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МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ТРИ ГОДИНА ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА
ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ (ФУЕН)
Македонско друштво “Илинден”-Тирана три
години е член на Федералната Унија на Европските
Националности (ФУЕН). Македонско друштво
„Илинден”-Тирана стана рамноправен член на
Федералната Унија на Европските Националности
(ФУЕН) во мај 2015 година, кога на 60 – от Конгрес
одржан во Комотини, Република Грција, беше
донесена едногласна одлука од страна на Генералното
собрание на Федералната Унија на Европските
Националности (ФУЕН) по ова прашање. На тој начин
Македонско друштво „Илинден”-Тирана стана прво
друштво на Македонци, вон Македонија, што стана
рамноправен член со право на глас. Во Федералната
Унија на Европските Националности (ФУЕН)
членуваат повеќе од 90 друштва на припадници на
малцнства од 33 земји во Европа. Како полноправен
член на ФУЕН, Македонско друштво “Илинден”Тирана партиципира во бројни активности и активно
учестува на семинари и други средби организирани
од оваа меѓународна асоцијација.
ШЕСТТИ РОДЕНДЕН НА MАКЕДОНСКИОТ ВЕСНИК “ИЛИНДЕН”
Пред шест 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
шест години, весникот предизвика голем
интерес кај читателската публика во Република
Албанија и сред македонската дијаспора ширум
светот, весникот стана задолжително четиво на
Македонците ширум светот. Според бројната
дописка, која пристигнува на електронската
пошта на Редакцијата на Македонски весник
“Илинден” како и од другите преписки со читателите, забележително е дека во шестгодишниот
период весникот прерасна во медиум кој со сериозноста и пристапот во објавувањето на темите, е
интересен и корисен како за македонско национална малцинство во Република Албанија, но и за
промоција на активностите на македонската дипломатија во правец на подобрување 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 позитивниот однос кон македонскиот идентитет
во Република Албанија преку културен израз, целосно ја остваруваат. Сакаме да веруваме дека
ваквата активност ќе биде соодветно поддржана од државните институции како во Република
Албанија, така и во Република Македонија, но и од Македонците ширум светот. Редакцијата има
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чест да ги поздрави и да им се заблагодари на сите свои соработници, кои несебично помогнаа
во конципирање на тематската и визуелната содржина на весникот. Воедно, Редакцијата се
заблагодарува и на читателската публика, која со покажаниот интерес кон содржините што ги
нуди весникот, покажа дека тој навистина ја допре сржта на проблемите на Македонците во
Република Албанија.
МАКЕДОНСКО ДРУШТВО “ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ВО ГОРА ЖИВЕАТ МАКЕДОНЦИ
Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско
друштво “Илинден“-Огранок Голо Брдо изјавата на
министерот за надворешни работи на Косово, Беџет
Пацоли за време на неговата официјална посета на
Софија, за Гораните како “бугарско малцинство“ на
Косово ја смета за флагрантно кршење на човековите
права на Македонците на Косово! Македонско друштво
“Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден“Огранок Голо Брдо повторува дека на Косово и во
Албанија, во областа Гора, живеат чистокрвни Македонци
а не Бугари! Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден“-Огранок
Голо Брдо бара Косовската Влада да ги признае Македонците во областите Гора и Жупа и да не
подлегнува на софиските притисоци за менување на вистината и историјата за Македонците на
Косово! Македонско друштво “Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден“-Огранок
Голо Брдо ја осудува бугарската пропаганда на Софија меѓу Македонците во областите Гора
во Албанија Гора и Жупа на Косово, претставувајќи ги за “Бугари“. Македонско друштво
“Илинден”-Тирана и Македонско друштво “Илинден“-Огранок Голо Брдо и натаму повторува
дека Македонците во Албанија и Косово се неотуѓив и нераскинлив дел од Македонскиот народ!
Македонците во Албанија и косово никогаш не биле, ниту кога и да е ќе бидат “Бугари“! – стои во
соопштението потпишана од претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана Никола
Ѓурѓај и претседателот на разгранокот за Голо Брдо Или Халилај.
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАКЕДОНСКО ДРУШТВО ”ИЛИНДЕН”-ТИРАНА ОСТВАРИ СРЕДБА СО Д-Р
РЕНАТА ДЕСКОСКА МИНИСТЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 23. 03. 2018 година
во Министерството за образование и наука на
Република Македонија оствари средба со проф. д-р
Рената Дескоска, министер за образование и наука.
На работната средба претседателот на Македонско
друштво ”Илинден”-Тирана, ја информираше
проф. д-р Рената Дескоска за најновите настани
поврзани со актуелната положба на Македонците
во Албанија, при што беа актуелизирани прашања
кои се однесуваат на проблемите на македонско
национално малцинство во Република Албанија.
Воедно, проф. д-р Дескоска беше информирана и
за активностите на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, кое со години е активен субјект
сред македоската заедница во Албанија. Низ дискусијата, министерот за образование и наука на
Република Македонија, проф. д-р Рената Дескоска, покажа исклучителен интерес за положбата
на Македонците во Албанија. На средбата, многу отворено, се разговараше за можни активности
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кои би помогнала за надминување на проблемите на Македонците во Албанија на повеќе полиња.
Секако, во опсегот на надлежностите, проф. д-р Дескоска искажа подготвеност да помогне за
подобрување и унапредување на малциските права на Македонците во Албанија. Со надеж
дека проф. д-р Рената Дескоска, министер за образование и наука на Република Македонија,
сесрдно ќе помогне во подобрување на положбата на Македонците во Албанија, претседателот
на Македонско друштво “Илинден”-Тирана топло и се заблагодарува за срдечна средба.
ТРАДИЦИОНАЛНО ВО СТЕБЛЕВО, ОБЛАСТА ГОЛО БРДО СЕ ОДБЕЛЕЖАА ПРАЗНИКОТ
ЃУРЃОВДЕН
На 06 мај 2018 година со почеток во 9 часот, во
село Стеблево, областа Голо Брдо традиционлно
почна одбележувањето на разникот Ѓурѓовден.
На средбата имаше голем број на македонски
жители од Албанија, кои секоја година на овој
начин се собираат за одбележување на празникот.
Програмата беше збогатена со македонски песни и
ора и вкусно македонско селско мени. Преставници
на Македонско друштво “Илинден”-Тирана и на
Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо
Брдо го поздравија големиот македонски собир и
активно учестуваа во одбележување на празникот
Ѓурѓовден. За многу години.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ВО СЕЛО ГОРНО КРЧИШТЕ ГО ПРОСЛАВИЈА ПРАЗНИКОТ
СПАСОВДЕН
Македонците во Албанија во село
Горно Крчиште го прославија
празникот Спасовден, каде се одржа
10-та традиционална средба на
Македонците од селото и нивните
пријатели. Во близина на Дебар се
наоѓа граничниот премин Блато, а
од другата страна на границата е
Албанија. Најголемото населено
место по патот е Макеларе, а на
неколку километри од него, во
пазувите на планината Крчин се
наоѓа селото Горно Крчиште. Тоа е
родното село на бројни македонски
интелектуалци, чесни работници и
искрени патриоти. Во село Крчиште
има пет цркви, а најмаркантни се Св. Спас и Св. Димитрија. Црквата Св. Спас е споменик на
културата во Албанија бидејќи според иконописот и градбата таа е стара 700 години. Сепак,
ни најмалку не го добива потребното внимание и одржување од страна на албанската држава.
Напротив, за таа црква како и за соборниот храм Св. Димитрија се грижат само Македонците кои
потекнуваат од ова село. Во чест на Св. Спас, домародните жители како и оние кои се исселени
од селото, се собираат на заедничка средба секоја прва сабота после големиот православен
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празник Св. Спас. Така и оваа година, на 19. 05. 2018 година се одржа традиционалната средба на
Македонци исселени од Крчишта пред многу години. Средбата традиционално беше збогатена
со обред на православен поп кој ги отпеа црквите и гробиштата, а присутните ја вртеа и поделија
погачата подготвена од организаторите. Во пријатна атмосфера, Македонците од Крчишта
поминаа еден убав ден евоцирајќи спомени за минатите средби, како и за починатите Крчиштани
во минатата година, оддавајќи им должна почит.
ВАЛБОНА АТАНАСКОВСКА ВРВЕН ЛИКОВЕН УМЕТНИК МАКЕДОНКА ОД АЛБАНИЈА
Валбона
Атанасковска
е
родена
во Тирана, на 15 ноември 1973 година
во семејство на Македонци со потекло
од Стеблево, Голо Брдо. Валбона
Атанасковска
завршила
средно
уметничко училиште и Факултетот за
ликовна уметност во Тирана, повторно
се запишува на Факултетот за ликовна
уметност како владин степендист на
Македонија во 1997 година дипломира
на Факултетот за ликовна уметност
Скопје, отсек графика и дизајн. Валбона
Атанасковска во сликарството со чии
средства најсоодветно го изразува својот
темперамент и уметничка природа.
Предмет на обработка ѝ се пејзажот, портретот и актот, што зборува за цврстата вкоренетост
во сопственото опкружување. Нејзините пејзажи се изработени по сеќавање, но се полни со
светлина и топол експресионистички сјај на бојата.Посебно внимание е дадено на контурната
линија, како и на ритмичната поврзаност на целината. Во нив, сепак, преовладуваат живите
колористички созвучја и експресивната модулација на широките обоени површини. Валбона не
се подведува по модерните трендови туку го следи својот инстинкт и ликовен резон. Нејзините
дела го привлекуваат вниманието посебно со јасните форми, со боите од кои блика речиси детска
радост и размена на енергија во два правци. Изложувала во повеќе градови во Македонија,
во Албанија, Германија. Живее и твори во Берлин, Гарманија каде и членува во Берлинското
здружение на ликовни уметници. Членка е Друштвото на ликовните уметници на Македонија.
Нејзин татко е Македонецот Есат Муслику, еден од најпознти филмски режисери во Албанија,
роден во Стеблево, Голо Брдо.
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ПРОМОВИРАНА КНИГА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ „ГОЛО БРДО-АЛБАНИЈА“ НА РУСКИ ПРОФЕСОРИ
Во просториите на Албанската академија на науките во Тирана, промовирана е книгата „Голо
Брдо-Албанија“,на група руски автори. На промоцијата зборуваа дел од авторите, унверзитетските
професори, Александар Новик и Александра Дугушина. Книгата е посветена на Македоците од
оваа област, а опфатени се многу аспекти од нивниот живот, јазик, култура, традиција. Посебен
акцент е ставен на богатата и преубава народна носија на Македонците од Голо Брдо. Отстапен
е простор на нивниот соживот со соселаните Албанци. Професорите од Унивезитетот во Санкт
Петербург, кои биле дел од балканската експедиција,во периодот 2008/2010 година прибирале
материјал од областа на лингвистиката, етнолингвистиката, етнографијата, историјата, фолклорот
од населени места со различен етнички состав, со цел понатамошна нивна анализа.Она што
посебно треба да се истакне е фактот што во книгата уважените професори ни во еден миг не
споменуваат постоење на друг ентитет освен
Македонците и Албанците, што е уште една
огромна потврда дека во областа Голо Брдо не
живеат Бугари, како што се обидуваат вештачки
да го создадат професори и политичари од
Бугарија. Инаку, од областа Голо Брдо, по
поделбата на Македонија, во 1913 година, на
албанска страна останале 22 села од нив 19
населени само од Македонци додека во три има и
Албанци,додека на македонска страна останале
четири села. Книгата „Голо Брдо-Албанија“ е
отпечатена на руски и на албански јазик.
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СТАНА ПОЛНОПРАВНА ЧЛЕНКА
НА ЈАДРАНСКО-ЈОНСКАТА ИНИЦИЈАТИВА
На покана на министерот за надворешни
работи на Италија Анџелино Алфано, во
улога на земја претседавач на ЈадранскоЈонската иницијатива, делегација од МНР
предводена од државниот секретар во МНР
Виктор Димовски, на 24 мај 2018 година во
Катања, Сицилија, учествуваше на состанок
на Советот на министрите за надворешни
работи на Јадранската-Јонско иницијатива.
На состанокот Република Македонија и
формално стана полноправна членка на оваа
иницијатива. Во своето обраќање државниот
секретар во МНР, Димовски го изнесе
задоволството што по повеќегодишни
напори Република Македонија станува
членка на оваа форма на регионална соработка. Воедно нагласи дека ова е уште еден голем
чекор напред за Република Македонија, која по минатогодишните демократски промени силно
зачекори по патот на европските и евро-атлантските интеграции. Поаѓајќи од овие определби
новата Влада, паралелно со крупните реформски чекори на внатрешен план, презеде интензивни
активности за унапредување на односите и соработката со земјите од непосредното соседство,
но и во пошироки регионални рамки. Со членството во Јадранско-Јонската иницијатива,
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Република Македонија ќе може заедно со останатите земји членки да го даде својот придонес во
градењето солидни основи за процесот на европска интеграција, преку активниот придонес во
приоритетните области во рамките на оваа иницијатива, како транспортот, туризмот, културата
и животната средина.Јадранско-Јонската иницијатива е оформена во 2000 година со цел да го
подобри развојот и зајакне безбедноста на земјите во регионот, да ја зајакне соработката помеѓу
земјите членки и да им даде поттик во процесот на интеграција со ЕУ. Во неа членуваат Италија,
Грција, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Албанија, а од денес и
Република Македонија.
ЕКСЛУЗИВНО ИНТЕРВЈУ ЗА ВЕСНИКОТ „ИЛИНДЕН”: ЈОВАН ШКМБИ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРУШТВО
“ПРЕСПА” ОГРАНОК ПОГРАДЕЦ, СОВЕТНИК ОД МАКЕДОНСКА AЛИЈАНСА ЗА EВРОПСКА
ИНТЕГРАЦИЈА ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ПОГРАДЕЦ
Јован Шкмби е роден на 28 јануари 1954 година во село
Церје, Мала Преспа, од родители Филип и Тодора Шкмби.
Има завршено студии на Земјоделскиот универзитет во
Тирана во 1977 година. Работел како главен специјалист
зооветеринар на задругата Стравај, округ Либражд,
директор на претпријатието на пасиштата во Либражд. Од
1993 година, денес работи приватно на негова фирма “ОНИ’’
со центар во Либражд. Во 1993 година беше формирана
секција на Македонско друштво “Преспа’’ во Поградец
кое се однесувало на цела општина. Шкмби бил избран
за претседарел на секцијата на Друштвото, кое го води до
денес. Веднаш после формирањето на македонска партија
именувана Македонска Алеанса за Европска Интеграција
во 2005 година бил избран за преседател на Партијата
МАЕИ за Поградец, на која функција бил до 2014 година.
Активен член бил на Управниот комитет на Друштвото
„Преспа“ Албанија, исто така и член на Управниот комитет
на МАЕИ. На 26 јуни 2015 победил на локалните избори и
станал советник во Советот на општина Поградец во име
на партијата МАЕИ секција Поградец, со 4 годишен мандат. Со оглед на неговото македонско
потекло, се бори за што е можно поголема застапеност на Македонците во сите нивоа на
управување на општинско ниво. Живее во град Поградец, женет со Нада Шкмби, татко на три
деца.
Весник „Илинден“: Господине Шкемби, со децении сте активен борец за зачувување на
националните права на Македонците во Поградец. Поради тоа, сметаме дека сте вистинската
личност која може да одговори на прашањето колку брои македонското национално малцинство
во градот Поградец и околијата, како и во кои делови на градот ги има?
Јован Шкемби: Како во цела Албанија, така и во општина Поградец живеат поголем број
Македонци.По наше регистирање во општина Поградец живеат над 400 Македонци, но бројката
не е точна бидејќи немаме сериозен и сигурен државен регистар, кој може да ја покаже реалната
цифра. Повеќето од нив живеат во градот Поградец, но Македонците ги има и во блиските
населени места Лин,Тушемиште, Пешкопеа и Старова.
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Весник „Илинден’’: Вие сте претседател на Друштво Преспа огранок Поградец. Може ли за
нашите читатели да објасните кaко функционира Друштвото?
Јован Шкемби: Нашето друштво “Преспа“ е формирано во март 1991 година. и е едно од најстарите
друштва во Албанија. Активностите на Друштвото се базираат на фактот што овде живеат
Македонци кои се доселени од селата на Преспа,од село Врбник,од општините на Голобрдо и
Гора. Исто така има многу Македонци, стари фамилии кои се дојдени пред многу години од
Македонија. Таквиот состав на македонското население, побарува и различни активности од
страна на Друштвото.За таа цел, Друштвото има избрано месен комитет од 7 члена и секој од нив
ги извршува задачите кои му се издават на состаноците, кои пак се одржуваат еднаш месечно.
Активно функсионира канцеларија на Друштвото, потоа имаме македонска библиотека со над 500
македонски книги и романи. Работевме и ја звршивме првата фаза на проектот “Учиме мајчин
македонски јазик“ со 20 ученици-деца Македончиња.
Весник „Илинден”: Проблемите со кои се соочува македонскo национално малциство во Република
Албанија се бројни, но можете ли да ги посочите најгорливите, можеби и најдолго нерешените
проблеми?
Јован Шкемби: Најголемиот проблем кои стои пред Македонците во Поградец е невработноста.
Има многу млади школувани лица без работа. Друг проблем имаме со многуте способни кадри
– офицери, кои се исфрлени од државната работа, а за волја на вистината нема вработени
Македонци во институциите за внатрешни работи на Албанија. Многу време се бориме со
Владата на Македонија да помогнат да направиме една македонско црква и нашиот македонски
народ да има своја црква за да ги служи празниците како и во Македонија, ама разбирање нема.
Мислам дека треба повеќе внимание да се обрне од страна на Владата на Македонија за да планира
изработување на дводржавни или погранични проекти со цел да не се заборави македонскиот
фолклор,традиција, демографија,курсови за интернет за младите и др.
Весник „Илинден”: Каква е застапеноста на Македонци во раководни позици на локално
ниво во општина Поградец?
Јован Шкемби: После локалните избори со наша помош вработивме во општина Поградец наши
квадри. Има доста учители како детската градинка така и во основните и средните училишта.
Имаме и три училишни директори.
Весник „Илинден”: Прв пат Македонска Aлијанса за Eвропска Интеграција доби советничко
место во општина Подградец. Вие, како советник, како сте задоволен со правата на Македонците
во општина Поградец и што планирате за подобрување на правата на Македонците во општина
Поградец?
Јован Шкемби: Во периодот од овие две години имаме помогнато на доста македонски семејства
во врска на решавање на многу проблеми од сите полиња,се вработани над 10 кадри Македонци
во Општината, во врска со социјалната помош, за школување на децата како во Албанија и
во Македонија и други активности. Секако има уште простор за подобрување на животот на
Македонците во Поградец.
Весник „Илинден“: Како преседател на друштво Преспа и како советник на Македонска Алијанса
за Европска Интеграција во општина Подградец, кои се вашите идни планови во однос на заштита
на интересите на Македонците во општина Поградец и околија?
Јован Шкемби: – Веќе реков, дека има уште многу простор за работа. Планираме, школување
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на децата на македонски јазик, потоа ќе ја збогатиме библиотеката на Друштвото со македонски
книги за сите возрасти. Ќе вработиме и други Македонци во општина Поградец. Ќе помогниме
децата со македонско потекло за школување во средните училишта како и на Универзитет.
Весник „Илинден”: Има ли нешто посебно што би сакале да го испратите како ваша порака
до Македонците во Република Албанија?
Јован Шкемби: Мојот повик до сите Македонци е да бидиме заедно и да се бориме сите за заштита
на правата и интересите на Македонците во Албанија, а со тоа и во Поградец. Искрено посакувам
убава иднина за Македонија и да живее цел македонски народ секаде, каде што е.
Македонски весник „Илинден“
Главен и одговорен уредник: Никола Ѓурѓај
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИЛИР МЕТА МЕЃУ МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАЛА ПРЕСПА
Домаќини на шефот на албанската држава
во Пустец ,беа заменик градоначалникот,
Андон Јани, Васил Стерјовски, секретар
на Македонска Алијанса за Европска
Интеграција (МАЕИ) отец Алексо Темелко.
По прошетката со чамец по Преспанско
езеро, ја посетија црквата на островот Мали
Град, како и црквата „Света Богородица“
споменик на културата заштитано од
државата.

ЕВРОПСКАТА СЛОБОДНА АЛИЈАНСА ГИ ОСУДУВА ДИСКРИМИНАТОРСКАТА ПОЛИТИКА НА
ГРЦИЈА И БУГАРИЈА КОН МАКЕДОНСКОТО МАЛЦИНСТВО
Во Декларација бр. 7 од април 2018 година, Европската слободна алијанса (EFA) уште еднаш
потсетува на дискриминаторската политика на Грција и Бугарија кон македонското малцинство на
нивна територија и за кршењето на човековите права и покрај укажувањата па и судските пресуди
кои бараат унапредување и конечно регулирање на овие прашања. Алијансата предупредува дека
политики за негирање на постоењето на македонска нација би ги трансформирал Македонците во
народ без држава во Европа. Имајќи го предвид дека: Македонските малцинства што живеат како
домородно население во Грција и Бугарија и понатаму се соочуваат со дискриминација, па дури и
со негација на нивното постоење од страна на двете земји.  Дека 10 години откако Бугарија стана
членка на ЕУ, статусот на македонското малцинство не се подобри и дека е срамно е што земјата
што дејствува како претседавач со ЕУ во моментов врши дискриминација на малцинствата на
нејзината територија. Европскиот суд за човекови права донесе многу пресуди против овие две
земји, но без успех, а пресудите редовно се игнорираат и не се спроведуваат. Дека неактивноста
на ЕУ ја охрабри политиката на Бугарија и Грција да го негираат постоењето на македонското
малцинство на меѓународно ниво и да ја злоупотребат својата позиција како членки на ЕУ за
да го блокираат напредокот на земјата кандидат, барајќи од Република Македонија да се откаже
од својата уставна заштита на македонското малцинство, па дури и ги негираат темелите
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на македонскиот национален идентитет како име, историја и јазик. Дека евентуалниот успех
на таквите политики за негирање на постоењето на македонска нација би ги трансформирал
Македонците во народ без држава во Европа.
Дека заштитата на правата на малцинствата
не е и не може да биде внатрешен проблем
на земјите-членки на ЕУ, но мора да
биде предмет на заштита од страна на
ЕУ. Односите меѓу нациите и државите треба
да се градат врз рамноправност, демократски
основи и меѓусебно почитување. Дека ЕУ
мора да преземе активна и принципиелна
улога во правилното решавање на вековните
конфликти, како и да обезбеди спроведување
на владеењето на правото. Европската
слободна алијанса ја осудува политика
на дискриминација на македонските
малцинства и негирање на македонскиот
идентитет во Бугарија и Грција, членки на ЕУ. Ја осудува злоупотребата на статусот на земја
членка од страна на Грција и Бугарија во постигнувањето на недемократски причини против
припадниците на македонските малцинства на нивната земја и уцената на земјата-кандидатка. Го
осудува недостатокот на интерес од страна на ЕУ за решавање на горенаведените проблеми. Ги
повикува Грција и Бугарија да ги променат своите политики во врска со овие прашања во
согласност со високите демократски вредности на ЕУ, кои вклучуваат: крај на политиката на
негирање на постоењето на македонските и на другите малцинства на нивната територија и да им
се даде на овие малцинства целосно право на Рамковната конвенција за заштита на националните
малцинства. Алијансата бара да се нагласи дека Бугарија и Грција мора да ја потпишат Европската
повелба за регионални или малцински јазици и да ја спроведат за македонските и другите
малцинства и да го поддржат македонскиот јазик и ги повикува телата на ЕУ за поактивно
ангажирање во решавањето на овие прашања. На крајот од Декларацијата се бара Европската
комисија да започне истрага за состојбата на македонските малцинства во Бугарија и Грција и
повикува и ќе поддржи создавање на потребните европски закони, институции и тела за заштита
на малцинствата.
ГОДИНАШНАВА ПОБЕДНИЧКА НА РОЛАН ГАРОС:
СИМОНА ХАЛЕП Е СО МАКЕДОНСКИ КOРЕНИ
Годинашнава победничка на Ролан Гарос,
феноменалната Романка Симона Халеп, е во
фокусот на светските медиуми, а некои не
се интересираат само за нејзиниот спортски
успех, туку и за приватниот живот. Така
романскиот спорт њуз ги бара семејните
корени на Симона и ги наоѓа во Македонија.
Ниту врвната тенисерка тоа не го крие,
напротив честопати го истакнува како
семејна вредност и таа е горда на тоа.
Нејзините претходници се доселиле
во Констанца за време на Отоманската
империја. Станува збор за влашко семејство,
но истакнуваат дека се Македонци по потеклo. Во репортажата на романскиот спортски
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магазин се истакнува дека семејното стебло на Симона Халеп потекнува од најцврстата гранка
на македонската задница во Романија. Во јавниот живот тие важат за група која ја почитува
традицијата и таа е нивното најголемо богатство, а не парите.
„За нив македонствотото е најважно нешто, се чуваат до традицијата. Тие за ништо на светот
нема да се откажат од македонизмот и никогаш не се одделиле од него. Колку е тоа важно зборува
податокот дека таа група никогаш не се мажи/жени со припадници на друга група. Таа ќе се држи
до семејната традиција и ќе се омажи за Македонец“, рекол за магазинот близок пријател на
семејствотото Халеп.
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5. Ули Халилај – Голо Брдо
6. Цветан Богдановски – Горно Крчиште
6. Алдана Лоровска – Врбник
7. Бесим Мемишај – Гора

Контакт:
0692401778 АЛ
Адреса: ул. „Михал Грамено“ 183 - Тирана, Албанија
е-mail: drustvo.ilinden.tirana@live.com
Web: www.ilinden-tirana.com
www.vesnik-ilinden.com

Весник Илинден - Сите права се загарантирани.
За умножување, изнајмување и соопштување
на јавноста во било која форма, вклучувајки
го и интернет, како и за преработка на дел или
во целост на ова издание, потребно е писмено
одобрение од издавачот.
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