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СО ГЛАСОТ ЈА НОСИ ТАТКО  

Пишува: проф.
Ламбе МАРТИНОСКИ

НАУМ НАУМОВСКИ ОД КРАНИ, П      

НАУМ НАУМОВСКИ ВО СВОЕТО СТУДИО ВО ДЕТРОИТ

Во Република Маке до-
нија на брегот на пре-
красното Преспанско 

Езеро некогаш се наоѓал 
градот Пре спа. Тоа како ки-
лим е рас послано по дол-
жината на албанско-грч ка-
та гра ница, дел од нашата 
тат ковина која од дамнина 
е позната ширум светот, 
осо      бено ка ко пре столнина 
на Са му иловото царство. 
Прес па е колевката од каде 
што излегле првите  наши 
печал бари и по корка леб 
се упа тиле во туѓина, во 
прекуо кеанските земји. Лу-
ѓето од приградските на-
селби на Ре сен и од местата 
покрај езе рото заминувале 
од родниот крај затоа што 
сиромаштијата им навлегла 
во секоја пора од животот, 
а воедно ги при тискале и 
различните тор тури и мал-
третирања од злоб ниците, 
соседите... Тие тежнееле 
пре ку асимилација да го 
уништат македонскиот ет-
нос, но тој опстојувал, оп-
стојува и ќе опстојува како 
низ минатите векови така и 

Во 1995 година Наумовски со семејството се ре-
шил на пресудниот чекор да ја напушти тат-
ковината. Ја преминале "барата" и само два 
месеца престојувале во Индијана. Потоа се 
"вгнездиле" во Детроит - Мичиген.

Гласот на Наум Наумовски проструи низ етерот. 
Тоа беше гласот на штотуку дојдениот досе-
леник од Македонија, кој се карактеризира 
со редок ентузијазам, со верба и љубов, него-
виот жар опстојува и натаму.

во оние кои доаѓаат, секаде 
и секогаш ќе нè има како ма-
кедонски народ, како на-
род на Република Маке до-
нија. 

ПЕЧАЛБАРСТВОТО 
КА КО ИЗЛЕЗ

Печалбарството е тради-
ција која и денес сè уште се 
негува во овој крај. 

Господинот Наум Наумов-
ски од селото Крани, роден 
1953 година, е еден од оние 
кои ја напуштиле Преспа и 
Република Македонија. По 
завршувањето на основ но-
то образование неговата 
желба да го продолжи шко-
лувањето била сè поинтен-
зивна, осо бено го при вле-
кувал маке дон скиот лите-
ратурен јазик - мајчиниот, 
највредниот жив сведок на 
македонското оп стојување. 
Поради мате р и јалната сос-
тојба во која се наоѓало 
неговото семејство тоа не 
било зможно, односно за 
да ја обезбеди егзи стен-
цијата тој работел сè и се-
што, а одредено време ду-
ри и во една продавница 
заедно со сопругата Цве-
танка и ќер ките Јасмина и 

Билјана. Го отслужил во е-
ниот рок во тогашната ЈНА. 
Подолго вре ме работел во 
поштата во Ре сен, но тоа 
никако не го ис пол нувало. 
Постојано го слу шал Радио 
Ресен, често коп неел еден 
ден и тој да се нај де пред 
микрофонот, не за ради се-
бе лично туку за дру гите, за 
нашите, за Маке дон ците, да 
може да ги инфор мира, на 

Мичиген. Кратко време ра-
ботел во една пе кара, а 
потоа во компанијата "СР-
ГУКАЛ ЕКСПРЕС", ком па нија 
за стерилизација на ме-
дицинска опрема како опе-
ратор, 6 години работел ка-
ко супервајзер, а пос лед-
ниве години како возач. 
Сите чле нови на неговото 
семеј ство се вработени. 
Соп ственик е на две куќи. 

тој начин да го не гува мај-
чиниот македонски го вор 
како наследство од илјади, 
илјади години од пред 
Александар Македон ски сè 
до денешните де нови.

Во 1995 година Наумов-
ски со семејството се ре-
шил на пресудниот чекор 
да ја на пушти татковината. 
Ја пре минале "барата" и 
само два месеца пре сто-
јувале во Ин дијана. Потоа 
се "вгнездиле" во Детроит - 

ДАМНЕШНА ЖЕЛБА

Но, Наумовски е нај за до-
волен и пресреќен откако 
работи како волонтер во ра-
диото на црковната оп шти-
на во Детроит, каде што 
има можност да ги за поз-
нава со новините сите наши 
луѓе кои се наоѓаат на тој 
простор. Од 2000/2001 го-
дина тој е соп ственик на 
радиостаница, од студиото 
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контактира со лу ѓе то од 
дијаспората, а ќерката Бил-
јана е уредник и водител. 
Со тоа му се исполнила дам-
нешната желба. Сега за се-
га, само во сабота 2 часа се 
еми тува македонска про-
грама, музичка, инфор ма-
тивна, вес тите од стариот 
крај ги до бива од изве с-
тувачот госпо динот Стојан 
Тренчески од Македонското 
радио во Ско пје. Од тука се 
упатуваат мно гу честитки, 
реклами, огласи и со оп ште-
нија, а се ре али зира и про-

грама во живо со поли ти-
чари, бизнисмени и ак ти-
висти директно од Ре пу б-
лика Македонија.

Речиси три години ова 
ма кедонско радио ги прави 
по среќни нашите луѓе од 
Дет роит и околината. Гла-
сот на Наум Наумовски про-
струи низ етерот. Тоа беше 
гласот на штотуку дојдениот 
до селеник од Македонија, 
кој се карактеризира со 
редок ентузијазам, со вер-
ба и љу бов, неговиот жар 
опстојува и натаму. Тој ги 

информира Македонците 
за настаните во родната 
Македонија, носи абер од 
татковината, го не гува ли-
тературниот јазик, се збо га-
туваат и се зацврстуваат 
врските на раселените по 
светот со незаборавната 
Ма   кедонија, ги соопштува 
нај значајните настани, слу-
чувања на сонародниците 
во татковината, говори за 
сè она што е од витално зна-
че ње за опстојувањето на 
Ма кедонија. Меѓутоа, него-
вата информативна дејност 

ги над минува американ-
ските ме ридијани. Тој е ед-
ен од те мелните луѓе - фак-
тори, кои денес во Америка, 
особено во регионите око-
лу Детроит, настојуваат кај 
младите да ја всадат жел-
бата за изучување на ја-
зикот на нивните пред ци, 
да го негуваат фолк лор но-
то богатство, да ги про дол-
жуваат националните тра-
ди ции. Нашиот човек од 
дијаспората Наум Наумов-
ски треба да биде пример 
до стоен за почит.


