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Македонско друштво “Илинден”-Тирана ги повикува
сите Македонците во Албанија на пописот на население во
2020 година бес страв да се изјаснат дека се Македонци и
дека мајчиниот јазик е Македонскијазик така го чуват својот
Македонски идендитет во Република Албанија.
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МАКЕДОНСКОТO ДРУШТВО „ИЛИНДЕН“-ТИРАНА УПАТИ ТЕЛЕГРАМА СО СОЧУВСТВО ДО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ МЕТА
Македонското друштво „Илинден“-Тирана, од името на
Македонците што живеат во Албанија упати телеграма со
сочувство и подршка до албанскиот претседател Илир Мета, во
која се искажува и солидарност со настраданите.Во мое лично
име, во име на македонското друштво„Илинден“-Тирана и на
македонското национално малцинство во Република Албанија,
Ви упатувам искрено и длабоко сочувство до Вас и до семејствата
на починатите. Во исто време испорачувам желби за што побрзо
закрепнување на повредените,стои во телеграмата, потпишана од
претседателот на друштвото, Никола Ѓурѓај. Се искажува жалење за жртвите и за големата материјална
штета предвикана од разорниот земјотрес, што земјата ја погоди утрото на 26 ноември.За жал природните
непогоди не можат да се контролираат и честопати ни кажуваат колку е кревок човечки живот и колку
е ранлив модерниот свет. Сигурен сум дека овие тешки моменти ќе бидат надминати и уште еднаш
изразувам поддршка и охрабрување за надминување на оваа криза. Во овие тешки моменти срцата на
македонското национално малцинство во Република Албанија се со вас.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА БАРААТ ПРАВОСЛАВНИОТ БОЖИК ДА БИДЕ ДРЖАВЕН
ПРАЗНИК ВО АЛБАНИЈА
Малцинствата од православна веросповест во Албанија бараат седми
јануари, да влезе во календарот на официјални празници. Барање
до албанскиот законодавен дом достави Васил Стерјовски, пратеник
од Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ.Денес во
албанското Собрание поднесов амандман за дополнувања на законот
бр. 7651, од 21.12.1992 година „За официјалните празници и спомен
денови “. Преку овој амандман, предлагам албанското Собрание да го
внесе во календарот на празници во Република Албанија, 7-ми јануари,
Божик според Јулијанскиот календар и тој да биде неработен ден за
македонското, српското и црногорското национално малцинство од
православна вероисповед, изјави за Македонски весник “Илинден”
Стерјовски. Во образоложението наведува дека Хрстовото раѓањеБожик, е еден од најголемите празници за православните христијани и
за таа цел, неговото славење на достоинствен начин е неопходност за
сите припадници на македонското, српското и црногорското национално
малцинство од православна вероисповед во Албанија.
Поддршка на оваа иницијатива, даде Советот на општина Пустец, кој смета дека е многу неопходно,
со оглед на фактот дека Општина Пустец е населена со 100% македонско население од православна
вероисповед. Ги слават православните празници вклучително и Божик според Јулијанскиот календар,
вели Стерјовски. Посочува дека целосна поддршка дал и Државнот комитет за малцинства, како и сите
здруженија кои ги застапуваат интересите на македонското, српското и црногорското малцинство во
Албанија и се грижат за нивниот национален, верски, културен иденттет.Се очекува Владата да даде
позитивна согласност за предложениот Закон, а Собранието да го донесе до крајот на 2019 година.Инаку,
Албанската Православна Црква, Божик го слави според Грегоријанскиот календар на 25 декември.

ВО ТИРАНА СЕ ОДРЖА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ 75 ГОДИНИ ОБРАЗОВАНИЕ НА МАЈЧИН
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АЛБАНИЈА”
Во организација на единствената македонска партија во Албанија, Македонска алијанса за европска
интеграција, МАЕИ во Конгресната палата во Тирана се одржува научна конференција „75 години
образование на мајчин македонски јазик во Албанија”
Новиот Закон за употребата на македонскиот јазик, кој наскоро ќе биде донеесен предвидува натамошна
афирмација на македонскиот јазик во странство, преку обновување на старите и отворање нови
лекторати по македонски јазик на странските универзитети, особено во соседните држави на нашата
земја, вклучувајќи ја и Албанија.
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Ова го изјави денеска премиерот Зоран Заев, кој во
Тирана учествуваше на конференцијата „75 години
образование на мајчин македонски јазик во Албанија”.
Конференцијата „75 години образование на мајчин
македонски јазик во Албанија” одбележува значаен
јубилеј достоен на европските вредности за почитување
на различностите и за единство на сите разлики на
Европа. Тоа го прави нашиот континент уште поубав
и пример за почитување на правата на секоја етничка
заедница во европското семејство. Тоа е голема
вредност, истакна Заев на конференцијата, која се
одржа во организација на Македонската алијанса за
европска интеграција во Албанија.
Тој истакна дека непосредно по Втората светска војна
и со формирањето на македонската држава, тогаш
во југословенската федерација, започнала и грижата
за Македонците кои живееле во соседните земји за да се воспитуваат и образуваат на својот мајчин
македонски јазик.Со тоа, додаде премиерот, Албанија станала земја која го признава статусот на
македонското етничко малцинство, и во Мала Преспа се организирала настава на мајчин македонски јазик
во основното образование до петто одделение, а од страна на државата биле отпечатени и учебници.Тој
истакна дека процесот се унапредувал и наскоро започнале да се создаваат и образуваат и наставници
по македонски од локалното население кое полека почнале да ги заменуваат наставниците испратени од
тогашна Социјалистичка Република Македонија. Сѐ до ден денес во континуитет останува изучувањето
на македонскиот јазик како предмет во училишната настава во училиштата на Мала Преспа.Се разбира,
секогаш може и повеќе и затоа ги развиваме односите меѓу двете земји на највисоко пријателско ниво
за да разговараме слободно за можностите. Зачувувањето на јазикот е од огромно значење заради тоа
што ги обединува луѓето и културно ги поврзува генерациите за да можат една на друга ги пренесуваат
цивилизациските вредности на човештвото, нагласи Заев.Македонскиот јазик ќе може да се изучува и во
рамките на културните центри при амбасадите на Македонија во странство, како одговор на желбите и
предлозите на нашите граѓани од дијаспората.
Токму затоа, со премиерот Рама работиме на тоа договорот меѓу нашите две држави за отворање на
културно информативни центри да биде исполнет во целост. Тоа ќе овозможи наскоро во Скопје и во
Тирана да имаме целосно функционални културно-информативни центри кои ќе ги бидат значаен
придонес за дополнително надградување на взаемните пријателски односи, и места за факултативно
неформално изучување на јазиците на двете земји. Истовремено тоа ќе бидат места каде што ќе можат
да се најдатк ниги и други публикации на македонски јазик што ќе помогнат во унпаредувањето на
изучувањето на јазикот на Македонците во Албанија“- рече Заев.Тој додаде дека е важно за младите
генерации уште од најмала возраст да имаат да се запознавааат со историјата и значењето на мајчиниот
јазик за да се поттикне развивање на свеста за неговото зачувување и изучување.На конференцијата, на
која присуствува и македонскот премиер Зоран Заев, свои излагања имаат Македонци од Албанија, а
отворена е и изложба со фотографи и книги пишувани на македонски јазик од Македонци од Албанија.
Овој значаен настан за Македонците во оваа земја, го отвори Фоте Никола во чест на постарите учители
а поздравен збор имаше лидерот на МАЕИ и пратеник во албанскиот парламент Васил Стерјовски.Тој
посочи дека како македонска заедница во Албанија, благодарни се на албанската држава која што 75
години ги признава како Македонци, за разлика од „некои држави членки на Европска Унија кои не
признаваат македонско малцинство и создаваат пречки на патот на европските интеграции.Додаде дека
Македонците во Република Албанија се залагаат за мир, толеранција и коегзистенција во албанското
општество.Bо Албанија сме родени, во Албанија живееме, во Албанија работиме, како албански
државјани заедно со сите останати се грижиме за Република Албанија како наша заедничка татковина.
Македонскиот и Аабанскиот народ имаат долга традиција на соработка и почитување. Со векови сме
живееле под разни освојувачи, со векови сме соработувале за нашата слобода. И двата народа се бореа
за изучување на својот мајчин јазик. Јазикот е обележје на еден народ, главна карактеристика по која
се разликува од другите народи, нагласи тој. Современите состојби, бараат да се превземат чекори
за изучување на македонскиот јазик насекаде каде што живее македонската заедница во Албанија.
Македонците кои живеат долж македонско-албанската граница, посебно во периодот после 1991 година,
поради подобри услови за живот, од руралните средини се иселуваат во градските средини, како Тирана,
Корча, Билишта, Подградец, Елбасан, Драч, Кукс и други места. Денес, поголемиот број на Македонци
живеат во градските средини во Албанија, отколку во руралните средини, каде што традиционално
живееле. Партијата Македонска алијанса за европска интгерација, но и здруженијата на Македонците
во Албанија, дадоа голем придонес за зачувување на мајчиниот македонски јазик преку организирање
на курсеви во повеќе градови и области во нашата земја, рече Стерјовски.Нагласи дека заради тоа
бараат помош од албанската, но и од македонската влада, за учење на мајчиниот македонски јазик во
сите населени места во Албанија каде што живеат Македонци и каде што има барање за изучување
на македонскиот јазик.Со донесувањето на подзаконските акти на Законот за заштита на правата на
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националните малцинства во Албанија, очекуваме македoнскиот јазик да се учи на целата територија
на Албанија каде што живеат Македонците. Се надеваме преку Фондот за националните малцинства да
се финасираат медиуми на македонски јазик, да се печатат книги на македонски јазик и да унапредува
развојот на македонската култура и македонскиот идентитет во Албанија. Недостатокот од учебници по
предметите на македонски јазик конечно треба да се реши. Лекторатот на македонски јазик во Тирана
мора да прерасне во катедра, бараме на Универзитетот Фан Ноли во Корча да се отвори лекторат по
македонски јазик, додаде Стерјовски.
Македонците во Република Албанија, рече тој, ги поздравуваат добрите односи помеѓу двете држави –
Албанија и Македонија и очекуваат почеток на преговорите за членство во Европската Унија.Отворањето
на македонскиот културен центар во Тирана и албанскиот културен центар во Скопје, отворањето на
албанскиот конзулат во Струга и македонскиот конзулат во Корча, 24-часовното работење на граничниот
премин Џепиште-Требиште, го поттикнуваат развојот на заемните братски и добрососедски односи и ја
унапредуваат соработката меѓу Албанија и Македонија и Албанскиот и Македонскиот народ, додаде
Стерјовски.

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА МАСОВНО СЕ ВКЛУЧИЈА ВО СОБИРАЊЕ ПОМОШ ЗА
НАСТРАДАНИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ
Етничките Македонци од Албанија, мегу првите, се организираа
во собирањето материјална и финасиска помош, за настраданите
во Драч,Туман,Тирана и Лач од катастрофалниот земјотрес
што ја погоди Албанија утрото на 26 ноември. „Најмасивно и
најорганизирано е во средините каде има поголема концентрација
етнички Македонци, како Голо Брдо и Мала Преспа. Во собирањето
помош, се вклучија сите 9 села од областа Мала Преспа.Акцијата се
води организирано и координирано од страна на градночалникот на
општина Пустец, Пали Колефски и претседателот на и Македонската
алијанса за европски интеграции и пратеник во албанскиот
парламент Васил Стерјовски.Акцијата продолжува и понатаму,
сега главно со финансики прилози, зашто веќе е прибрана и испорачана помош во храна, прехрамбени
артикли, вода, сокови, средства за одржување на хигиената. Голема благодарност до Македонците од
Пустец и од Голо Брдо кои масовно се одѕваа на иницијативата со. Македонците ја потврдија хуманоста
по која се познати, изјави Стерјовски за Македонски весник “Илинден”.Стерјоски, информираше дека
викендов во Охрид, ќе заседава Централниот комитет на партијата, кој треба да избере потпретседател,
генерален секретар, како другите органи на партијата. Посочи дека седницата ќе биде искористена за
договор, околу натамошното спроведување на собирната акција на производи и финасиски средства за
настраданите од земјотресот. Акцијата за собирање помош, активно се вклучени и верниците од Мала
Преспа, преку тамошната православна црква.

СТЕРЈОВСКИ СО ЗАБЕЛЕШКИ ЗА НЕОДВОЈУВАЊЕТО СРЕДСТВА ЗА МАЛЦИНСТВАТА СО
БУЏЕТОТ ЗА 2020 ГОДИНА
Пратеникот од единствената македонска партија во Албанија,
Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ, Васил
Стерјовски, на денешната пленарна седница на албанскиот
законодавен дом,на чиј дневен ред е Предлог – буџетот за 2020
година, стави остри забелешки „во однос на делот кој се однесува
на малцнствата. Тој, како што рече,со жалење констатира дека во
Предлог – буџетот за 2020 година не е планиран ниту еден фонд
за националните малцинства, без разлика на обврската што ја
има кон нив како лојални граѓани и редовни даночни обврзници
на земјата. Според Законот за заштита на националните
малцинства во Република Албанија, донесен во октомври 2017
година, Комитетот за национални малцинства, преку Фондот
за националните малцинства, финасира иницијативи и проекти насочени кон заштита на правата на
националните малцинства, заштита и промовирање на нивниот националeн, јазичен и културен идентитет.
Во буџетот за наредната година не е предвидено финансирање на Комитетот за национални малцинства,
што значи дека македонското, грчкото, влашкото, црногорското, српското, бошњачкото, ромското и
египјанското малцинство во 2020 година, како и во последните 30-години, нема да имаат ниту еден фонд
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за поддршка на иницијативи и проекти насочени кон заштита на правата на националните малцинства и
заштита и промовирање на нивниот националeн, јазичен и културен идентитет, рече Стерјовски.Посочи
дека не се планирани средства ниту за формирање редакции на малцинствата во јавниот радиодифузер,
кој пред две години врз основа на законот за заштита на националните малцинства во Република Албанија
започна со емисии и 5 минути вести на неколку малцински јазици на вториот канал на албанската државна
телевизија, телевизиски канал посветен на националните малцинства. Ова беше позитивен чекор, но
празнините во времето и содржината на програмите кои не одговараат на реалните интереси, потреби
и проблеми на малцинствата продолжуваат да постојат. Со формирањето на редакција на новинари од
малцинствата во РТШ2, тие ќе бидат креатори на вестите, хрониките и репортажите за малцинството што
тие го претставуваат, посочи тој. Стави забелешка и на тоа што со Буџетот не се предвидени средства
за економски развој за областите каде живеат малцинства, вклучително и македонското малцинство.
Областите во кои живее македонското малцинство, општина Пустец во областа Преспа, областите Голо
Брдо и Гора, општините Булќиза и Либражд, и селото Врник во општина Девол се најсиромашните
области во нашата земја, запоставени од сите влади во последните 30 години, без потребната патна
инфраструктура, водоснабдување, канализација, здравствена заштита, електрична енергија итн.
И покрај тешката буџетска состојба поради разорниот земјотрес, мислам дека решавањето на
горенаведените проблеми ќе бидат земени во предвид за да се покаже дека сегашната власт е
заинтересирана да ги реши проблемите што малцинствата воопшто и особено Македонците ги имаат во
нашата земја,нагласи Стерјовски. На почетокот од своето обраќање тој изрази искрено и длабоко сочувство
до семејствата на починатите од земјотресот, а на повредените им посака што побрзо закрепување.Сите
албански граѓани, без оглед на етничката припадност, се солидаризираа со нашите сограѓани погодени
од земјотресот. Подршка за погодените од земјотресот дадоа сите албански граѓани, како Албанците,
Грците, Македонците, Власите, Србите, Црногорците, Бошњаците, Ромите и Египќаните во Република
Албанија, рече тој. Изрази благодарност до сите домашни институции, но и на волонтерите за целата
пожртвуваност што ја покажаа во справување со последиците од земјотресот.Изразувам благодарност
до сите Македонци во Албанија кои покажаа солидарност и хуманост и пoмогнаа финансиски и со храна
и облека за нашите сограѓани погодени од земјотресот и ги повикувам да продолжат со солидарност
и поддршка за погодените од земјотресот. Изразувам благодарност на нашите соседи, но и на другите
земји кои се солидаризираа и помогнаа во справувањето со последиците од земјотресот од 26 ноември,
рече Стерјовски пред народните избраници. Искажа надеж дека ќе продолжи подршката и помошта во
обновата на урнатите и оштетени домови, со цел уништувачките последици и психолошката траума што
овој период ја предизвика земјотресот кaj населението да се надмине што е можно побрзо“.

ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА БУЛЌИЗА ВЕТИ ПОВЕЌЕ ИНВЕСТИЦИ ЗА
МАКЕДОЦИТЕ ВО АДМИНИСТРАТИВНА ЕДИНИЦА ТРЕБИШТЕ, ОБЛАСТА ГОЛО БРДО
Градоначалникот на Булкиза, Лефтер Ала продолжува сo
јавните расправи за изготвување на буџетот на општината
за 2020 година. Денес, градоначалникот Ала беше во
Административна единица Требиште, областа Голо Брдо каде
внимателно ги слушаше Македонците од Административна
единица Требиште. Додека ги претстави своите планови
за Административна единица Требиште, областа Голо Брдо
за следната година, градоначалникот Ала им се придружи
на барањата доставени од жителите на областа, ветувајќи
дека ќе биде вклучено во буџетот за 2020 година. Со оглед
на тоа што во врска со Административната единица Требиште,
областа Голо Брдо проектите предвидени за 2020 година се:
1. Интервенции во каналите за наводнување

2. Интервенции во водоводната мрежа
3. Отворање на нова градинка во Требиште, областа Голо Брдо
Градоначалникот Лефтер Ала истакна дека до крајот на 2020 година ќе го најде Административна
единица Големо Острени, областа Голо Брдо со подобрена патна инфраструктура и конкретен план за
рехабилитација на неговиот центар.
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ФЕДЕРАЛНАТА УНИЈА НА ЕВРОПСКИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ 70 ГОДИНИ УСПЕШНО ГИ
ШТИТИ АВТОХТОНИТЕ НАЦИОНАЛНИ МАЛЦИНСТВА ВО ЕВРОПА
Федералната унија на европските националности (ФУЕН) е основан
на 20 ноември 1949 година во Палаис де Каилот во Париз. На
првиот „Конгрес на националностите“ присуствуваа околу 200 луѓе.
Учесниците се чувствуваа тесно поврзани со идеите зад Советот на
Европа, формиран во 1949 година.
1950-тите: Во раните години, во организацијата доминираа
регионалисти, но наскоро стана јасно дека регионалците и народот
што ги претставуваат националните малцинства и јазичните
малцинства имаат различни интереси и следиле различни цели.
Со текот на годините, ФУЕН живееше како чадор организација за
автохтоните, националните малцинства и етничките групи во Европа.
До почетокот на 1960 година, организацијата остана членка на
Европското движење и имаше седиште во Централниот комитет.
1954: Повл Скадегард стана генерален секретар на Унијата, кој го
менува своето име во сегашната Федерална унија на европски
националности. Тимот маж-сопруга на Повл и ytит Скадегард останува
на чело на организацијата до 1973 година. Овој период Федералната
унија на европските националности (ФУЕН) може да се карактеризира со идеализам на своите водачи
и постојана борба за добивање средства и признание. Во текот на овој период многу организации од
Западна Европа се приклучуваат на ФУЕН, а лидерите ги посетуваат и малцинствата во Источна Европа.
1974: Унијата се соочува со нова насока, во која малцинствата на германско-данската погранична област
играат водечка улога. Беа направени бројни напори за формирање на поефикасен органсатон со цврста
финансиска поддршка.
1985: Конгрес за националност беше повторно отворен со своето 15-то издание во Женева. Во овој период
се создава одредена конкурентна состојба со формирање на други меѓународни организации посветени
на малцинските прашања.
1989: Година на голем напредок, бидејќи Федералната унија на европските националности (ФУЕН
конечно беше призната од Советот на Европа и го доби консултативниот статус.Федералната унија на
европските националности (ФУЕН) во 90-ти години доминира Западна Европа, која само многу ретко
имаше контакти со Централна и Источна Европа.Тоа се смени со историските промени во 1989/1990
година.
Националните малцинства во Централна и Источна Европа имаа можност да формираат организации и да
ги бараат своите права. Во овие години ФУЕН инкорпорираше многу нови организации-членки и се разви
во една европска организација.На почетокот на деведесеттите, ФУЕН силно се залагаше за одржлива и
сеопфатна заштита на малцинствата во Европа. Декларациите на ФУЕН имаа одлучувачко влијание врз
правните документи на Советот на Европа кои се во моментот на сила, Рамковната конвенција за заштита
на националните малцинства и Европската повелба за регионални или малцински јазици.
ФУЕН во 1995 година беше призната од страна на Обединетите нации.
Во 1999 година по повод 50-годишниот јубилеј на ФУЕН, историчарот Јирген Кул објави историја на ФУЕН.
Оваа публикација е достапна во Секретаријатот ФУЕН.
Во 2006 година донесена посебна повет за автохтони, национални малцинства во Европа беше едногласно
усвоена. Тоа е клучен документ на ФУЕН со 13 основни права содржани во него.
Во 2009 година се прослави 60-годишниот јубилеј на ФУЕН во Европскиот парламент и во просториите на
Комитетот на регионите.
Во 2010 година ФУЕН го зголеми и консолидираше својот тим и своето присуство, водејќи три канцеларии
– во Фленсбург, Берлин и Брисел.
Во 2017 година после долга правна борба, започната во 2013 година, ФУЕН оствари огромна победа со
иницијативата на Европските граѓани, наречена Малцински безбедносен пакет Иницијатива, во која се
бара заштита на ЕУ и промоција на малцинските јазици и култури.
Во 2018 година иницијативата за малцински сигурен пакет, координирана од ФУЕН, успеа да стане
само петтиот успешен ЕКИ со 1.128.385 валидни потписи и 11 земји-членки на ЕУ во кои успеа да го
помине прагот. Успешната кампања ја зголеми видливоста на организацијата и ја основа како број една
организација во областа на заштитата на малцинствата.
Федералната унија на европските националности (ФУЕН) 2019 година слави 70 години постоење на својот
Годишен Конгрес во Словачка.
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Македонско друштво ”Илинден”-Тирана е член на Федералната Унија на Европските Националности
(ФУЕН) од 16. мај 2015 година и од 16. мај 2015 година е дел од Работна група на словенски малцинства
при Федералната унија на европските национални заедници (ФУЕН)

ВИТА БЛАЖЕ КОЈА, МАКЕДОНКА ОД ГОЛО БРДО ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „ЗЛАТЕН
КЛАС ЗА МАКЕДОНСКИ ВОЗНЕС”
Вита Блаже Која е родена во селото Ѓинеец, Голо Брдо, а живее
во Тирана. Вита Блаже Која престојуваше во Општина Новаци на
традиционалната манифестација „Пелагонски културно-научни
средби”, на која ѝ беше врачена наградата „Златен клас за
македонски вознес”. Во образложението за доделеното признание,
меѓу другото, се посочува дека тоа е награда за афирмацијата
на македонскиот јазик и култура надвор од државните граници.
Вита Блаже Која денес работи како универзитетски професор на
Економскиот факултет во Тирана и, како што вели, не пропушта
ниту еден момент за да истражува и да пишува за македонската
култура, обичаи и традиции.Сите наши книги се напишани
и објавени на македонски јазик со кирилско и латинично
писмо. Велам сите наши книги, затоа што материјалот го
собиравме и го пишувавме со Митре Стојан Шутку, како и
со Цветан Зафир Мазнику, кој, за жал, пред неколку години
почина. Сè е напишано и објавено на македонски јазик со
кирилско писмо, на втората половина од книгите истите
творби се напишани на македонски јазик, но со албанско
писмо, а има и комбинирани народни поговорки и пословици
што се напишани на македонски јазик со кирилско писмо и
преведени на албански јазик со албанско писмо, со што секој
читател сè ќе разбере и прочита бидејќи може да избира. Овој пристап е за Македонците од Голо Брдо
и не само оттаму, да може да ги читаат книгите бидејќи во Албанија има многу луѓе на различна возраст
што не го учеле кирилското писмо, но зборуваат на македонски јазик. Ние веруваме дека објавувањето
книги на двата јазика, македонски и албански, ќе послужи за зајакнување на врските и пријателството
меѓу двата народа и за сестрана меѓусебна соработка, вели Која.Цветан Мазнику, Митре Шутку и Вита Која
имаат издадено осум книги – томови посветени на народното творештво од областа Голо Брдо. Во над
1.500 страници, тројцата пишуваат за „Македонско-албански пословични паралели”, „Народни песни”,
„Пословици, поговорки, пословични и фразеолошки изрази”, „Народни пословици и поговорки” и други.
Книгите ги пишувавме слично на тоа што го прават пчелите, тие одат од цвет на цвет и прават мед, а
ние одевме од човек до човек, од куќа до куќа, од село во село, и собиравме народни песни, поговорки,
пословици, приказни и сказни. Богато е нашето македонско народно творештво и со него треба секој да
се запознае, а помладите да не го забораваат фолклорот од Голо Брдо. Најголем дел фолклорни бисери
се од нашето родно место, собравме повеќе од 3.500 пословици и поговорки, а свесни сме дека има
уште. Материјалот е систематизиран по азбучен ред и напишан на двете азбуки, на латиница и кирилица
или со кирилско писмо. Голем е бројот на луѓето што ги контактиравме и прашувавме, на пример за
книгата „Голобордски фолклор” – 4 („Gollobordski Follkllor”), наш важен извор за собирање бисери ни беа
Сава Митре Цфарку, Исаил Мазнику, Божана Забитку, Тасе Никола, Славка Будини, Цвета Фиљоќи, Авдула
Сефери, Бранко Попа и многу други што се посочени во предговорот на книгата.Наградата „Златен клас
за македонски вознес” на годинашните „Пелагонски културно-научни средби” што се одржаа во Општина
Новаци за Вита Блаже Која значи признание за вложениот труд, почит кон неодамна починатиот Цветан
Мазнику, како предводник и мотиватор, и обврска заедно со Митре Шутку да се продолжи со собирање и
чување на македонското народно творештво во Голо Брдо, Албанија.Книжевниот критичар Фидан Марку
во седмиот том на нивното дело пишува – авторите се со посветеност, упорност и почит на мајчиниот
македонски дијалект што се зборува во Голо Брдо и пошироко во Дримкол. В раце имаме непроценливо
богат фолклор. Во поговорките се генерализира материјалниот и духовниот живот, се извлекуваат
заклучоци и мисли за разни аспекти, прашања и проблеми, кои се појавиле во текот на работата и животот
со векови, нагласува Марку.
Престојот во Новаци и наградата „Златен клас за македонски вознес” кај мене предизвика голема возбуда.
Во очите на моите пријатели забележав радост, среќа и задоволство, кое заеднички го споделивме. Тоа
што го работиме го правиме од сè срце и со постојано сеќавање на реченицата на баба Миланица, која
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во една пригода ни рече: „Не ми е жаљ што ќа умра, ток ми е жаљ за песмите, кој ќа и пеет”, и затоа ќе
продолжиме да собираме песни и ќе ги печатиме. Нема да престанеме со нашата работа на собирање
и објавување на овие бисери, кои со векови нашиот народ ги чува во своето сорце и им ги пренесува на
генерациите од колено на колено, вели Која, и додава дека во ситуација кога иселувањето зема голем
замав и скоро не може да се спречи, тогаш барем секој нека земе книга в рака, за да чита и да не заборава
на родната грутка.Универзитетската професорка Вита Блаже Која е и активистка на Здружението “Мир” на
Македонците од Голо Брдо и има голем придонес во организирањето разни културни манифестации со
цел зачувување на културата, обичаите и традициите на Македонците од Голо Брдо, Албанија.

ОДБЕЛЕЖАНИ ПЕТ ГОДИНИ ОД СМРТТА НА НАЗИФ ДОКЛЕ, БОРЕЦ ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГОРА
Во северниот албнски град Кукс одбележана
беше пет годишнината од смртта на големиот
борец за правата на Македонците во о ласта Гора,
интелектуалец, писател, истражувач Назиф Докле.
На одбележувањето присуствуваа негови блиски
роднини,пријатели,почитувачи на неговото дело.
Назиф Докле остави неизбришливи траги до
своето дело не само за Македонците од Гора,туку
и во целина во цела Албанија.Имав среќа да го
запознам и да соработувам со него. Од општината
Кукс и од Округот на Кукс побарав посхумно да
го прогласат Назиф Докле за почесен граѓанин
а како пратеник во албанското Собрание ќе му
предложам на претседателот на Републиката да
го оцени и посмртно да го одликува еминентниот
истражувач Назиф Докле, рече Васил Стерјовски претседател на Македонска алијанса за европска
интеграција и пратеник од истата партија. Додаде дека претседателот на округот на Кукс се согласил со
неговото барање и ветил дека ќе биде донесена одлукс за посхумно прогласување на Назиф Докле за
почесен граѓанин. Назиф Докле е роден на 15 јануари 1945 година во село Борје, областа Гора, Албанија.
Се декларираше она што и беше, Македонец, интелектуалец од областа Гора, борец за правата на
Македонците во Албанија. Завршил ликовна уметност во Тирана, отсек склуптура, потоа завршува Висока
педагошка школа во Скадар, специјалност албански јазик и литература.
Долги години работел како учител, главен инспектор за образование во округот на Кукс и директор на
музејот во Кукс, а се занимавал и со сценографија и бил режисер на повеќе документарни филмови. Бил
член на Друштвото на писателите и уметниците на Албанија од 1975 година.
Назиф Докле е собирач на фолклор од
областа Гора, основач и прв претседател
на
етно-културното
друштво
на
Македонците ”Гора” во 1991 година.
Истражувачката активност на Назиф
Докле вклучува повеќе материјали од
областа на историјата, лингвистиката и
етнографијата. Објавил над 35 книги,
130 текстови во весници, како и научни и
културни списанија во Албанија и други
држави. Најпознати негови трудови се
речникот “горански-албански” со над
43.000 зборови, “За Гора и Гораните”,
“Муке Миле”, “Севни бре ашик, севни
бре душо”, “Горански народни песни”,
“Богомилизмот и етногенезата на
торбешите од Гора во Кукс” и други.
Назиф Докле е автор на повеќе уметнички
изложби. Бил организатор на повеќе фестивали во Кукс каде е претставен богатиот фолклор на областа
Гора. Назиф Докле почина на 30 декември 2014 година.
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МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА ВО КАНАДА ГО ОДРЖАА СВОЈОТ ГОДИШЕН БАНКЕТ СВ.
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Во чест на големиот верски празник Свети Архангел Михаил, кој е заштитник на Македонците од областа
Мала Преспа, Македонско друштвото “Мала Преспа“ од Канада на 23 ноември 2019 година го одржа
својот годишен банкет, беше традиционална средба на сите Македонци кои потекнуваат од областа Мала
Преспа, населена со етнички чисто македонско население. Иселените Македонци од овој живописен крај
своите традиции ги чуваат и негуваат и во Канада здружени во друштвото кое беше формирано пред 11
години со целпродолжување на македонизмот и во Канада.Освен членовите на друштвото, како и секоја
година присуствуваа и бројни Македонци од Канада, како и од Соединетите Американски Држави и од
Англија. Во свечената програма настапија двете групи на фолклорниот ансамбл “Илинден”од МПЦ Св.
Илија од Мисисага кои по прекрасните сплетови на песни и игри од Македонија беа наградени со пригодна
благодарница. Програмата ја водеше Мери Терпо, а за веселото расположение до раните утрински
часови се погрижи оркестарот Балкан Ентертаинмент. Повеќемина од гостите на годинешниот банкет си
заминаа и со многу вредни награди од познати светски брендови кои беа доделени на традиционалната
лотарија. Честитки по повод заштитникот на Македонско друштвото “Мала Преспа” Св. Архангел Михаил
и за многу години!

ДОМОТ НА СТЕРЈО СПАСЕ ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ ПИСАТЕЛ ЌЕ БИДЕ
ПРЕТВОРЕНА ВО МУЗЕЈ
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Домот каде е роден Стерјо Спасе во село Глобочани, Мала Преспа ќе биде претворена во музеј, Стерјо
Спасе писател и критичар од македонско потекло, aвтор е на проза и раскази, романи, учебници
и репортажни записи. Познат е и како антологичар, преведувач, учебникар и собирач на македонски
народни умотворби. Неговите дела се преведувани на неколку светски јазици.Стерјо Спасе е роден на 14
август 1914 година, во село Глобочани, Мала Преспа, Република Албанија. Основно училиште завршил
во родното место и во Глобочани, Мала Преспа. Образованието го продолжил во Корча и во Елбасан,
каде завршува Педагошка гимназија. Работи како учител во Дервичане, село во округот на Ѓирокастро а
подоцна предава во Москополе, Корча и Тирана.Пред Втората светска војна бил соработник на познатите
списанија во Тирана и во Романија, како што се „АБЦ“, „АРС“, „Бота е Ре“ „Нов свет“ и др. Во овој период
книжевната дејност на Стерјо Спасе е особено плодна. Тој интезивно твори и создава неколку значајни
дела меѓу кои романите „Зошто“ – 1935, „Венера“ – 1944, збирките раскази „Младински венец” – 1934.
“Во прегратките на една жена“ – 1934, „Невеста без превез“ 1944 и др.Во 1935 година во Корча го издава
својот прв роман ” Од живот во живот – зошто”. Во романот наречен едноставно “Зошто” ремек-дело на
неговото творештво, тој ја опишува историјата на млад интелектуалец, кој се вратил во своето родно село
по завршување на обуката и за судирот со традиционалното, кој го води до самоубиство. Меѓутоа, набрзо
по излегувањето, актуелната власт ќе го забрани романот „Зошто!?“.Изразувајќи го својот македонски
културен идентитет, во периодот пред Втората светска војна, кога Албанија води силна асимилаторска
политика, Стерјо Спасе станува непожелен за албанските власти во Тирана. Иако романот „Зошто“
всушност е прв роман отпечатен во Албанија, албанските власти го забрануваат заради македонското
потекло на авторот.По ослободувањето, кога во Албанија попушта асимилаторската политика кон
малцинствата, Стерјо Спасе околу 50 – тите години се сели во Тирана. Во еден период бил просветен
инспектор, уредник на „Наша литература“, „Ноември“, „Ново училиште“ и др. Во 1960 година, тој завршил
висок курс за книжевност во Институтот за јазик и книжевност „Максим Горки“. Својата наобразба ја
довршил во Фиренца, Италија и во Русија.Стерјо Спасе е автор на десетина романи. По ослободувањето,
во 1952 година, тој го издава романот „Тие не беа сами“ во кој ја опишува борбата на албанскиот селенац
против беговите. Три години потоа, во 1955 година, го издава и романот „Венера повторно во селото“ .
Романите „Огнот”, “Смрт или слобода” – 1978, “Бунтовниците” – 1983 и други, имаат историска тематика
во Стерјо Спасе ја опишува борбата на населението во Албанија против Отоманската империја. Во
меѓувреме, Спасе пишува и за најмладите. Во 1966 година издава адаптацијата на епски песни за деца
„Соколица“ а две години потоа, во 1968 година и приказни за деца „Поздрави од селото“.Стерјо Спасе ги
забележува македонските народни песни од Преспанскиот регион, со што зазема значајно место меѓу
собирачите на македонски народни умотворби.
По неговата смрт во 1989 година, како дел од македонското културно наследство, под наслов „Македонски
народни песни од Мала Преспа“, во 1992 година овие песни за печат ги подготвува Благоја Стојчевски.
Стерјо Спасе умира во Тирана на 12 ноември 1989 година. Неговото дело го продолжува неговиот син
Илинден Спасе, педагог и писател, кој од 1964 повремено пишува проза на македонски јазик и албански
јазик.

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДОБИ ВЕБ ПОРТАЛ

Веб платформата ќе обезбеди информци за
Македонска алијанса за европска интеграција
(МАЕИ) веб порталот www.maei.al Македонската
алијанса за европска интеграција е политичка
партија
на
македонското
национално
малцинство во создадена на 30 октомври 2004
година во Тирана како прва македонска партија
во Албанија што се грижи за положбата и
правата на Македонците во Албанија.
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