзаконски акт кој се однесува на реорганизација на Комитетот 
во декември 2018 година. Исто така, во мај следната година, одлука за избор на претседател, заменик-
претседателот и членови на Комитетот на малцинствата кој треба да се именува Комитет за национални 
малцинства, но сеуште Комитетот не е формиран.Моето прашање до министерот е што се прави со 
носењето на подзаконските акти? Зошто владата го одложува носењето на подзаконските акти со оглед 
на тоа што како што споменав, еден од условите за членство во ЕУ е почитување на правата на малцинствата, 
го праша Стерјовски министерот Цакај. Првиот албански дипломат одговри дека во врска со примената 
на законот за малцинства и заштитата на правата на малцинствата Албанија е земја пример за тоа.Го 
потенцирам фактот дека Албанија е земја-модел во однос на почитување на правата на малцинствата. Не 
се спомнува тоа само од нас, туку е документиран и рефлектиран факт во извештаите на меѓународните 
организации, вклучително и извештајот на Европската комисија. За разните доцнења, треба да се има 
предвид дека е многу важно секој подзаконски акт да има доволна стручност и правилен квалитет, 
одговори Цакај. Стерјовски побара одговор и за тоа кога се планира отворање на границата кон 
Македонија, каде голем број Македонци од подрачјето на Мала Преспа и Голо Грдо како сезонски 
работници ја обезбедуваат основната егзистенција.Со министерот за надворешни работи на Македонија, 
Димитров, во целиот овој период сум речиси во секојдневна комуникација и секако, меѓу другото, 
разговаравме и за можноста за отворање на границите. Многу наскоро ќе одржиме конференција на 
ниво на министри за надворешни работи од регионот за да разговараме околу можноста за отворање на 
границите,рече Цакај. Посочи дека отворањето на границите треба да се направи внимателно и во 
согласност со сите потреби на одржување на јавното здравје и спречување на ширењето на пандемијата.
Рудина Хајдари. Господин Стерјовски. Зборот за вас.Благодарам госпоѓо претседателке. Имам едно 
прашање и едно барање за министерот г-дин Цакај. Моето прашање поврзано е со почитувањете на 
правата на малцинствата во нашата земја. Како што знаеме, еден од критериумите за членство на нашата 
земја во ЕУ е почитувањето на правата на малцинствата и во тој контекст нашата земја во октомври 2017 
година го усвои законот „За заштита на националните малцинства во Република Албанија“ закон кој 
требаше да го исполни законскиот јаз во однос на третманот на малцинствата во нашата земја.Поминаа 
две и пол години од донесувањето на овој закон и сè уште не се усвоени околу 50% од подзаконските акти 
и овој закон не се применува. Но, дури и оние подзаконски акти кои се одобрени, не се применуваат, на 
пример, тука го спомнувам случајот на Комитетот за националните малцинства. Подзаконските акти, 
Одлуката на Советот на министри за реорганизација на Комитетот на малцинствата беа донесени во 
декември 2018 година. Исто така, во мај 2019 година, се донесе и Одлуката на Советот на министри за 
изборот на претседателот, заменик-претседателот и членовите на Комитетот на малцинствата кој денес 
треба да се именува Комитет за национални малцинства, но сè уште не се избрани ниту претседателот, 
ниту заменик- претседателот, ниту членовите на Комитетот за национални малцинства, иако помина 
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една година од носењето на подзаконските акти.И моето прашање до министерот е што се прави со 
носењето на подзаконските акти? Зошто владата го одложува носењето на подзаконските акти со оглед 
на тоа што како што споменав, еден од условите за членство во ЕУ е почитување на правата на 
малцинствата!? И моето барање за министерот Чакај е поврзано со отворање на границите. Вчера бев во 
Република Македонија, имав неколку средби со премиерот, претседателот и министерот за внатрешни 
работи, каде разговаравме за можноста за отворање на границите. Како што сите знаеме, затворањето на 
границите им наштети на сите албански граѓани, но особено македонската заедница економски е многу 
оштетена затоа што, како што знаеме, македонската заедница традиционално живее во пограничните 
области со Република Македонија.Конкретно, повеќето жители на македонската заедница не се вработени 
и повеќето се занимаваат со сезонска работа, особено во Република Македонија. Зборувам овде за 
областа Преспа, Општина Пустец и областа на Голо Брдо денес во Општина Булќиза. Поминаа три месеци 
како се затворени границите и луѓето се невработени. Скоро 90% од населението не добива никаква 
помош од албанската влада, затоа што од мерките што ги има владата не можат да користат зашто се 
невработени. Има неколку бизниси. Може да има околу 10 бизниси кои имаат искористено од економскиот 
пакет, додека другиот дел зависат од сезонската работа. Затоа вчера беше мојата средба со лидерите на 
Република Македонија и каде разговаравме да разговараат заедно со албанските институции за да ја 
видат можноста за отворање на границите. Доколку оваа ситуација продолжи со затворањето на 
границите, барем да се погледни можноста жителите на македонската заедница во пограничните области 
да можат да влегуваат да работат во Македонија, затоа што работат во македонските гранични области, 
во Ресен, во Дебар, во Охрид.Позитивен е фактот што во Општина Пустец, во областа на Голо Брдо во 
Општина Булќиза, во целата оваа состојба со пандемијата, немаме ниту еден случај заразен со коронавирус 
и ова вчера им го реков на лидерите на Република Македонија. Но, потребна е соработка меѓу двете 
влади, така што моето барање до министерот е да разговара со македонскиот министер за надворешни 
работи, но и со двете влади со цел да се види можноста да им се помогне на жителите на македонската 
заедница, но не само. Да се види можноста за отворање на граници. Ви благодарам.Рудина Хајдари. Ви 
благодарам г-дин Стерјовски.Господине Цакај, зборот е за вас.Гент Цакај. Благодарам многу. Јас со 
министерот за надворешни работи на Македонија, г-дин Димитров, во целиот овој период сум речиси во 
секојдневна комуникација и секако, меѓу другото, разговаравме и за можноста за отворање на границите. 
Многу наскоро ќе одржиме конференција на ниво на министри за надворешни работи, сите министри од 
регионот за да разговараат за можноста за отворање на границите, но треба да се има предвид дека 
отворањето на границите треба да се направи внимателно и во согласност со сите потреби на одржување 
на јавното здравство и спречување на пандемијата.Треба да се објасни дека затворањето на границите не 
направило штета само на македонското малцинство. Тоа навистина се рефлектира на општо ниво, не 
само на национално ниво во Албанија, но каде и да сме имале општо затворање, блокирање на разни 
економски активности како резултат на коронавирусот. Затоа, не треба да гледаме само од етничка 
перспектива, туку треба да го гледаме како неизбежна последица од ситуација во која сите сме подеднакво 
незадоволни. Се надеваме дека ќе помине брзо и во моментот кога ќе постојат првите можности за 
отворање на границите, секако дека ќе бидат преземени сите мерки.Во меѓувреме, во врска со примената 
на законот за малцинства и заштитата на правата на малцинствата во Албанија, потенцирам што фактот 
дека Албанија е земја-модел во однос на почитување на правата на малцинствата, не се спомнува од нас, 
но е документиран и рефлектиран факт во извештаите на меѓународните организации, вклучително и 
извештајот на Европската комисија. За разните доцнења, треба да се има предвид дека е многу важно 
секој подзаконски акт да има доволна стручност и правилен квалитет. Благодарам многу.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА БАРА ОД ВЛАДАТА НА АЛБАНИЈА И МАКЕДОНИЈА ДА СЕ 
ОТВОРРИ ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН СТЕБЛЕВО – ЛАКАЈЦА

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо барат од 
владата на Албанија и Македонија да се отворри граничниот премин Стеблево – Лакајца. Македонците 
од Стеблево областа Голо Брдо барат од властите во двете држави да го реализираат ветувањето и 
да го отворат граничниот премин Стеблево – Лакајца. Да беше границата многу поубаво ќе беше за 
Македонците во областа Голо Брдо бидеќи секогаш на пазар одат во Струга, Охрид и затоа многу подобро 
ќе беше да беше границата. Патот е многу лош жителите преку Ќафасан или преку новиот премин 
Требиште – Џепиште. Во 1949 година жителите кажуват одеа на работа во Струга и стоката ја носеле таму. 
После се затвори преминот. Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-
Огранок Голо Брдо отварањето на граничниот премин Стеблево – Лакајца ќе им помогне на Македонците 
во Стеблево како и целата област Голо Брдо, ќе ја развие областа, од двете страни на границата. 
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ЃУРЃАЈ: УЧЕСТУВАШЕ НА РАБОТЕН СОСТНАОК ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ НА РАБОТНАТА ГРУПА 
НА СЛОВЕНСКИТЕ МАЛЦИНСТВА ВО ФУЕН 

KАНЦЕЛАРИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ВО ТИРАНА ОТПЕЧАТИ БРОШУРА НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА 
КОВИД -19  

Работната група на словенските малцинства во 
Федералната Унија на Европските Националности 
(ФУЕН) ја одржа својата прва средба преку Интернет. 
Бидејќи РГСМ не успеа да се сретне уште од 
семинарот на словенските малцинства во Блејбург 
/ Плиберк, Австрија, во ноември 2019 година, 
поради пандемијата COVID-19, беше организирана 
и онлајн состанок. Речиси половина од сите членови 
ја прифатија поканата, така што 13 организации 
членки беа присутни преку нивните претставници.
Ангелика Млинар, претседател на работната група 
на словенските малцинства (РГСМ) во ФУЕН и 

потпретседател на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) ја отвори средбата со 
поздравување и презентација на тековната состојба. На агендата беше размената на мислења за актуелната 
состојба во време на коронавирус и ефектите врз словенските малцинства, како и за тековните и идните 
активности на РГСМ.Покрај другите, во работа на состнаокот преку интернет учестуваше и претседателот 
на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај. Македонското друштво “Илинден“-Тирана 
како членка на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН), истовремено е и дел на 
работната група на словенските малцинства во ФУЕН.Новата брошура и почетната страница на РГСМ беа 
подетално презентирани, како и плановите за претстојниот Семинар на словенските малцинства и ФУЕН 
Конгрес 2020 (доколку ситуацијата СОВИД-19 ги   дозволи овие настани). Генералниот секретар на ФУЕН, 
Ева Пензес, подетално ги објасни можностите и предизвиците.Некои малцинства објавија исклучително 
тешка состојба како последица на пандемијата COVID-19, што веќе го покажа истражувањето на ФУЕН? 
ФУЕН и РГСМ би сакале да го коментираат ова во иднина. Сите со нетрпение го очекуваме следното (се 
надеваме лично) обединување!
Македонско друштво ”Илинден” од Тирана е член на Федералната Унија на Европските Националности 
(ФУЕН) од 16. мај 2015 година и дел од Работната група на словенските малцинства при ФУЕН.

Во Албанија отпечатена е брушура за Ковид-19 на македонски 
јазик во која се содржани сите потребни информации кои треба 
да се знаат за болеста и превенцијата од неа. Ја издава Институтот 
за јавно здравје во соработка со Министерството за здравство и 
социјална заштита, владиниот комитет за малцинства и комесарот 
против дискриминација, со финансиска подршка на Европската 
унија и Советот на Европа.
Тоа, како што стои во објавата на канцеларијата на Советот на 
Европа во Тирана, поради тешката состојба предизвикана со 
појавата на Ковид-19 која е „уште потешка за припадниците на 
националните малцинства кои се соочуваат со јазична бариера 
кога станува збор за пандемијата“.„Бидејќи владите се одговорни 
за обезбедување информации неопходни за заштита и промоција 
на правата, вклучително и правото на здравје, неопходно е пристап 
до информации и на јазиците на малцинствата околу заштитните 
мерки и случувањата поврзани со ризиците од ширењето на 
СОВИД-19. Како одговор на оваа неопходна потреба во рамки 
на проектот „Промоција на диверзитетот и рамноправноста 
во Албанија“ објавена е и оваа брошура, се наведува во 
објавата. Македонско друштво ”Илинден” од Тирана е член на 
Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) од 16. 

мај 2015 година и дел од Работната група на словенските малцинства при ФУЕН.
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КОМИСИЈА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА ГО ПОДДРЖУВА БАРАЊЕТО НА СТЕРЈОВСКИ ЗА НОВ 
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН НА АЛБАНСКО-ГРЧКАТА ГРАНИЦА КАЈ СЕЛО ЦЕРЈЕ, ОПШТИНА ПУСТЕЦ

МАКЕДОНСКАТА ФАМИЛИЈА ЦФАРКУ ПРЕДАДЕ ИКОНИ И ПРЕДМЕТИ ОД ЦРКВАТА СВЕТИ НИКОЛА ВО 
СЕЛО СТЕБЛЕВО ОБЛАСТА ГОЛО БРДО (ФОТО)

Комисија за надворешна политика на албанскиот Парламент, со 
која раководи Мими Кодели, од владејачката Социјалистичка 
партија, на денешната онлајн седница, го поддржа барањето 
за отворање нов граничен премин со Грција, кај селото Церје, 
општина Пустец.Античките латински научници порано велеа 
“Carta canta, villan dormi”, така да ќе го доставиме и писмено 
барањето до Министерството за надворешни работи со цел да 
има и официјално барање, без оглед што е валидно и барањето за 
време на состаноците на комисијата во присуство на претставник 
на министертвото, рече Кодели.Имено, на седницата пратеникот 
Ервин Бушати од Социјалистичката партија побара од заменик 
министерот за Европа и надворешни работи, Сокол Дедја 
министерството да се ангажира за отворање на споменатиот 
граничен премин, што претходно,како што рече, го побарал и 
пратеникот Васил Стерјовски.Ова е третпат, за повеќе од три 

месеци, како јас и колегата Стерјовски,во оваа комисија бараме физибилити студија за значењето од 
отворањето на граничен премин во општина Пустец со државата Грција. Не ми изгледа нормално двајца 
пратеници од ова комисија да поставуваат исто барање и да нема официјален одговор од министерството 
за надворешени работи за една толку едноставна работа. Ќе се отвори да или не? Колку чини и кога ќе 
се отвори? рече Бушати.Отворање на овој граничен премин, пратеникот од единствената македонска 
партија во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ, побара и на пленарна седница 
на албанскиот парламет при што доби подршка од повеќе пратеници.Според него, отворањето на 
граничниот премин на албанско-грчката граница и секако асфалтирањето на патот од селото Зрноско до 
Церје е од посебно значење за развој за општина Пустец и зголемување на бројот на туристите.
Ја охрабруваме Владата на Албанија заедно со грчкaта Влада да го следат примерот меѓу Македонија 
и Грција кои се договорија за отворање на граничниот премин Маркова нога од другата страна на 
Преспанското Езеро и со европски фондови ќе ја градат инфрструкурата на овој граничен премин. Со 
развојот на општина Пустец и зголемување на бројот на туристите, освен оваа општина бенефит ќе има и 
градот Корча, кој се наоѓа на 25 километри од Пустец, рече Стерјовски.Тоа,како што рече, поради фактот 
што општина Пустец нема доволно капацитети да ги смести туристите,поради што  добар дел, ќе ги 
користат хотелските капацитети во Корча

Македонската фамилија Цфарку потекнува од село Стеблево, 
областа Голо Брдо во Албанија. Една од членовите на оваа 
позната фамилија е г-ѓа Вероника Цфарку Буџаку. Таа, со 
љубов и посветеност кон Бога ги предава наследствата 
оставени од многу почитуваниот, чесен, помошник и 
соработник на црквата Свети Никола во село Стеблево, 
нејзиниот сопруг г-дин Трифон Цфарку.Имено, во пресред на 
празникот Ѓурѓовден г-ѓа Вероника Цфарку Буџаку на попот 
Хелидон Демири од Елбасанската митрополија на Албанска 
Православна Црква му предаде икони и предмети од црквата 
Свети Никола. Покрај тоа, подари и книга “Етнографија на Голо 
Брдо”, потоа календар на верските и паганските празници во 
Голо Брдо. Оваа година, за прв пат на големиот православен 
празник Ѓурѓовден ќе се држи литургија во обновената црква 
Свети Никола.Посакуваме, за добродетелството на фамилијата Цфарку, да бидат благословени нивните 
членови и потомци. Вечен да е споменот на дарителите. Честит Ѓурѓовден, Бог да донесе живот, здравје 
и радост во сите домови. Амин!
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ПРВА НАГРАДА ЗА САРА ЏЕЛИЛИ, МАКЕДОНКА ОД ГОЛО БРДО НА ЛИТЕРАТУРНИОТ КОНКУРС ПО 
ПОВОД 24 МАЈ – ДЕНОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ И СЕСЛОВЕНСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ, СВЕТИТЕ БРАЌА 

КИРИЛ И МЕТОДИЈ

Прва награда за ученичката во трета година во ОУТУ 
„Ванчо Питошески“ 0д Охрид, Сара Џелили за најдобра 
литературна творба на наградниот литературен 
конкурс по повод 24 Мај – Денот на македонските 
и сесловенските просветители, светите браќа Кирил 
и Методиј распишан од страна на општина Охрид.
Сара Џелили потекнува од с. Требиште, 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 Џелили е член на Mакедонско 
друштво „Илинден“- Огранок Голо Брдо и дописник 
на Македонски весник „Илинден”. Во 2019 година 
тата е добитник на Благодарница Илинден за особен 
придонес за Македонското национално малциство 
во Република Албанија и придонес за Mакедонско 

друштво „Илинден“-Тирана.Сара Џелили секогаш освојува високи награди за нивните поетски творби 
под менторство на професорот по македонски јазик и литература, Перчо Божиновски.Достојно чекориме 
по патот кој светите браќа Кирил и Методиј одамна ни го покажаа оставајќи епохално просветителско 
значење за Македонија, Европа и светот. На највеличествен начин преку македонската реч оддаваме 
почит на нивното дело. Наша обврска и аманет е да го продолжиме нивното дело, да продолжиме да ги 
негуваме и чуваме македонскиот јазик, македонската традиција и македонскиот идентитет.

Свети Кирил и Методиј – наши 
први учители

Денес пишуваме на овој 
благословен јазик, 
ги цртаме на платно 
тие свети букви, 
букви кои пред многу векови 
ги создадоа двајцата браќа.
Вие проширивте божествено 
знаење, 
низ свети мисии. 
Вие тргнавте 
со благ збор и 
благослов од Бога, 
мракот го осветливте.
Вие браќа просветители, 
светата мисија 
до Охрид ја донесовте. 
Преку вашите ученици, 
вашата мисија се исполни.
И денес Охрид ви е благодарен, 
над себе држи ваш благослов 

сигурен и заштитен 
тој сјае.
Вие сте нашите Кирил и Методиј, 
Апостоли славни, 
кои нам ни дадовте, 
подарок најубав 
азбуката словенска.
Денес ни е празник 
на сите заедно. 
Денес ние славиме, 
денес е ваш празник. 
А ние вашите потомци 
благословени од вашето знаење, 
со гордост и чест 
ги славиме вашите дела.
Горделиво стоите во нашиот град, 
а ние сме горди на вашиот труд. 
Вечна ви слава 
создаватели на словенската азбука!
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Димитар Цанко (1814 – 7. X.1904) е македонски просветен деец од XIX 
век во Корчанско. По завршувањето на образованието, работи како 
учител во родното место се до својата смрт. Меѓу населението бил познат 
како „Даскало“. Познавал повеќе јазици меѓу кои: својот македонски, 
старогрчкиот, новогрчкиот, албанскиот, романскиот и по малку 
францускиот јазик. Иако пишувал на грчки јазик или преведувал со грчко 
писмо, заради неговата преведувачка дејност, посебно на евангелието, 
како и борбата против елинизмот, дејноста на „Даскалот“ ја споредуваат 
со преродбенската активност на Димитар Миладинов.Димитар Цанко 
е роден во 1814 година во големото корчанско село Бобоштица (денес 
во Албанија). Детството го поминува во родното село. По основното 
образование, Димитар Цанко завршил и гимназија во Константинопол, 
каде се стекнал со широко образование. Освен својот мајчин македонски 
јазик, говорел повеќе јазици меѓу кои: старогрчки, новогрчки, албански, 
романски и по малку францускиот јазик, кој го научил во Константинопол.

Еден дел од својот младешки живот Цанко живее и работи во Романија, каде голем број на Бобошчани кои 
бегаат од неповолните општестено-политички и економски услови во земјата, наоѓаат свое засолниште. 
Во Букурешт Бобошчани формираат свое друштво „Fratia de Bobosceni din Macedonia“.
На триесетгодишна возраст, Димитар Цанко се вратил во родното место каде станал учител. 
Учителствувал се до својата смрт, а кај народот станал познат како „Даскалот“. Активно се вклучил во 
борбата против Цариградската патријаршија иако своите спомени ги пишува на грчки јазик. Со оглед на 
неговите преводи од грчки на месниот македонски говор, особено евангелието, се смета дека неговото 
книжевно-просветно дело може да се спореди со преродбенската дејност на Димитар Миладинов, како 
и на други македонски преродбеници.Еден од примерите за неговата активност против елинизмот, 
претставува писмото од 1873 година до егзархот Антим во Стамбол, кое Димитар Цанко го составува од 
името на своите соселани и свештениците. Писмото кое е потпишано од црковни лица и 17 мирјани, 
жители на Бобоштица, Цанко го напишал со грчко писмо на бобошчански народен говор. Во писмото 
покрај краткиот опис на селото, чие населението како изгубена евангелска овца се наоѓа среде 
арнаутлукот, се претставени и историските околности во кои селото станало царски имот, како и тоа кога 
половина жители избегале во Романија. Исто така, во него тој ја истакнува желбата на Бобоштани да го 
откупат селото, по одлуката на султанот Абдул Азис да ги продава “имљаците”. Оттука тие од егзархот 
бараат парична помош за таа цел.
Во наредната 1874 година, Бобоштица се ослободиле од „имљакот“. По тој повод Димитар Цанко 
одржал поздравен говор од кој е сочуван фрагмент. Текстот е пишуван со грчки курзив и е ист со 
правописот па колективното писмо до егзарх Антим од 1873 година. Самата содржина се надоврзува 
на претходно споменатото писмо до егзархот, при што во овој случај се предаваат попластични 
претстави за животот на македонското население.Димира Цанко зад себе ќе остави пишани спомени 
кои ја расветлуваат историјата и битот на тој крај. Тие претставуваат драгоцен извор за социолошките, 
духовните и воопшто за културните сфаќања во овој крај. Во нив, тој ги коментира поважните настани од 
последните векови и дава значаен материјал од две народни преданија. Тој пишува за настанувањето 
на Бобоштица и Дреновене од времето на Кралот Марко, како и за старата селска црква Св. Јоан. Исто 
така, дава значајни податоци и за исламизацијата и за албанизирањето на населението во Корчанскиот 
крај. 
Во текот на својот долг и плоден живот, Димитар Цанко бил иницијатор и за превод на изборното 
евангелие од грчки на народен македонски говор. Преводот бил изведен за да се користи во неделната 
славјанска богослужба во манастирот Св. Богородица и во Св. Никола. Целиот кодекс содржи 47 
листови, во кои се претставени три делови, а секој дел е самостоен според содржината, со исклучок на 
текстот од евангелието на Матеј.
Првиот дел кој го пишувал Димитар Цанко е најголем и се состои од 25 листови, додека вториот е 
пишуван од поп Теодор Икономо, а третиот дел е пишуван од три анонимни пишувачи. Корчанско или 
Бобошчинско евангелие се применувало околу 30 години, или од 1880 до 1909 година. Всушност, се 
мисли дека потекнува од 1880 година, односно, дека тогаш бил завршен преводот, а не се исклучува 
можноста дека ракописот почнал да се преведува порано. Јазикот на преведениот текст е местниот 
говор на Бобоштица, а еден дел кој го пишуваат непознати раце има карактеристики на друг 
македонски дијалект, конкретно на нестрамскиот говор. Димитар Цанко умира на 7 октомври 1904 
година.

 ДИМИТАР ЦАНКО (1814 – 1904) Е МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ ОД БОБОШТИЦА, 
КОРЧАНСКО 
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