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105 ГОДИНИ ОД БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР

Пред 105 години, на 10 август 1913 година, во Букурешт,
Романија, завојуваните страни во Првата и Втората
Балканска војна 1912-1913 година, потпишаа мировен
договор, познат како Букурешки мировен договор,
со кој се санкционира поделбата на Македонија
и Македонскиот народ меѓу Бугарија, Србија и
Грција, дел остана и во Албанија. На Меѓународната
конференција во Букурешт од 28 јули до 10 август
1913 година, насилно е поделена и распарчена етноисториската територија на Македонскиот народ меѓу
сојузничките земји: Грција приграби и окупира 34.869
км2 познат како Егејски или Беломорски дел на
Македонија, Бугарија приграби и окупира 6.729 км2
познат како Пирински дел на Македонија), Србија
приграби и окупира 25.744 км2 познат како Вардарски
дел на Македонија), а околу 1.150 км2 останаа под
окупација и јурисдикција на Албанија, областите Голо Брдо, Мала Преспа, Гора и Врбник. Балканските
војни ја сменија гео-политичката и етно-историската карта на Македонија и на Македонскиот народ. Со
Балканските војни врз Македонија е извршена окупација, врз Македонскиот народ е извршен геноцид
кои се’ уште траат до денес! Балканските војни и Првата Светска Војна за Македонскиот народ се
оклупаторски војни, а земјите учеснички во овие војни се окупатори врз Македонија и Македонците!
И во дваесет и првиот век, и Грција и Бугарија, иако се членки на Европската Унија, не ги признаваат
Македонците и Македонскиот народ во целина. За жал, антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и
бугарскиот геноцид врз Македонскиот народ, наци-фашистичкото барање на Грција за промена на името
на државата Македонија и наци-фашистичкото барање на Бугарија за промена на јазикот, културата и
историјата на Македонскиот народ, се вредност за солидарност на Брисел и Стразбур со Атина и Софија.
Во знак на помен и спомен на поделбата, окупацијата врз Македонија и геноцидот врз Македонскиот
народ, во знак на помен и спомен на жртвите на Македонскиот народ во Балканските војни 1912-1913
година, а врз основа на одлука на Четвртото Собрание на Светскиот Македонски Конгрес за Европа
одржано на 25 април 1998 година во Ремшајд, СР Германија, Шестото Генерално Собрание на Светскиот
Македонски Конгрес одржано на 8 август 1998 година во Скопје, Македонија, го прогласи 10 август за
СВЕТСКИ ДЕН НА СЕМАКЕДОНСКОТО ПОМИРУВАЊЕ И ОБЕДИНУВАЊЕ! Светскиот Ден на
семакедонското помирување и обединување треба да го одбележуваат Македонците во целиот свет со
академии, комеморации, панихиди, помени, полагање цвеќе на паметници и споменици. На Светскиот Ден
на семакедонското помирување и обединување Македонците треба да ја шират вистината за Македонија
и за Македонците, заради последиците од врховизмот и колаборационизмот Македонците да си подадат
рака на семакедонско помирување и обединување! Се разбира, макотрпен е но неизбежен процесот на
семакедонското помирување и обединување, затоа што со сите разлики меѓу нас Македонците, само
Македонија е нашиот единствен заеднички именител, само Македонија е нашиот единствен заеднички
содржател! Вечна им слава на Македонците жртви во Балканските војни! Сите Македонци еден за друг!
All Macedonians for one another! Македонија вечна од исконот до бескрајот! Светскиот Македонски
Конгрес подава рака на семакедонско помирување и обединување во единствен Светски Македонски
Конгрес, како неформален Светски Парламент на Македонците од сите делови на Македонија и во целиот
свет, затоа што заедно сме посилни, а силата е во единството! Единствени и обединети, заради историјата
сегашноста и иднината, општ и безусловен бојкот и масовна неизлезеност на неуставниот и незаконскиот
владин референдум на 30 септември 2018 година за промена на името и идентитетот како велепредавство
на државата и нацијата, геноцид врз Македонскиот народ и злосторство против човештвото што не
застарува! За навек Светскиот ден на семакедонското помирување и обединување! Амин!
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АЛБАНСКИОТ ДРЖАВЕН КОМИТЕТ ЗА МАЛЦИНСТВА ЈА КОРЕГИРА ГРЕШКАТА, СЕГА СМЕ
МАКЕДОНЦИ
Албанскиот државен комитет за малцинства, ја
корегира грешката на веб страницата во делот
резервиран за влашкото малцинство, па македонското
малцинство повеќе не е Славомакедонско туку
Македонско. Ова по одлуката на Комесарот за
заштита од дискриминација,кој позитивно одговори
на барањето на Македонското друштво „Илинден“
со седиште во Тирана. Комесарот за заштита од
дискриминација со одлука број 149 а по наше барање,по
инситуционален пат побара да се отстрани од веб
страницата на државниот комитет за малцинства, во
делот резервиран за влашкото малцинство, терминот Славомакедонци. Комитетот експресно реагираше
на одлуката и сега стои Македонци, како што стои во отстапениот простор од сајтот за другите малцинства
-изјави, претседателот на Македонско друштво „Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај.
Според него Друштвото ,заедно со огранокот за Голо Брдо остро реагирале на преименувањето и во
писмото до Комесдарот побарале да се ангажира тоа веднаш да се корегира. Во барањето наведовме
дека во Република Албанија е признато македонското национално малцинство, со мајчин македонски
јазик, -додава Ѓурѓај. Според него ова е уште еден успех на Македонците во напорите да се елиминираат
навредите на нивното достоинство и кршењето на нивните легитимни права.

МАКЕДОНИЦИТЕ ОД ПУСТЕЦ ЗАЕДНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МЕТА ГО ОДБЕЛЕЖА ПРАЗНИК
СВЕТА МАРЕНА ВО МАЛА ПРЕСПА
Македонците од општина Пустец, Мала Преспа го
одбележаа патронот на манастриот„Света Марена“ во
Туминец. На денешниот празник посветен на Света
великомаченица Марина – Марена - Огнена Марија,
заедно со Македонците беше и претседателот на
Република Албанија, Илир Мета, кој го честиташе
како што рече овој свет ден и запали свеќа за здравје.
Поздравувајќи ги присутните верници, нагласи дека за
кус временски период повторно е во општина Пустец,но
оти денеска е со посебен повод а тоа е одбележувањето
на патронот на црквата, која „ги обединува граѓаните со
природната,духовната и човечката убавина и доблест“.
Честит да е овој многу значаен ден, ден кога вие сите се
молите за подобра иднина,кога вие сите заедно барате помош од Света Марена, за еден подобар живот,за
мир, здравје во вашите семејства,за многу повеќе радост и среќа.Огромно е задоволство да се види толку
многу народ денеска, посебно толку многу млади,кои ги негуваат градициите, кои некогаш беа забранети,
млади кои сега гледаат со толку верба во иднината,- рече Мета. Пред верниците, кои беа дојдени не
само од селата на Мала Преспа туку и од подрачјето на Корча, Ресен и Прилеп, посочи дека секогаш се
чувствува пријатно и гордо меѓу „прекрасната македонска заедница“ и вети дека тоа ќе го прави многу
често. Вие сте прекрасна заедница, мирољубива и трудољубива, која заслужува една подобра иднина. Да
ни е напомош на сите нам за подобра иднина Светата великомаченица Марена. За Пустец, за Албанија,
за Македонија и за нашиот прекрасен соживот. Убавини и добрини секогаш, – рече Мета, кој ја посети
и пештерската црква „Света Богородица“ во Туминец Тој во селото Глобочани положи свежо свеќе на
споменикот на еден од најпознатите албански писатели со македонсо потекло, Стерјо Спасе и му оддаде
почит. Мета беше придружуван од претставници на локалната власт на Пустец, а срдечни средби имаше
и со жителите од овој крај.
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА БАРААТ ЗАДОЛЖИТЕЛНА ГРАФА ЗА ПОПИСОТ НА
НАЦИОНАЛНОСТА
Македонскиот аналитичар во Албанија Никола
Ѓурѓај, кој е и главен уредник на весникот „Илинден“
кој се печати во Тирана, изјави дека Македонците во
Албанија го поздравуваат воведувањето на графата
за националност и вера во пописот најавен за 2020
година, но не се согласуваат со тоа, изјаснувањето за
националноста и верата да биде незадолжително. „Добро
е што официјална Тирана конечно реши на пописот да
има графа и за националната и верската припадност. Но
со оглед дека во најавениот попис за 2020 година има
два дела на прашања, Македонците во Албанија бараат
графата да биде во задолжителниот дел, а не во делот
каде што граѓаните не мора да се изјаснат“ оценува
Ѓурѓај за Макфакс. Ѓурѓај кој инаку е добар познавач на состојбите со малцинствата во Албанија, додава
дека официјлна Тирана треба да спроведе попис на кој сите граѓани ќе можат да се изјаснат задолжително
за својата национална и верска припадност, за да се знае бројот на малцинствата во земјата. Македонците
преку политичките партии и граѓанските здруженија ќе бараат од надлежните институции пописот во
2020 година за националноста и верата да има задолжителен карактер, а не необврзувачки, додаде Никола
Ѓурѓај за Макфакс.

ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ИЗГЛАСА РЕЗОЛУЦИЈА ПОДНЕСЕНА
ОД МАКЕДОНСКО ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО
АЛБАНИЈА
Федералната унија на европските малцинства (ФУЕН)
на 63-от Конгрес што се одржува во Леуварден,
Холандија едногласно усвои Резолуција со која ги
подржува Македонците во Република Албанија, во
барањата за надминување на проблемите, предложена
од македонското друштво „Илинден“со седиште во
Тирана. Нашето друштво, како официјален член на
ФУЕН, го искористи правото да ја достави резолуцијата
до Конгресот што се одржува во Леуварден, Холандија.
За истата гласаа сите 260 делегати претставници на 50
асоцијации на повеќе од триесет малцинства од исто
толку земји во Европа. Резолуција содржи пет точки во
кои стои:
1. Македонско друштво “Илинден“-Тирана и македонското национално малцинство во Република
Албанија бара од албанската влада корекција на Законот за административна поделба и од општините,по
три, што функционираа порано во Голо Брдо и Гора да има по една општина и да се именуват општина
Голо Брдо и општина Гора. Тоа поради фактот што административна поделба спроведена 2015 година
не исполнува ниту еден критериум од оние кои ги постави самата влада, како што се демографски,
географски, економски и културни,кои се многу значајни за областите каде живе македонско национално
малциство. Згаснувањето на општините во Голо Брдо и Гора го отежнува животот на жителите во двете
области, зашто, дури за обичен документ треба да патуват со часови до новите општински центри.
2. Македонското национално малцинство во Република Албанија бара да има загарантирано најмалку
еден пратеник во Парламентот на Албанија.
3. Македонско друштво “Илинден“-Тирана и македонското национално малциство во Република Албанија
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го осудува амандманот за измената на Извештај за Албанија донесен од Европскиот Парламент за 2016
година што го поднесоа Ангел Џамбаски и Андреј Ковачев. Во точка 24 од извештајот за Албанија со
број 2016/2312 (ini) изготвен од Комитетот за Надворешни Работи на Европскиот парламент, со кој
македонското национално малцинство во Преспа, Голо Брдо, Гора беше прогласено за Бугарско.
Се повикува Европскиот Парламент да ја повлече ова резолуција како срамна и неоснована,зашто во тие
регини во сите пописи спроведени во Албанија никој се нема изјаснато како Бугарин. Во тие региони како
и на цела територија на Албанија живеат единствено Македонци а не Бугари.
4. Македонско друштво “Илинден“-Тирана ги осудува сите напори што ги прави бугарската држава да
докаже дека македонското национално малциство е бугарско тоа е геноцид врз Македонците во Албанија.
Бара од албанската влада да превземе мерки да престанат активностите на бугарската влада да ги
асимилира Македонците на територијата на Албанија.
5.ФУЕН искажува подршка за сите барања на македонското национално малцинство во Република Албанија
и ги осудува сите обиди на бугарската држава да го прикаже македонското национално малцинство како
“бугарско”.
Резолуција, ФУЕН ќе ја достави до Владата на Република Албанија, шефот на државата, парламентот и
меѓународните институци. Македонско друштво „Илинден” рамноправен член на ФУЕН е од средината
на мај 2015 година и стана прво друштво на Македонци надвор од матичната држава, во Европа, кое
е рамноправен член, со право на глас. На Конгресот присуствувале 200 претставници од 98 членки на
ФУЕН од 33 држави од цела Европа.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА УЧЕСТУВАШЕ НА РАБОТЕН СОСТАНОК НА
ГРУПАТА НА СЛОВЕНСКИТЕ МАЛЦИСТВА ОД EВРОПА
Македонско
друштво
“Илинден”-Тирана
како
рамноправна членка на Унијата на европските
националности (ФУЕН) и како дел на групата на
словенските малцинствата од Европа учестуваше на
работен состанок на групата на словенските малциства.
Покрај другите, во работа на групата учестуваше и
Никола Ѓурѓај претседателот на Македонско друштво
“Илинден“-Тирана, претседателот на Македонско
друштво “Илинден“-Тирана Никола Ѓурѓај информира
за состојбата на Македонците во Република Албанија.
Претседателот на Македонско друштво “Илинден“Тирана, Никола Ѓурѓај за време на работниот состанок
оствари средби Тања Новотин Галубич, заменикградоначалник во Бјеловарска – Билогорска Жупанија од редовите на чешкото малциство во Хрватска.
Исто така, имаше средба и со Бернхард Зиец, претседател на работната група, и дел од бордот на Домовина,
Федерација на Лужичките Срби во Германија и со Рејска Липичец од Федерација на Лужичките Сорби во
Германија и пројект менаџер на Федералната унија на европските националности (ФУЕН).

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА СО СВОЈ ПРОИЗВОДИ НА САЕМОТ НА ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА
ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ВО ХОЛАНДИЈА
Во холандскиот град Леуварден почна со работа 63 Конгрес на Федералната унија на европските
националности, ФУЕН, на кој учествува и македонското друштво “Илинден“-Тирана. Пред официјалниот
почеток на Конгресот отворен беше саем на кој претставниците на малцинствата од Европа, на свои
штандови претствија дел од традиционлани производи,како и пропаганден материјал. Нашето друштво
за првпат има свој штанд, побуди голем интерес. Имаме изложено производи кои Македонците во
Албанија ги произведуваат, ајвар, ракија, вино, колачиња, кои ги прават нашите жени за одбележување на
слава, тиганици (мекици). Исто така имаме пропаганден материјал на кој се претставени македонскиите
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носии, убавините на областите каде што живеат
Македонците, како и примероци од единствениот
весник на македонски јазик “Илинден“, – вели Никола
Ѓурѓај, претседател на Македонско друштво “Илинден“Тирана и учесник на Конгресот, во изјава за Македонски
весник “Илинден”. Покрај другото на Конгресот се
очекува да биде усвоена Резолуција за правата на
македонците во Албанија, предложена од македонско
друштво “Илинден“-Тирана кое е единствено друштво
што ги претставува Македонците на овој собир.
Конгресот што го организира Советот на Фризиското
движење, организација, членка на ФУЕН, ќе трае до 24
јуни а учествуваат 250 претставници од 90 друштва на
малцинства од 32 земји во Европа. Македонско друштво „Илинден” рамноправен член на ФУЕН е од
средината на мај 2015 година.

СПАСЕ МАЗЕНКОВСКИ (1951-2018) ПИСАТЕЛ, НОВИНАР, ПУБЛИЦИСТ И ГОЛЕМ БОРЕЦ ЗА
ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
Спасе Мазенковски роден на 02.09.1951 година, во село
Леска во Мала Преспа, Република Албанија, од татко
Коста и мајка Ристана која особено ја почитуваше.
Основното образование го заврши во својата родна
Леска, за потоа средното образование да го продолжи
во градот Либражд. Немајќи финански средства да
продолжи да се надоградува со високо обраазование,
работејќи Спасе одлучува да запиши на вечерно
средно економско училиште во Корча, кое исто така
го завршува со одличен успех. По завршувањето на
средното економско училиште почнува да работи
како економист во задругата во Пустец, работа која ја
извршува до рушење на комунистичкиот режим. По
распадот на комунистичкиот режим на Енвер Хоџа во
1990 година, Спасе како и многу жители на Преспа
а и на Албанија, останува без работа. Благодарение
на неговите вешти раце и усовршен мајторски занает,
градејќи куќи и цркви на територија на Преспа и низ цела Македонија, Спасе успева да го прехрани
неговото семејство и да ги школува неговите две деца. Откако на локалните избори во 2007 година, во
општина Пустец во Преспа, победи македонската партија, Македонска Алијанса за Европска Интеграција,
Спасе почнува да работи во општинската администрација како раководител на секторот за Социјална
помош, позиција која ја извршуваше до неговото пензионирање во септември 2016 година. Во 70-тите
години, во младоста беше претседател на младината во Мала Преспа, каде што пладите од Мала Преспа
ги организираше во културни и фолклорни групи кои учествуваа на разни културни манифестации во
Албанија, каде што не ретко освојуваа и прва награда на државно ниво. Кога во Албанија доаѓаа странски
делегации, Енвер Хоџа ги бараше фолклорните групи од Преспа кои Спасе ги организираше за да ги
пречекаат странските делегации. Во контекст на оваа Спасе често знаеше да каже дека Стерјо Спасе ги
научи Албанците да пишуваат а македонците од Преспа ги научија да играат народни игри и ора. Спасе
е еден од многуте Македонци во Албанија кои израснаа и животот го посвети на идеалот за Македонија
и национално единство. Уште во време на комунистичка диктаторска Албанија, тој не ги криеше своите
идеали за слободна и независна Македонија и за унапредување на правата на Македонците во Албанија.
Веднаш по рушењето на комунизмот во 1990 година, беше иницијатор, основач и претседател на првата
6
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Организација за заштита на правата на Македонците во Албанија “Друштво Преспа“ основаано во 1991
година. Во 1994 година го основаше и беше уредник на првиот, а до пред неколку години и единствен,
весник на македонски јазик во Албанија “Преспа“, основач е и прв член на единствената македонска
партија во Албанија, Македонска Алијанса за Европска Интеграција. Учествуваше во сите активности на
Македонците во Албанија од 1990 година. Како претседател на друштвото на македонците од Албанија,
одржуваше одлични релации со организациите на Мекедонците во Грција и во Бугарија. Во 1995 година
беше во посета на Македонците во Канада. Беше особено горд што на барање на тогашниот претседател
на Македонија, Ќиро Глигоров, тој ги организираше македонците од Преспа, така што го искористија
нивното право на глас за време на референдумот за независност на Македонија. Како претседател на
“Друштво Преспа“, Спасе имаше многубројни средби со целиот државен и политички врв на Македонија,
кај кои уживаше особена почит. Спасе уште во раните детски денови изразил особен интерес за пишаниот
збор, така што најголемиот дел од слободното време го поминуваше читајќи разноразна литература. А
со текот на времето почнува и самиот да твори, при што најголемата инспирација ја влечеше од родната
Леска и преубавата Преспа. Творејќи на македонски и на албански јазик, тој станува член на Друштвото
на писатели на Македонија и друштвото на писатели “Новиот свет“ во Албанија. Спасе Мазенковски има
објавено неколку поетски збирки, книги, раскази и репортажи на македонски јазик. Првото негово дело
кое го виде светлото на денот е збирката поезија “Преспа моја“ во 1992, потоа следуваат “Разбојна китка”,
“Торбулето на татко ми” – 2000 година, “Преспанска убавица” – 2009 година, репортажи анегдоти и хумор
“Лабид и Преспана”- 2010 година, во 2016 година ја објави книгата басни “Р’ѓосани бисери” – која му
беше особено драга. А меѓу делата за кои особено се гордееше што успеа да ги објави се “Македонскиот
народ во Албанија” во 2016 година и во 2017 година на албански јазик книгата “Кратка историја на
Македонскиот народ” која треба да послужи како добра подлога за идните генерации да продолжат
со промоција и афирмација на македонската култура и историја во албанското општество затоа што
практично може да се каже дека во Албанија воопшто и да немало пишано дело за македонската историја.
Спасе Мазенковски ќе остане запаметен како голем македонски патриот, писател, новинар и публицист,
кој целиот свој живот го посвети во афирмацијата на македонскиот етнички, јазичен, културен и верски
идентитет и за унапредување на положбата и правата на Македонците во Република Албанија. Тој ќе
остане како патоказ за идните генерации, за тоа како се сака и колку макотрпно се работи за својот народ.

МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН“-ТИРАНА ДЕЛ ОД МЕЃУНАРОДНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА
“СТРУШКИ КНИЖЕВНИ СРЕДБИ 2018“
Македонско друштво “Илинден“-Тирана e дел
од Меѓународната манифестација “Струшки
книжевни средби“ со поетесета Сара Џелили.
Струшки книжевни средби се одржават од
5 до 7 јули 2018 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, Сара Џелили 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 втор пат Македонско друштво “Илинден“Тирана беше дел на Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“-2018 со
поетесата Сара Џелили како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ќе има
преставник на Македонците од Република Албанија.
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САРА ЏЕЛИЛИ МАКЕДОНКА ОД ГОЛО БРДО НАГРАДЕНА ОД МЕЃУНАРОДНАТА
МАНИФЕСТАЦИЈА “СТРУШКИ КНИЖЕВНИ СРЕДБИ“ СО НАГРАДА “КНИЖЕВНИ БРАНОВИ 2018”
Младата Сара Џелили, Македонка од Требиште областа Голо
Брдо е наградена од Меѓународната манифестација “Струшки
книжевни средби“ со награда “Книжевни Бранови 2018” што
се држа од 5 до 7 јули 2018 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. Македонско друштво ”Илинден”Тирана им се заблагодарува на организаторот на г-дин Петко
Шипинкаровски, што годинава, за втор пат Македонско друштво
“Илинден“-Тирана беше дел на Меѓународната манифестација
“Струшки книжевни средби“-2018 со поетесета Сара Џелили
како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ќе
има преставник на Македонците од Република Албанија. Да се
добие ваква висока награда е голема чест и задоволство,- изјави
Сара Џелили за Македонски весник “Илинден”.

НАДЕ ПРОЕВА ОДРЖА ПРЕДАВАЊЕ ЗА ИСТОРИЈАТА НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ КАЈ
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

Во организација на македонското
друштво „Сонце” во соработка
со професорката Наде Проева, во
средното училиште „Митре Колевски
и Трајан Ѓорѓиовски” во Пустец,
Мала Преспа, се одржа предавање за
историјата на античките Македонци.
Модератор на настанот беше Васил
Стерјовски, активист од редовите на
македонската заедница во Албанија.
Универзитетската
професорка,
Проева која има објавено над 100на научни студии и важи за една од
најдобрите светски познавачи на
историјата на античките Македонци
зборуваше
за
посебноста
на
Античките Македонци и како етнос
и како култура и нивната религија. „Во пишаните извори, старогрчките и римските автори прават јасна
разлика меѓу античките Грци (Хелените) и античките Македонци. Во пишаните извори има податоци дека
на Македонците им бил потребен преведувач за хеленскиот (старогрчки), како и за илирскиот јазик, што
јасно ја покажува посебноста на античките Македонци“, рече меѓу другото Проева. Професорката Проева
одговараше и на многуте прашања на присутните Македонци поврзани со славното македонско минато.
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МАКЕДОНЦИ ОД ГОЛО БРДО ГИ ГРАДЕЛЕ ПРВИТЕ КУЌИ ВО ПОЗНАТА СКОПСКА НАСЕЛБА
ДЕБАР МААЛО
Дебар Маало e скопска населба во состав на Општина
Центар, во Република Македонија. Маалото
настанало од прогонети Македонци од делови на
Западна Македонија кои со сила биле раселени и
своето ново место на живеење го нарекле според
името на етнографскиот предел од каде што дошле.
Местото каде што било лоцирано ова маало било
едно од поновите предградија на Скопје. Пред тоа,
на ова место постоеле градини и ниви. Првите
куќи биле подигнати во 1920 година од страната
на Браќата Петар и Андреја Митровиќ и од
Јован Поповиќ. Тие потекнувале од областа Голо
Брдо, Дебарско, регион населено со етнички
Македонци што по 1918 година припаднал
на Албанија. Спомнатите дебарчани во 1919 година се населиле во Скопје, каде што купиле плацеви и
изградиле куќи на просторот на некогашното Дебар маало. Овој простор сé уште не се сметал за градски,
туку спаѓал во атарот на селото Долно Водно. Во 30-тите години на 20 век, по економската криза, во
Дебар маало почнале да се доселуваат и жители од стариот дел на Скопје. Напуштањето на старите
реони во Скопје било резултат на тешкиот економски живот. Од Железничката колонија и Учителската
школа, се до 1920 година, Дебар маало било одделено со празен простор што го населувале доселениците.
Дебармаалците биле прочуени ѕидари. Овој занает се пренесувал од генерација на генерација. Ретко некој
член од ѕидарска фамилија се занимавал со друг занает. Жените во Дебар маало, освен вршењето на сите
женски домашни работи, се занимавале со везење и на тој начин заработувале пари. Дебар Маало главно
било населено со сиромашно население, но во него имало и „многу куќи на кат”, односно куќи на побогати
семејства. Куќите во ова маало биле градени од тврд материјал и плитар, но со оглед дека биле градени
според економските можности на секој доселеник, честопати биле дивоградби и без план. Внатрешното
уредување на дебармаалските куќи било полуградско, а во некои фамилии се спиело на под. Имале мебел
кој со себе го донеле од старото место на живеење. Мебелот се состоел од кревети, ормани, маси, столови,
отомани и слично. Животот во Дебар Маало бил мирен. Самите дебармаалчани биле способни и вредни,
а тоа особено се однесувало на Мијаците. Меѓусебните односи биле добри, но сепак со некоја одвоеност.
Мијаците се дружеле со Мијаци, скопјани со скопјани, односно меѓу нив имало повеќе разбирање отколку
со жителите доселени од другите краишта. Во Дебар Маало имало неколку дуќани од кои се снабдувало
населението. Наброените дуќани, млекари, фурни и слично, служеле за задоволување на секојдневните
потреби на дабармаалците, додека со сите други производи се снабдувале од градските пазари и дуќани
во чаршијата и во градот. Со ваков начин на живот, жителите од ова маало постепено се вклопувале во
градскиот живот. Денес Дебар Маало претставува високоурбанизирана населба. Поради фактот што се
наоѓа во строгиот центар на јадрото на градот. Дебар Маало е познато по боемскиот живот и денес тука
се наоѓаат голем број на ресторани

МЕТА ПРОТИВ ДОГОВОРОТ МЕЃУ АЛБАНИЈА И ГРЦИЈА ЗА МОРСКАТА ГРАНИЦА
Договорот меѓу Албанија и Грција за морската граница и понатаму е главна тема но поради недостиг
на информации од албанските претставици, тие се повикуваат на грчките медиуми. Грчките медиуми,
наведува порталот Албеу, кои посветуваат исклучително големо внимание на договорот наведуваат дека
шефовите на дипломатиите на двете земји Коѕијас и Бушати продолжуваат со напорите што поитно да го
заокружат ова прашање. На Родос, Коѕијас и Бушати продолжуваат и денес со интензивни напори да го
финализираат договорот, со цел последниот чекор да го превземат премиерите Ципрас и Рама, пишуваат
грчките медиуми. Но, кај Грците сѐ уште постои загриженост, а тоа е дали претседателот Илир Мета
ќе го стави својот потпис на документот. Но постои и воздржан оптимизам претседателот Мета да го
смени својот став, под притисок од меѓународниот фактор- цитира Албеу грчки весник и потсетува декаљ
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Мета во последната изјава дадена околу ова прашање рече дека
ќе делува според неговите уставни надлежности. Со договорот,
кој според дел од медиумите веќе е финализиран, Албанија на
Грција и отстапува 12 милји од своите територијални води на
Јонско Море, чие дно располага со огромни резреви нафта и гас.
За албанската опозиција ова е национално предавство и доколку
тоа е услов за добивање датум за преговри со ЕУ не треба ни да
се случи.

СОСТАНОК НА ГЛАВНАТА МЕШОВИТА МАКЕДОНСКО – АЛБАНСКА КОМИСИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ,
ОБНОВУВАЊЕ И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЈА
На 12 јули 2018 година во Министерството за
надворешни работи на Република Македонија
се одржа состанок на Главната мешовита
македонско – албанска комисија за обновување и
одбележување на граничната линија. Со состанокот
претседаваше претседателот на Делегацијата на
Република Македонија во оваа Комисија, Виктор
Димовски, државен секретар во Министерството
за надворешни работи на Република Комисија.
За време на состанокот кој се одвиваше во
конструктивна и пријателска атмосфера двете
делегации разговараа за прашања поврзани со
состојбата на граничните белези на заедничката
државна граница, потребата за вршењето геодетски
премер и аерофотограметриско снимање, како и
изработка на дигитална гранична документација.
Двете страни разменија и мислења во однос на
начинот и можностите за транформирање на Граничниот премин “Џепиште-Требиште” од граничен
премин за локален сообраќај во меѓудржавен граничен премин. Наредниот состанок на Главната мешовита
македонско – албанска комисија за одржување, обновување и одбележување на граничната линија ќе биде
одржан во Тирана, Република Македонија.

ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА ЗА ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА ВО ПРЕСПА
Друштвото за заштита и зачувување на животната
средина во Албанија (ППНЕА) во соработка со
Македонско Еколошко друштво во Македонија
(МОН) и Здружение за заштита на Преспа (СПП)
ќе организират летната школа “Интерпретација и
природно образование за Преспа” која ќе се одржи од
17 до 21 септември 2018 година во Корча, Албанија.
Сакате да се запознаете со природата на Преспа и да
дознаете нешто повеќе за еколошката едукација? Тогаш
не ја пропуштајте можноста да учествувате на летната
школа за еколошка едукација, повикот е отворен до
27.08.2018 година линк: http://www.ppnea.org/activities.
php?entry_id=1533927051
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО СРПСКИТЕ УЧИЛИШТА
Проектот за воведување на македонскиот јазик во српските
основни училишта би требало наскоро да биде реализиран
во соработка со Министерството за образование, најави
претседателот на Национален совет на македонската
заедница во Србија, Борче Величковски. Тој ја пофали
добрата соработка на македонската национална заедница
со локалната самоуправа во Врање, каде што беше
приреден прием за новиот амбасадор на Македонија во
Белград, Васко Грков, и за претставниците на Македонците
од Србија. Грков нагласи дека Македонија е отворена
и подготвена за секој вид соработка со Србија. „Во
економската сфера е потребно да се оствари поконкретна
соработка, а еден од начините е меѓусебната соработка на
регионалните стопански комори. Исто така, заинтересирани сме и за соработка во сферите на културата
и на образованието“, изјави амбасадорот. Во минатата школска година во Македонија на српски јазик
учеле 161 основец во три училишта: во Кучевиште на Скопска Црна Гора, како и во кумановските села
Табановце и Старо Нагоричане. Меѓу нив имало само 18 првачиња.
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