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ЧЕСТИТ ИЛИНДЕН

Почитувани Македонци и Македонки во Република Албанија, во името 
на Македонско друштво “Илинден”-Тирана и во мое име, ви го честитам 
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Со почит претседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана 
г-дин Никола Ѓурѓај
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Главата Горе Македонско друштво „Илинден“-Тирана ги повикува сите Македонците во Албанија да се 
изјаснат дека се Македонци да го чуват својот Македонски идендитет

Пред пет години, како двоброј за фебруари и март, беше испечатено првото издание од македонскиот 
весник “Илинден” весник на Македонското друштво ``Илинден``-Тирана. Имајќи го во предвид фактот 
што во изминативе пет години, весникот предизвика голем интерес кај читателската публика во Републи-
ка Албанија и сред Mакедонската дијаспора ширум светот. Според бројната дописка, која пристигнува на 
електронската пошта на Редакцијата на Македонски весник ̀ `Илинден``како и од другите преписки со чи-
тателите, забележително е дека во петгодишниот период весникот прерасна во медиум кој со сериозноста 
и пристапот во објавувањето на темите, е интересен и корисен за Mакедонско национална малцинство во 
Република Албанија, но и за промоција на активностите на Македонската дипломатија во правец на по-
добрување на животот на Македонското население вон границите на својата држава. Во дел од дописите 
се истакнува и тоа дека читателите искажуваат „особена почит кон Редакцијата, која на најдобар можен 
начин одбра да ја промовира македонштината во овие бурни времиња, преку пишаниот збор. Нивната 
мисија да го одржуваат и поттикнуваат македонскиот идентитет во Република Албанија, преку културен 
израз целосно ја остваруваат. Сакаме да веруваме дека ваквата нивна активност ќе биде соодветно поддр-
жана од државните институции како во Република Албанија така и во Република Македонија, но и од Ма-
кедонците ширум светот. По повод петгодишниот јубилеј на Македонски весник ``Илинден``од Тирана, 
Редакцијата има чест да ги поздрави и да им се заблагодари на сите свои соработници, кои несебично по-
могнаа во конципирање на тематската и визуелната содржина на весникот. Воедно, Редакцијата се забла-
годарува и на читателската публика, која со покажаниот интерес кон содржините што ги понуди весникот 
покажа дека тој навистина ја допре сржта на проблемите на Македонците во Република Албанија.

ПЕТИ РОДЕНДЕН НА MАКЕДОНСКИОТ ВЕСНИК “ИЛИНДЕН”

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА МУ ГО ЧЕСТИТАШЕ ИЗБОРОТ НА 
ИЛИР МЕТА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ

Почитуван, Илир Мета Претседател на Република Албанија. Дозволете 
ми на името во на Македонско друштво „Илинден“-Тирана и во мое лично 
име, да ви честитам за функцијата претседател на Република Албанија. 
Парламентот на Република Албанија одлучи да ви довераат водење на 
државата во следните четири години. Ви посакувам успешнен мандат, и 
спроведување на изборната програма. Во исто време, веруваме дека нова-
та влада што водете ќе работи на подобрувањето на правата на Македон-
ското Малцинство во Република Албанија.
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На парламентарни избори во Република Албанија 
што ќе се одржат на 18 јуни, Македонска алијанса 
за европска интеграција – МАЕИ настапува во ко-
алиција со Движењето за социјалистичка интегра-
ција, на чија листа за ИЕ Корча е Васил Стерјовски, 
генерален секретар на МАЕИ. Партијата на Илир 
Мета, која откако тој се откажа од лидерската функ-
ција привремено ја предводи Петрит Васили.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо 
категорично ги негира тврдењата на Друштвото за бугарско - албанско пријателство дека во Албанија жи-
веат Бугари. Објавените соопштенија во веб порталот татковина.мк им порачуваме да не бидат ментори и 
со нивното помагање во однос на соопштенијата со кои се обидуваат да ја оцрнат и омаловажат борбата на 
Македонско друштво ‘’Илинден’’-Тирана и Македонско друштво “Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо 
во однос на правата на македонското национално малциство во Албанија. Согласно реалната состојба 
во Албанија, Македонско друштво ‘’Илинден’’-Тирана уште еднаш ги отфрла тврдењата Друштвото за 
бугарско - албанско пријателство од Корча, дека во Албанија има население кое се чувствува како Буга-
ри. Според тоа, македонското национално малцинство во Албанија ја оценува како груб фалисфикат на 
историјата и вистината. Во територија на Република обидот нивноата националност да се прикаже како 
бугарска, и нагласуваат дека во Албанија ниту имало, ниту денес има Бугари. Секако, ова не се однесува 
на членовите на Друштвото за бугарско - албанско пријателство од Корча, кои со своето одродување и со 
земените бугарски пасоши се обидуваат да создадат привид за постоење на Бугари во Албанија. Секако, 
нивниот број е беззначаен, податок кој е познат на целата јавност, и број кој е недостоен за разговор. Пора-
ди тоа бугарската политика манипулира со цифрата која е валидна за постоечкото македонско национално 
малцинство во Албанија.

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА НАСТАПУВА ВО 
КОАЛИЦИЈА СО ДВИЖЕЊЕТО ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО 
“ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО КАТЕГОРИЧНО ГИ НЕГИРА 

ТВРДЕЊАТА НА ДРУШТВОТО ЗА БУГАРСКО - АЛБАНСКО ПРИЈАТЕЛСТВО ДЕКА 
ВО АЛБАНИЈА ЖИВЕАТ БУГАРИ

ИНТЕРВЈУ ЗА ПОРТАЛОТ АКО.МК:МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА 
НЕЗАИНТЕРЕСИРАНА, БУГАРСКАТА АГРЕСИВНО ГИ ПРИСВОЈУВА 

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

Никола Ѓурѓај, Македонец од Албанија, претседател на македонското друштво “Илинден”-Тирана  за 
порталот АКО зборува за незаинтересираноста на македонската држава за Македонците кои живеат во 
Албанија. Тој е разочаран од инертноста на македонската влада кој не покажа интерес да се спротистави 
на агресивната политика на бугарската држава кон Македонците во Албанија. Повод за интервјуто со 
Ѓурѓај се последните обиди на бугарски пратеници во Европскиот Паламент, кои издејствува со аманд-
мани да се изгласа Декларација во која се бара поголемо залагање за ,,Бугарите во Албанија“ и нивно 
признавање од страна на албанската Влада. Бугарија со политика на издавање на бугарски пасоши, нешто 
слично како во Македонија, се обидува да ги асимилира Македонците, но Ѓурѓај вели дека тие се пишува-
ат Бугари и земаат бугарски пасош само од економски причини. Лично немам сретнато некој во Албанија 
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што се изјаснил како Бугарин, вели Ѓурѓај:
Ѓурѓај: Македонско друштво ”Илинден”-Тирана категорично ги отфрла објавите на бугарските прет-

ставници во Европскиот Парламент дека во Албанија живеат Бугари. Јас лично во Албанија никогаш 
немам сретнато лица кои себе си се прет-
ставуваат дека имаат бугарско потекло. 
Целата оваа хајка од страна на бугарската 
држава е уште од периодот кога падна ен-
веризмот во Албанија. Но, многу поинтен-
зивното „барање“ на Бугари почна откако 
Бугарија стана членка на Европска Унија. 
Факт е дека има Македонци во Албанија 
кои во потрага по подобар живот побарале 
бугарски пасоши, но нагласувам дека тоа е 
само од економски причини. Некои од нив 
имаат намера да одат во земјите, членки 
на ЕУ за работа. Најголема потврда за тоа 
е и фактот дека нема ниту едно барање за 
бугарско државјанство од Македонци во 
Албанија пред да влезе Бугарија во ЕУ. Но, 
напорите, и секако, огромната машинерија 
од научници, емисари и политичари кои ба-

раат Бугари во Албанија до сега нема особени резултати. Секако, Бугарите ја користат и неагилноста и 
незаинтересираноаста на македонските власти за потребите и интересите на Македонците во Албанија. 
До кога македонската држава ќе се однесува ноншалантно, и колку агресивно ќе настапуваат Бугарите во 
Албанија останува да видиме.

2. Како се организирани Македонците во Албанија?
Ѓурѓај:-Македонците во Република Албанија по распадот на комунизмот во 1990 година, почнаа да се 

организираат во разни политички и културни друштва. Желбата да ја изразат својата етничка посебност, 
ги натера Македонците од областа Голо Брдо во 1990 година да се организираат во политичкото друштво 
,,Братство’’ со седиште во Тирана. Во март 1993 година се формира политичко друштво ,,Мир’’ со се-
диште во Тирана, а неговата работа беше следена и со печатење на весникот „Мир“. Но, заради немањето 
основни финансиски средства, весникот иако многу популарен сред Македонците во Албанија, мораше 
да го прекине печатењето. Во април 2008 година се формира и фудбалски клуб ФК „Македонија“ со 
седиште во Тирана, кој најчесто го користат Македонците за рекреативни цели. Клубот нема поголеми 
амбиции, бидејќи за неговата работа никогаш немало финансиски средства. На 06.02.2009 година во Ти-
рана беше формирано Македонско друштво ”Илинден”-Тирана со седиште во Тирана, а после неколку 
години Друштвото на 5.10.2012 година отвори свој огранок во Голо Брдо со седиште во село Требиште, 
Голо Брдо.

3. Дали во изминативе години имавте помош од македонските, албанските или други институции во 
остварување на обврските кои сте ги презеле за зачувување на македонскиот национален идентитет на 
Македонците во Албанија?

Ѓурѓај:-Согласно нашите законски обврзувачки документи веднаш после регистрирањето на Друштвото 
се обративме за помош до неколку институции во Албанија, Македонија и по светот. Искрено кажано, по-
мошта од татковината Република Македонија во однос на Друштвото „Илинден“ од Тирана, досега била 
многу минимална, а истото се однесува и на финансиската помош во однос на весникот “Илинден“. Затоа 
пак, голема благодарност на македонската држава и должиме во однос на коректниот однос кон студенти-
те. Тука мислиме на стипендирањето на македонските деца кои сакаат да се образуваат на мајчин јазик. 
Македонската држава ги стипендира сите кандидати кои преку Македонско друштво ”Илинден”-Тирана 
се пријавија со желба за школување како во средно училиште, така и на факултетите. Можност за едука-
ција на мајчин јазик, македонските деца во Албанија немаат ниту во средните , ниту на факултетите така 
што сите оние што биле степендирани од странта на македонската Влада ги почувствуваа благодетите од 
оваа голема помош од страна на матичната држава.

4. Македонското малцинство во Албанија издава и свои гласила. Како се одвива печатењето на овие 
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гласници?
Ѓурѓај:-Како што веќе посочив, во 90-тите години на 20. век во Албанија почна да излегува весникот 

„МИР“ кој беше многу популарен меѓу македонското малцинство. Но, поради недостаток на финансии 
тој престана да излегува. Во Преспа беше востановен и весникот „Преспа“ кој имаше поголема поддршка 
од македонската држава, и излегуваше подолго. Но, како и секоја друга активност на Македонците во 
Албанија и печатењето и подготовката на текстовите во овој весник беа најголем дел или финансирани 
или бесплатно изработувани на доброволна база од соработниците Македонци. Денес и овој весник не 
излегува. За жал, македонското национално малциство во Република Албанија остана само со еден пе-
чатен медиум, а тоа е весникот „Илинден“, кој излегува еднаш месечно, а бесплатно се дистрибуира во 
Тирана, во селата во Голо Брдо, Мала Преспа, Гора, Врник во цела територија на Албанија. Интересно е 
да се каже дека тој е единствениот весник што се печати на територијата на Република Албанија, а за под-
готовка на неговите содржини не се плаќаат хонорари. Сепак, опстанокот на весник „Илинден“ неколку 
пати беше под прашалник и во краток период дојде до негово згаснување. Благодарение на Македонското 
меѓународно движење за човекови права –Торонто од Канада, сега се печати редовно и се дели секаде каде 
живеат Македонци во Албанија како и во татковината Македонија и меѓу Македонците низ светот.

5. Кои се вашите идни планови во однос на заштита на интересите на Македонците во Албанија?
Ѓурѓај:-Македонско друштво ”Илинден”-Тирана од 16. 05. 2015 година е член на Федералната Унија на 

Европските Националности (ФУЕН) единствено друштво на Македонците во соседството и светот што 
е рамноправен член. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ќе ги зголеми активностите со ФУЕН, со 
што има можност и да добие поголема поддршка. Истовремено работи на културен план во зачувување на 
традиционалните врдности на Македонците во Албанија. Исто така, ќе продолжи да бара во иституците 
да се признае македонското малциство на целата албанска територија, а не само во Преспа. Планираме и 
низа други активности за подобрувањето положбата и добивање на правата на македонското национално 
малцинство во Албанија. Во име на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана како и во име на Македонско 
национално малциство во Албанија бараме помош од институците во татковина Република Македонија 
кои се задолжени за соработка со Македонците во соседните држави, како и од невладиниот сектор.

Никола Ѓурѓај, е роден во Тирана во семејство на Силјан и Виолета Ѓурѓај. Семејството од неговиот 
татко има потеколо од Голо Брдо, околија со голем број села и население кое себеси, до денес, се смета 
и изјаснува за македонско. Со оглед на фактот што неговата баба Ружа и после преселбата во Тирана не 
го научила албанскиот јазик, во домот говореле голобрдски дијалект на македонскиот јазик. Основно и 
средно образование завршил во Тирана, додека со високо образование се стекнал во Скопје, на Факулте-
тот за физичка култура. Бел стипендист на македонската Влада, која им помага во студирањето на оние 
македонски ученици кои сакаат своето високо образование да го завршат на мајчиниот македонски јазик.
Моментално е Претседател на Македонско друштво “Илинден”-Тирана, потоа главен и одговорен уред-
ник на весникот „Илинден“, кој се печати на македонски јазик и излегува во Тирана од фебруари 2011 
година, кога излезе првиот број на весникот. Покрај тоа, член е Македонска Алијанса за Европска Инте-
грација, како и основач на Форумот на младите на Македонска Алијанса за Европска Интеграција, која е 
единствената партија на македонското национално малцинство во Република Албанија.

БЛАГОДАРНИЦИ “ИЛИНДЕН” ПО ПОВОД ОСУМГОДИШНИНАТА ОД 
ОСНОВАЊЕТО НА MАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА

Претседателот на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај, по повод осумгодиш-
нината од основањето и плодната работа на друштвото, донесе одлука да додели Благодарници “Илин-
ден”. Благодарницата се дава на лица за нивните особени заслуги за научниот и стручниот ангажман и 
перманентните активноси во насока на зачувување и одржување на македонскиот идентитет на припадни-
ците на македонското национално малцинство во Република Албанија. Предложените лица за добивање 
на Благодарница “Илинден” покажале особен придонес за животот, историјата, културата и зачувување на 
автентичната македонска традиција. Со тоа, помагаат за подобрување на секојдневието на македонското 
национално малциство во Република Албанија и афирмација на Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана. 
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Дали Европскиот парламент е неинформиран, или е 
анти-македонски? Ова се двете единствени можни оп-
ции. При бесрамно прикажување на чиста лудост, Ев-
ропскиот парламент усвои резолуција со која што од 
Албанија бараат да ги заштити правата на своето „бу-
гарско“ малцинство и тоа во региони во кои што живее 
македонско население. Па уште и „препорачува, пра-
вата на лицата со бугарска националност во областите 
Преспа, Голо Брдо и Гора законски да се регулираат и 
спроведат во пракса.“ Чувствата би биле прекрасни, 
но само ако ја идентификувале вистинската етничка 
припадност на тоа население. Европскиот парламент, со оваа ‘бескрајна мудрост’, само и‘ помагаат на 
Бугарија во нејзината мисија да го искоренат постоењето на македонското малцинство и на се‘ што е 
македонско. Истовремено, Европската Унија продолжува со својата политика да и помага на Грција, иг-
рајќи заедно со неа во вештачки-создадениот спор за името и обраќајќи и се на Македонија (по налог на 
Грција) со „Поранешна Југословенска Република Македонија“. Дури и ако треба да се одговори на таков 
арогантен и расистички извештај со кој што се тврди дека една етничка група, во име на држава која што 
се обидува да ја уништи само ја докажува ирелевантноста на таквите европски институции. Да нема ди-
леми, населението во овие области е македонско и тоа е факт прифатен од сите, вклучувајќи ги и бројните 
извештаи за човекови права од страна на истите тие европски институции, Европскиот суд за човекови 
права, Европската комисија против расизам и нетолеранција, Обединетите нации, американскиот Стејт 

Мартин Бибовски - Добидник 
на конкурсот за логото по повод 
10-годишнината од формирање 
на македонско друштво “Илин-
ден“-Тирана и Претседателот 
на Mакедонско друштво “Илин-
ден“-Тирана Никола Ѓурѓај

МАКЕДОНСКОТО МЕЃУНАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ОД КАНДА ЈА 
ОСУДУВА РЕЗОЛУЦИЈАТА НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ СО КОЈА ШТО СЕ ВЕЛИ 

ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ “БУГАРИ”

Mакедонско друштво “Илинден“-Тирана од неговото формирање 
на 06.02.2009 година во Тирана, Република Албанија континуирано 
работи на заштитата на етничкиот, јазичниот, културниот идентитет 
и национални традиции на македонското национално малцинство 
во Република Албанија. Една од задачите на Mакедонско друштво 
“Илинден“-Тирана е и таа да ги следи и забележува значајните ак-
тивности и ангажмани на одделни лица во поглед на создавање на 
благосостојба сред населението во Албанија. Mакедонско друштво 
“Илинден“-Тирана  изготви листа на кандидати за добитници на 
Благодарница “Илинден”. 

Оваа година Благодарница “Илинден” се доделува на:
1. Македонското меѓународно движење за човекови права 

-Торонто, Канада     
2. Македонската Православна Црква - Охридска Архиеписко-

пија - Скопје, Република Македонија 
3. г-дин Беќир Ала - Активист во Требиште областа Голо Брдо 

понарешен советник во Општина Требиште на Македонска 
Алјанса за Европска Интеграција, член на Mакедонско друштво 
“Илинден“-Тирана Огранок Голо Брдо    

4. г-дин Мартин Бибовски - Добидник на конкурсот за логото 
по повод 10-годишнината од формирање на македонско друштво 

“Илинден“-Тирана - Скопје Република Македонија 
5. г-дин Иќмет Ислами - Активист од Мало Острени (Малестрени) областа Голо Брдо член на Mаке-

донско друштво “Илинден“-Тирана 
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Претседателот на Македонско друштво ”Илин-
ден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 08.09.2016 годи-
на во Скопје, Република Македонија, оствари средба 
со  д-р Ицо Најдовски Перин уредник на Македонска-
та програма на радио станицата „Трипл зед“ во Ав-
стралија и активист на Македонците во Австралија. 
На средбата претседателот на Македонско друштво 
”Илинден”-Тирана, го информира д-р Ицо Најдовски 
Перин за активностите на Друштвото. На средбата се 
нагласи потребата за повеќе соработка меѓу Македон-
ските малцинства на Балканот и Македонскота дијас-
пора ширум светот. Инаку, спрема зборовите на д-р 
Ицо Најдовски Перин, Македонската дијаспора долги 

години е во контакт со Македонците во соседните држави, но се прават напори тие контакт во иднина да 
се зајакнат со почести средби и организирање на јавни собири!

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ 
СРЕДБА СО УРЕДНИКОТ НА МАКЕДОНСАКТА ПРОГРАМА “ТРИПЛ ЗЕД” ВО 

АВСТРАЛИЈА Д-Р ИЦО НАЈДОВСКИ ПЕРИН

Департмент, како и меѓународните организации за човекови права. А уште подобро би било доколку ев-
ропратениците кои што гласаа за оваа апсурдна резолуција, нека одат и нека ги посетат Голо Брдо, Мала 
Преспа и Гора, нека ги видат таму македонските развиорени знамиња и нека поразговараат со локалното 
население кое што веќе ја осудиа оваа резолуција. Европската Унија и Евро-парламентот продолжуват 
да им помагаат на своите држави-членки, Грција и Бугарија, во нивната бесрамна анти-македонска над-
ворешна политика. И сега што имаме неинформираност или анти-македонска политика? Се чини дека е 
сепак тоа второто. А ние чекаме за одговор во прилог на итно повлекување на оваа бизарна резолуција.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“- ТИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО УЧЕСТУВА 
НА ЗИМСКИОТ КАМП “СНЕЖНА МАКЕДОНИЈА - 2017”

Македонско друштво “Илинден“-Тирана Огранок 
Голо Брдо учестува на зимскиот камп “Снежна Маке-
донија - 2017”со четри деца Македонци од областа Голо 
Брдо присутен беше и Претседателот на Македонско 
друштво “Илинден“-Тирана Огранок Голо Брдо Ули 
Халилај.Зимскиот камп “Снежна Македонија - 2017” 
под покровителство на Министерството за надворешни 
работи се одржа од  3 до 8 Јануариво Крушево, Репу-
блика Македонија. На кампот учествуваaт деца Маке-
донци од Албанијаи и Србија. Зимскиот камп “Снежна 
Македонија - 2017”  е дел од поширокиот владин про-
ект “Далеку, а блиску“ за приближување на сите лица 
кои имаат македонско потекло, а особено најмлади-
те, негување на македонскиот идентитет и создавање 
долгорочни врски со Република Македонија и македон-
ската култура. Учесниците ги поздрави и вицепремиерот и министер за надворешни работи на Република 
Македонија Никола Попоски, кој говореше за улогата и значењето на мајчиниот јазик во одржувањето на 
културниот идентитет. На учесниците на овогодинешниот камп им беа доделени благодарници, книги на 
македонски јазик и новогодишни пакетчиња.
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Претседателот на Македонско друштво “Илин-
ден”-Тирана,огранок Голо Брдо Ули Халилај учесту-
ваше на тркалезна маса за малциствата.Тркалезната 
маса се одржа на 30.06.2016 во просториите на Ми-
нистерството за надворешни работи, беа присутни 
членовите на Државниот Комитетот за малцинства, 
преставници на малциствата, граѓански организаци 
и меѓународните организации, Заменик министерот 
за Надворешни работи Одета Барбулуши, генерал-
ниот секретар на Министерството за надворешни 
работи Ќирјако Ќирко. Во тркалезната маса се дис-
кутира за нацрт-законот за малцинства за цел да ја 
подобри правната рамка за малцинствата, ја презен-

тираше иницијативата за изработка на закони за малциствата и придонесот што треба здруженијата на 
малциствата,  граѓанското општество и меѓународните организации. Ќирјако Ќирко генералниот секретар 
се заблагодари на учесниците, истакнувајќи дека нивниот придонес е од суштинско значење во процесот 
на подготовка на нацрт-законот за правата на малцинствата. Заменик министерот Барбулуши истакна дека 
албанските институции се посветени на постојано за подобрување на стандардите за заштита и почиту-
вање на човековите права, од кои дел се и правата на малцинствата. Барбулуши истакна дека е потребно и  
многу важо за соработка и консултации, вклучувајќи ги и малцинските здруженија, граѓанското општест-
во, меѓународни организации. Претставниците на малцинствата едногласно ја поздравија и ја пофали 
иницијативата на Владата на Албанија и Министерството за Надворешни Работи за подобрување на прав-
ната рамка за малцинствата, со посебен закон за своите права. Претставници на малцинските организа-
ции и граѓанското општество нагласија треба да се признават сите малцинствата, и да му се обезбедува 
правото на образование на мајчин јазик, по веке да се  претставуват во јавниот живот, новиот закон ке ги 
решавање овие прашања.

Претседателот на Македонско друштво ”Илин-
ден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 07.04.2017 
година во Скопје, Република Македонија оствари 
средба со г-дин Зоран Џорлев директор на На-
ционалниот ансамбл на народни игри и песни 
на Македонија – „Танец“, присутни беа и г-дин 
Горан Десовски проект менаџер во асамблот 
како и г-дин Миле Здравковски организатро во 
асамблот.На средбата претседателот на Маке-
донско друштво ”Илинден”- Тирана, го инфор-
мира г-дин Зоран Џорлев за активностите на 
друштвото и му подари разгледници со народни 
носи на Македонците во Албанија. Директорот 
Националниот ансамбл на народни игри и песни 

на Македонија – „Танец“подари мал фонд со ЦД со Македонски песни за Македонците во Албанија. На 
средбата се нагласи потребата за соработка меѓу Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и Национални-
от ансамбл на народни игри и песни на Македонија - „Танец“како национален асамбал што ги преставува 
сите македонци.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ 
СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА НАЦИОНАЛНИОТ АНСАМБЛ НА НАРОДНИ ИГРИ И 

ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА -„ТАНЕЦ“

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОГРАНОК 
ГОЛО БРДО УЧЕСТУВАШЕ НА ТРКАЛЕЗНА МАСА ЗА МАЛЦИНСТВАТА 
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„Расте притисокот на меѓународниот фактор врз 
Тирана за усвојување на Законот за малцинствата во 
кој гледаме дефинитвно решавање и на проблемите 
на Македонците во Албанија. Усвојувањето на 
овој закон е еден од петте услови што Брисел и 
го постави на Албанија за нејзина интеграција 
во Европската Унија“ изјави за Макфакс лидерот 
на Македонското друштво Илинден со седиште 
во Тирана Никола Ѓурѓа,ј кој воедно е и главен 
уредник на весникот “Илинден“. Ѓурѓај во интервју 
за Макфакс подвлекува дека расте оптимизмот кај 
Македонците и другите малцинства во Албанија 
дека многу скоро Собранието на Албанија ќе го 
усвои законот со кој се очекува во земјата да се 
почитуваат сите конфенции со кои се определуваат 
правата на малцинствата во една земја. „Во 
Албанија пред извесно време се организираше 

една конференција за малцинствата, во организација на Комитетот за малцинства со присуство и на 
претставници на ЕУ но и Американскиот амбасадор“, вели Никола Ѓурѓај, додавајќи дека на конференцијата 
сите претставници на малцинствата побарале итно донесување на законот за малцинства. „Ветено е дека 
тоа официјална Тирана ке го стори и тоа многу брзо. Усвојувањето на законот е еден од петте услови 
што ги има поставено ЕУ на Албанија за нејзино интегрирање“, истакнува Ѓурѓај, кој очекува овој закон 
да ги надмине проблемите и на Македонското малцинство кое живее во повеќе делови на Албанија.
Лидерот на здружението „Илинден“, како главни проболеми кои треба да се решат 
во Албанија ги потенцира образованието за сите Македонци каде тие живеат, потоа 
програми на државната радио телевизија на македонски јазик како и добивање на 
сите други права кои се предвидени со конфенцијата за правата на малцинствата .
Запрашан во врска со значењето на весникот „Илинден“ во Тирана тој вели дека сега весникот излагува 
и се доставува до сите населени места и градови каде има Македонци. „Имавме многу проблеми околу 
печатењето на весникот но сега тоа е минато. Весникот информира за сите активности на Македонците во 
Албанија и за активностите на здружението и се онаа што е во центарот на вниманието во Македонија и 
Албанија . Тој весник ја постигнува целта, а тоа е информирање на Македонците во Албанија на нивниот 
јазик и кирилично писмо. Тој е мошне центет и баран весник од страна на македонците во Преспа, 
Голобрдо, Гора, Тирана , Драч, Елбасан , Драч и други места во Албанија“, вели Ѓурѓај. Кога станува збор 
за активноста на друштвото “Илинден“ подвлекува дека тоа ги организира Македонците, но исто така и 
организира и промоции на објавени кнги од страна на Македонците во Албанија за нивните традиции, 
живот публикации на македонците во други сфери. Никола Ѓурѓај кој е и добар аналитичар на состојбите 
во Албанија, нагласува дека Македонците во оваа држава со особен интерс ги следат и случувањата во 
Македонија. „Ние како Македонци во Албанија, посакуваме во Македонија да има добри избори, бидејки 
посакуваме Македонија да биде просперитетна. Ние се радуваме кога Македонија напредува“, истакна 
Ѓурѓај за Макфакс.

НИКОЛА ЃУРЃАЈ: ЗАКОНОТ ЗА МАЛЦИНСТВАТА 
Е ЕДЕН ОД УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕЗ НА АЛБАНИЈА ВО ЕУ

ГРАДОТ СКОПЈЕ СЕ ЗБРАТИМИ СО ГРАДОТ ТИРАНА

Градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски и градоначалникот на Градот Тирана, Ерион Велиај, 
денеска на 30.09.2016 година во Тирана потпишаа спогодба за соработка меѓу градовите Скопје и Тирана, 
со што двата града официјално се збратимија. Имајќи го предвид традиционалното пријателство и 
соработка на Република Македонија и Република Албанија, како и досегашната соработка на Град Скопје 
и Град Тирана, а со желба да се развиваат и збогатат постојните врски и соработката меѓу двата града, 
градоначалниците на Град Скопје и на Град Тирана ја потпишаа оваа Спогодба и го потенцираа значењето 
на соработката на културните, научните и образовните институции; градовите ќе разменуваат искуства 
и експерти во областа на комуналната инфраструктура, сообраќајот, одржливиот развој, заштитата на 
животната средина, социјалната заштита, културата, спортот и во сите други области коишто се од значење 
и во интерес на двата града; ќе разменуваат искуства и примери на добри практики поврзани со европската 
интеграција, ќе разменуваат информации за проекти и ќе соработуваат во реализацијата на проектите од 
заеднички интерес. Ми претставува особена чест што денеска го потпишавме овој договор за соработка, 
односно договор за збратимување, како еден од највисоките документи за соработка меѓу два града. Ова 
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збратимување има големо значење за Скопје 
зашто ние доаѓаме од две соседни земји кои 
негуваат одлична соработка. Нашата соработка 
за нас ќе значи и побрзо приближување до 
Европската унија, како и размена на искуства во 
повеќе области – работата на администрацијата, 
урбанизмот, културата, образованието, 
социјалната заштита, локалниот економски 
развој, комуналните работи, работењето на 
јавните градски претпријатија и друго.  Јас за 
првпат престојувам во Тирана и сум пријатно 
изненаден од развојот на градот. Тирана е големо 
градилиште, а тоа јасно зборува за работата на 
градоначалникот и на администрацијата. Сакам да 
истакнам дека е многу важна и нашата соработка 
за искористување на европските фондови за 

прекугранична соработка и пожелувам нашите два града да бидат пример во регионот за соработка – 
изјави градоначалникот Коце Трајановски, на денешната средба во Тирана. Градоначалникот на Град 
Тирана, Велиај, истакна дека со задоволство очекува размена на искуства за работењето на Град Скопје, 
за успешното функционирање на јавните претпријатија, за сообраќајните решенија и за менаџирањето 
со кризните ситуации. Очекувам по неколку недели да ја возвратиме посетата на Скопје, како прв чекор 
во нашата соработка. Заинтересирани сме да подготвиме календар за соработка во многу сфери од 
нашето делување – урбанизмот, културата, размената на ученици и студенти, за организирање културни 
манифестации.Ми претставува големо задоволство што граѓаните на Скопје и на Тирана веќе ја предводат 
оваа соработка, патуваат и негуваат пријателски односи. Се надевам на плодна соработка меѓу нашите два 
града – нагласи по средбата, градоначалникот Велиај. Соработката на Градот Скопје и Градот Тирана датира 
од 1996 година. Оттогаш се реализирани неколку возвратни посети, а особено е интензивна соработката 
на полето на културата, уметноста, образованието и спортот. Градот Скопје е збратимен со вкупно 19 
градови, а има воспоставено пријателски односи и соработува со над 50 градови од светот.Соработката со 
голем број градови од странство пред се се должи на фактот што по катастрофалниот земјотрес од 1963 
година, Скопје стана град на меѓународната солидарност, па најголемиот број збратимувања и потпишани 
протоколи за соработка датираат по 1963 година.Со збратимените градови Градот Скопје негува плодна 
соработка, во различни области. Разменува искуства на полето на образованието, културата, јавната 
хигиена, урбанистичките решенија, сообраќајот и енергетската ефикаснос.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА Г-ДИН НИКОЛА ЃУРЃАЈ 
ИМАШЕ СРЕДБА СО СТУДЕНТИ ПО ПОТЕКЛО ОД ГОЛО БРДО ШТО УЧАТ ВО ПРИЛЕП

Претседателот на Македонско друштво “Илинден” 
-Тирана г-дин Никола Ѓурѓај имаше средба со 
студентите по потекло од Голо Брдо што учат во 
Прилеп. Претседателот на Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана rазговараа за проблемите со 
кои се соочуват во текот на студирањето, но и 
како се интегрираат сред врсниците и во градот 
Прилеп. Овие студенти учат во Економскиот 
факултет.Тие се многу задоволни со учењето и 
со однесувањето на Професорите. Во ова пригода 
беше истакната заложбата што повеќе деца да 
бидат испраќани во Република Македонија со 
цел да се образуваат во матичната држава за иден 
кадар на Македонците во Албанија.
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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.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ДЕЛ ОД  МЕЃУНАРОДНАТА 
МАНИФЕСТАЦИЈА “СТРУШКИ КНИЖЕВНИ СРЕДБИ“ - 2016 СО ПОЕТЕСЕТА 

ФИДАНА ЌУЛХАНЏИУ 

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН” -ТИРАНА И МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-
ТИРАНА ОГРАНОК ГОЛО БРДО  СО ДЛАБОКА ТАГА ЈА ПРИМИ ВЕСТА ЗА СМРТТА НА ЕЛВИР 

ПУПУЛЕКУ

Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел од  
Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ со 
поетесета Фидана Ќулханџиу како преставник на Македонско 
друштво ”Илинден”-Тирана. Меѓународната манифестација 
“Струшки книжевни средби“ се одржа по шести пат, од 
7 до 9 јули 2016 во Струга, Охрид и Вевчани, Република 
Македонија, во организација на Здружението за литература 
култура и наука “Бран“ од Струга и Ревијата за книжевност 
“Бранувања“што излегува во Струга. Песните на поетесата,  
Фидана Ќулханџиу, ќе бидат објавени во новиот број на 
ревијата за книжевност “Бранувања”. Македонско друштво 
”Илинден”-Тирана им се заблагодарува на организаторот 
на г-дин Петко Шипинкаровски, што годинава, за прв пат 
Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел на  Меѓународната манифестација “Струшкикнижевни 
средби“-2016 со поетесета Фидана Ќулханџиу како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-
Тирана ќе има преставник на Македонците од Република Албанија.

Македонско друштво “Илинден” -Тирана и Македонско друштво “Илинден”-
Тирана Огранок Голо Брдо со длабока тага ја прими веста за смртта на Елвир 
Пупулеку. На 18 години почина од кратко боледување Елвир Пупулеку од 
Требиште, Голо Брдо. Учесник на Летен камп -2014, 2016 во Охрид, Македонија. 
Заминувањето на Елвир Пупулеку е голема загуба како за неговото семејство, 
така и за сите соселани и пошироко. Голо Брдо загуби едно прекрасно момче. 
Во име на Македонското друштво “Илинден” -Тирана и Македонско друштво 
“Илинден”-Тирана Огранок Голо Брдо изразуваме најискрено сочувство кон 
семејството, блиските и пријателите на Елвир Пупулеку.



 Св. Наум  - Охрид, 
Македонија


