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Emri i Maqedonisë, si lindi problemi me 

Greqinë?! 

Bashkim Nuredini 

Në vitin 2004, tre nga pesë anëtarët e 

Këshillit të Sigurimit, Rusia, SHBA dhe 

Kina e njohën Maqedoninë me emërtimin 

Republika e Maqedonisë. Franca dhe 

Mbretëria e Bashkuar nuk pranuan. 

Konflikti politik ka lindur midis Greqisë dhe 

Maqedonisë në vitin 1991 me shpalljen e 

pavarësisë të Maqedonisë. Republika ish-

jugosllave e quajti veten Republika e 

Maqedonisë dhe zgjodhi një flamur, i cili i 

kujtonte Greqisë simbolet helene. Greqia tha 

se bashkë me emrin Maqedonia mund të 

ngrejë pretendime rajonale ndaj veriut të 

Greqisë, rajon që po ashtu është quajtur 

Maqedoni. 

Megjithëse me këmbënguljen e Greqisë, 

Maqedonia e shkruajti në kushtetutë 

shprehimisht se nuk ka pretendime 

territoriale, Greqia tha se kishte hallin e 

flamurit, i cili përmbante yllin e vergines. 

Edhe flamuri u ndryshua, duke e kthyer yllin 

shumëcepash të flamurit, në yll me tetë cepa 

që simbolizon diellin. 

Kombet e Bashkuara - FYROM 

Kombet e Bashkuara (KB) mezi e kuptuan 

se ekzistonte një problem, i cili nuk ishte më 

qesharak. Me ndërmjetësimin e Kombeve të 

Bashkuara të dy vendet filluan bisedimet për 

të rënë dakord për emrin përfundimtar. Por 

propozimi i bërë nga KB që vendi të quhet 

Republika e Maqedonisë së Shkupit, nuk 

pranohet nga Greqia. Greqia nuk do fare që 

fjala "Maqedoni” të përdoret në emërtim. 

Greqia e njeh Maqedoninë me emrin Skopje, 

Shkup, banorët skopjanë dhe gjuhën 

skopjanishte. Këto emërtime maqedonasit i 

shohin si ofenduese. Edhe emrin ish-

Republika jugosllave e Maqedonisë, 

FYROM, nuk e durojnë dot. Kështu e quan 

Maqedoninë edhe OKB-ja. Edhe Gjermania 

përdor emërtimin ish-Republika jugosllave e 

Maqedonisë. 

Shqipëria dhe Kosova: Republika e 

Maqedonisë 
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Në vitin 2004, tre nga pesë anëtarët e 

Këshillit të Sigurimit, Rusia, SHBA dhe 

Kina e njohën Maqedoninë me emërtimin 

Republika e Maqedonisë. Franca dhe 

Mbretëria e Bashkuar nuk pranuan. Por 104 

vende, mes tyre Shqipëria dhe Kosova 

përdorin në marrëdhëniet bilaterale 

emërtimin Republika e Maqedonisë. 

Ndërsa, burime të Kombeve të Bashkuara 

për Dë bënë të ditur, se javën e ardhshme në 

Nju Jork do të mbahet një takim për t' i 

dhënë shtysë zgjidhjes së çështjes së emrit 

për Maqedoninë, ish-republikën jugosllave. 

Zyra e shtypit e Sekretarit të Përgjithshëm 

informoi se i dërguari personal i sekretarit të 

përgjithshëm, Mattheë Nimetz do të takohet 

me 

përfa

qësu

es të 

"Rep

ublik

ës 

hele

nike 

dhe 

ish-

Rep

ublik

ës 

jugosllave të Maqedonisë”, në selinë e 

Kombeve të Bashkuara në Nju Jork më 

datën17 janar. Takimi që do të zhvillohet 

larg pranisë së shtypit "është pjesë e 

përpjekjeve të Kombeve të Bashkuara për t'i 

qëndruar pranë palëve për gjetjen e një 

zgjidhjeje të pranueshme për të dy palët në 

çështjen e "emrit", thotë kumtesa. 

Kohët e fundit janë zhvilluar disa takime në 

rangje të larta midis Greqisë dhe 

Maqedonisë. Hera e fundit kur negociatat 

janë mbajtur në Nju Jork ka qenë nëntori 

2014. 
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Çështja e emrit nuk është 

problem i vetëm mes 

Maqedonisë dhe Greqisë 

 

  Suad Bajrami 

Çështja e kontestit për emrin mes 

Maqedonisë dhe Greqisë ka ardhur si 

rezultat i mungesës së komunikimit, 

bashkëpunimit dhe njohjes mes dy shoqërive 

të dy shteteve fqinje, ndërkaq i njëjti edhe 

më shumë është zmadhuar pasi që është e 

ndërlidhur me identitetin, historinë dhe 

kulturën, u tha sot në panel diskutimin e 

organizuar nga “Eurothink” dhe Fondacioni 

“Fridrih Ebert” në temën “ku është hendeku: 

“Emri” apo mosnjohja e njëri tjetrit?. 

“Ekziston vullneti që të zgjidhen çështjet 

diplomatike, megjithatë nuk jam shumë 

optimist. 

Çështja e emrit nuk është vetëm çështje për 

emrin. Në 25 vitet e kaluara është dëshmuar 

se moszgjidhija e kësaç çështje ka hapur 

edhe probleme tjera. Përveç çështjes 

diplomatike, çështja është edhe në atë të 

identitetit, historik, kulturor apo emocional. 

Nëse të dy vendet nuk punojnë që të hiqen 

perceptimet e gabuara, këto çështje nuk 

mund të zgjidhen. Problem tjetër është se të 

dy qeveritë nuk janë në një nivel, pra 

përbërja qeveritare në Maqedoni është në 

fillim të mandatit, ndërkaq në Greqi po 
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largohet. Nuk bëhet fjalë vetëm të zgjidhet 

çështja, por si do të garantohet që mungesa e 

besimit nuk do ta shkatërrojë të njëjtën 

zgjidhje”, tha profesori universitar nga 

Greqia, Janis Armakollas. 

Emra të ri e të vjetër në diskutimet për 

konfliktin mes Maqedonisë dhe Greqisë 

Edhe Lupço Petkovski nga “Eurothink” – 

Qendra për Strategji Evropiane, deklaroi se 

çështja nuk është vetëm te emri, ndërkaq tha 

se duhet sa më shumë që shoqëritë e 

Maqedonisë dhe Greqisë të njihen dhe t’i 

heqin stereotipet. 

“Nuk është problemi vetëm te zgjidhja e 

emrit, ndër vite në vend që të zgjidhet janë 

shtuar problemet. Gjithashtu ne në 

Maqedoni jetojmë në kontekst tjetër, pra në 

atë post Revolucionit Laraman, ndërkaq 

Greqia post katastrofës ekonomike. Është e 

rëndësishme që shoqëritë e Greqisë dhe 

Maqedonisë të njihen më shumë që t’i heqin 

stereotipet. Gjatë viteve ne kemi bërë vetë 

probleme, për shembull Maqedonia ka bërë 

problem me ndërtimin e “Shkupi 2014”, 

paramendoni çfarë thotë një grek kur e sheh 

në televizion. Duhet të kemi më shumë 

kontakt, duhet t’u tregohet grekëve se 

projekti “Shkupi 2014” ka qenë një mbulim 

i vjedhjes dhe jo i historisë, pasi që kur kaloj 

nëpërmjet përmendoreve unë ato si ndjej si 

histori timen”, deklaroi Petkovski. 

Përfaqësuesja e Fondacionit “Fridrih Ebert” 

– Zyra në Shkup, Eva Elerajt, e theksoi 

çështjen e bashkëpunimit në nivele të 

ndryshme si mënyrë e suksesshme për t’i 

zgjidhur problemet, duke rikujtuar në 

përvojën e Gjermanisë, transmeton 

Portalb.mk. 

“Ne si gjermanë, kemi këndvështrime të 

ndryshme për zgjidhjen e problemeve. 

Vlerësoj se zgjidhja është në komunikimin e 

fuqishëm të qytetarëve mes dy vendeve. Ne 

kemi pasur përvoja të tilla. Duhet të ketë 

bashkëpunime të ndryshme në nivele të 

ndryshme siç janë, vëllazërimi i qyteteve, 

nënshkrim të marrëveshjeve miqësore, 

bashkëpunime rajonale etj. Këto duhet të 

bëhet në vend të dehumanizimit dhe 

perceptimit të gabuar se çfarë mendojnë të 

tjerët për ju. Iniciativat duhet të fillojnë prej 

nivelit më të ulët e deri tek ato më të larta”, 

deklaroi Elerajt. 

Në një linjë ishte edhe profesoresha 

universitare Ana Çupeska, e cila theksoi se 

Maqedonia dhe Greqia duhet të ndërtojë 

bashkëpunime, të cilat në të kaluarën janë 

sabotuar nga politikat nacionaliste. 
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“Sot konteksti është i ndryshëm, liderët e 

vendeve po takohen, por po shkon rëndë. 

Jam e sigurt që politika e jashtme e 

Maqedonisë është më miqësore dhe ajo 

mund të dëshmohet edhe me marrëveshjen 

për fqinjësi të mirë me Bullgarinë. Vlerësoj 

se duhet të ketë më shumë bashkëpunim mes 

kuvendeve të dy shteteve, kryetarëve të 

komunave, shoqatave civile, odave 

ekonomike, mediave etj., pasi që të njëjtat 

janë sabotuar nga politikat nacionaliste. 

Ndryshe, çështja e emrit u bë temë  aktuale 

politike me ardhjen e qeverisë së re në 

pushtet në krye me kryeministrin Zoran 

Zaev. Bisedimet kanë filluar dhe në tavolinë 

ka disa propozime, megjithatë nuk ka ende 

asgjë konkrete. Greqia kërkon që të 

ndërrohet emri dhe Kushtetuta, ndërkaq 

Maqedonia është e gatshme që ta ndërrojë 

emrin, por me marrëveshje ndërkombëtare, 

duke mos e prekur Kushtetutën. 
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Cfarë fshihet pas Emrit të ri të 

Maqedonisë - Paeonia 

 

Pirro Prifti 

Problemi i emrit të F.Y.R.O.M –(Former 

Yugoslav Republic of Macedonia) ka lindur 

që në momentin kur Maqedonia u shkëput 

nga RSFRJ ,dhe doli si shtet i veçntë por me 

ermin e çuditshëm F.Y.R.O.M., me idenë se 

mund ta rregulonte emrin më vonë. Këtë 

shtet të ri e njohu e para Shqipëria duke 

patur parasysh se rreth 35% e popullsisë së 

Republikës së FYROM ishte shqiptare por 

që kishte kufizime në liritë dhe të drejtat e 

njeriut. 

Kundërshtuesja më e madhe e vendosjes së 

emrit Maqedoni ishte Greqia e cila ka një 

pjesë të territorit të saj në veri, një zonë me 

emrin Maqedonia greke me qytet kryesor 

Selanikun (Thesalonika). Republika e 

Maqedonisë nuk ka rënë dakort asnjëherë 

me propozimet greke për ndryshimin e 

merit. Politikanët shqiptarë të Republikës së 

Maqedonisë (F.Y.R.O.M.), nuk janë 

rononcuar seriozisht në debatin me emrin 

duke patur parasysh se në një të ardhme kjo 

Republikë edhe mund të ndahet midis 

shteteve fqinjë si Bullgaria, Serbia dhe 
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Shqipëria. Vetë Bullgarët pohojnë se 

Maqedonasit e sotëm janë bullgarë por për 

të krijuar një identitet të veçantë (atë të 

Vardarit),  por përdorin një alfabet cirilik 

por pak të ndryshëm nga ai bullgar, por 

fjalët dhe frazat maqedonase janë njëlloj. 

Bozhidar Dimitrov, drejtor i Muzeut 

Kombëtar Historik të Bullgarisë, ka 

deklaruar se emri i vërtetë i Maqedonisë 

duhet të jetë Bullgaria jugperëndimore. 

Sipas tij, Greqia ka të drejtë në kontestin e 

emrit sepse territori i Maqedonisë antike 

është në afërsi të Selanikut. Dimitrov 

konsideron se Greqia nuk do të pranojë 

asnjë emër që përfshin fjalën ”Maqedonia”. 

Novini.bg citon Dimitrov-in të thotë se në 

rajonin e Maqedonisë kanë jetuar popuj 

tjerë, si ilirët, Peonët, Dardanët dhe se vendi 

është quajtur iliridë ose Dardania. 

Pak Histori. 

Mbas Traktatit te Shen Stefanit midis Rusise 

fituese dhe Perandorise Turke humbese, në 3 

Mars 1878, u konfiguruan 2 shtete kryesore 

te krishtera: Bullgaria dhe Serbia. Greqia e 

pavarur qe nga viti 1831. Nuk kishte 

pretendime territorial ndaj fqinjeve deri në 

atë moment. 

Europa Perëndimore sidomos Anglia, 

Franca Austro-Hungaria, dhe Gjermania, 

duke mos qene dakort me kete Traktat, 

realizuan Kongresin e Berlinit me 1 qershor 

1878, Gadishulli i Ballkanit u nda ndryshe 

dhe fituese konkrete te tokave së bashku me 

popullsinë u bënë Serbia, Mali i Zi dhe me 

pak Bullgaria. Humbëse e tokave dhe e 

popullsisë ishtë Shqipëria, Maqedonia, 

Rumelia e atehershme, dhe Thrakia. 

Greqia mori në 1881 Selanikun dhe pjese e 

tjera te trevave Maqedonase ne veri, mori 

Janinën dhe Epirin e Jugut, me pretendime 

qe të merrte dhe Epirin e Veriut në të 

ardhmen, 

Serbia mori Kosoven dhe nje pjese te veriut 

tëMaqedonse, Bosnjën, Hercegovinën dhe së 

bashku me Kroacinë bënë një Mbretëri. 

Mali i Zi mori Plaven Gucinë, Tivarin 

Kotorrin, Ulqinin, Tuzin. Për pak mori dhe 

Shkodrën. 

Bullgaria si me e privilegjuaa e Rusise sipas 

Traktatit te Shën Stefanit, mori me pak toka 

pas Kongresit te Berlinit, një pjesë të 

Rumelisë dhe të Thrakisë. 

Maqedonia nuk është përmëndur në iliadën e 

Homert. Maqedonia lindi si emërtim rreth 

viteve 700 p.e.s. dhe sipas autorëve 

popullata e atëhershme nuk ishte Helene, kjo 
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dhe sepse Helenët erdhën rreth po atij 

shekulli dhe u quheshin Dorianë. 

 Disa Historianë të lashtë përmëndin se 

Maqedonia erdhi si emër nga Aemathia (e 

Madhe- Mati), e cila përfshihej në fiset ilire 

të Enkeleasve dhe Dardanëve dhe flisnin të 

njëjtën gjuhë. 

Histrianët grekë si tendenciozë që janë kanë 

dhënë disa variant të lashte se nga vjen emir 

maqedonas duke u përpjekur të thoën se 

Maqedonia ishte territory dhe popullatë 

Helene, gjë që nuk është fare e vërtetë pot u 

referohesh Herodotit dhe Polibus, por dhe 

historianëve më të vonshëm p.sh.: sipas 

grekëve dhe pikërisht sipas Hesychius të 

Alexandrisë, Macedonia vjen nga fjala 

`Macednos` që është fjalë doriane e që do të 

thotë i madh (macros). Por sipas Robert S. 

P. Beekes,, kjo fjalë është me substrat pre-

grek dhe spjegohet me termat indo –

europianë. 

Prandaj sipas stidmeve tona Maqedonia vjen 

nga AeMathia-  e madhe (ose siç e kanë 

shtrembaruar grekët me fjalën Makros- që 

do të thotë gjithashtu – e madhe), pra është 

fjalë shqipe. Sipas Edëin Zhak , fjala 

Maqedoni mund të përkthehet si fjalë e 

përbërë shqipe: Maj (mbaj)- Qe dhe Dhoi 

(Dhi)  

Popullata e Maqedonsë së lashtë dhe kishte 

lidhje shumë të afërta me ilirët, por nuk 

ishin Paonë, dhe as Thrakë  

Paonët ishin shumë të afërt me thrakët. 

Maqedonia e atëhershme kufizohej dhe 

përfshinte Paeoninë në verii, në very 

perëndim kufizohej nga Dardanët, dhe në 

jug kufizohej me Enkeleasit, Pelagonët dhe 

Lyncestët që përfshihen në Mbretërinë e 

Mollosëve që konsiderohen pjesë të fiseve të 

shumta të ilirëve nga e cila e kishte emrin 

dhe Gadishulli-Ilirik.  

Sipas Strabonit në pjesën perëndimore, në 

sajë të të dhënave të Polibit të cilave iu 

referohet, kufiri etnik në mes maqedonëve e 

ilirëve është distanca hapësinore midis 

Lihnidës dhe Heraklesë në vendin ku kalon 

Via Egnatia, rrugë me rëndësi ekonomike e 

strategjike. 

Nga fiset dardane, përkatësisht me 

Dardaninë në veri, Maqedoninë e ndante 

kufiri që kalonte në Byllazorë (Veles), pikë 

me rëndësi strategjike në luginën e lumit 

Aksi (Aksisos, Vardari). Ky ka qenë edhe 

qyteti më i madh në mbretërinë e Peonisë. 

Këtë qytet Filipi i V në vitin 167 p.e. sonë e 

shtie në duart e maqedonëve. 

Kufirin verior e përshkruan Ptolomeu. Ai 

merr vijën që shkon në drejtim të Scardus-it 
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(Mali Sharr), pastaj të malit Orbelos, prej 

këtu vazhdon gjer në pikën prej 49 shkallë të 

gjatësisë gjeografike lindore dhe 42 shkallë 

e 20 minuta të gjerësisë gjeografike veriore. 

Mirpo Stroboni, nga ana tjetër, si kufi  verior 

të Maqedonisë e merr vijën që shkon prej 

perëndimit në drejtim  të lindjes duke i 

bashkuar malet Bertiscos, Scoradus, 

Orbelos, Rhodope dhe Haemus. Këto të 

dhëna që i jep ky autor antik (Stroboni) për 

kufizimin e Maqedonisë në pjesën veriore, 

prof. Selmani është i mendimit se nuk mund 

të merren në tërësi si të sakta. Këtë e 

arsyeton me faktin se Stroboni shkon shumë 

në veri, gjë që nuk mund të shihet në të 

dhënat e autorëve të kësaj periudhe kohore. 

Kështu, p.sh. mali Orbelos nuk mund të 

identifikohet me Malin e Zi të Shkupit, as 

me malin Bellasica. Ky i fundit mund të 

identifikohet me malin Osogovo, kurse 

Haemus me malin Ballkan. 

Për kufirin lindor nuk jepen shumë të dhëna. 

Përmëndet se Maqedonia antike në vitin 160 

p.e. sonë në këtë anë kufizohej me 

mbretërinë e Peonisë.Në pjesën jugore kufiri 

i Maqedonsë fillon prej lumit Penea. Ky 

lumë ndan dy krahina të Maqedonisë, 

Pierinë dhe Magnesinë e Thesalisë me 

krahinën e tretë në veri e cila përfshin një 

hapësirë shumë të madhe. Pjesët e tjera të 

kufirit në këtë anë, Selmani i cakton në sajë 

të të dhënave të periudhës romake. Në 

bregun e Haliakmonit gjendet Dolihe qytet 

me rëndësi i Tripolisit peraibik në 

Republikën e Thesalisë. Në këtë anë kufiri 

ka kaluar nëpër anët perëndimore të Olimpit 

në veri, që pastaj kalon në Pition (Thesali) 

dhe Petre ose Pjetri në Maqedoni. 

Popullsia e atëhershme e Maqedonisë.             

Për strukturën e popullsisë antike në këtë 

hapësirë janë marrë shumë autorë, Në këtë  

drejtim dallohet edhe studiuesi J.G. fon Han. 

Ky autor ka bërë një analizë mjaft të gjerë 

për strukturën e etniteteve. Ai shprehimisht 

thotë: “Epirotët dhe maqedonët qysh në 

kohën e Strobon-it kanë qenë jogrekë ose 

barbarë. Epirotët, maqedonët dhe ilirët janë 

fise të afërta me njëri-tjetrin, ose me 

prejardhje të përbashkët. Ka shumë shenja 

se epirotët dhe maqedonët formonin 

bërthamën e trungut të popujve tireno-

pellazgjikë… 

 Polib-i autor antik, maqedonët dhe peonët i 

quan grekë. Mirpo për këta dy popuj 

studiuesi kroat A. Stipçeviq në librin e tij 

“Ilirët” thotë se janë me prejardhje ilire. M a 

q e d o n ë t  e  p e o n ë t  gjatë shekullit të 

iV qenë helenizuar duke humbur gradualisht 

identitetin e tyre. 

(https://geoprespa.ëordpress.com/2013/12/0

3/maqedonia-antike/). 
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Përsa i përket Paeonisë, është popullatë dhe 

vend i lashtë. Në Iliadë Paonët ishin aleatë të 

Trojanëve. 

Paeonia, toka e Paonëve. Ka egzisttuar para 

Maqedonisë dhe përfshinte gjithë luginën e 

lumit Axius (Vardar) dhe trojeve fqinje që 

sot përfshihen në Republikën e Greqisë 

pjesa e Veriut, Maqedoninë dhe Bullgarinë 

perëndimore. Paonët ishin Thrako-ilirë dhe 

jo-helenë, u dobësuan shumë nën sundimin 

Persian (viti 490p.e.s.). Forcimi i 

Maqedonisë i detyroi paonët që kishin 

mbetur të shkonin në very dhe në vitin 358 

p.e.s. ata u shpartalluan nga Filipi i 2 i 

Maqedonisë.Nën sudimin e Perandorisë 

Romake Paeonia u përfshi në distriket e dytë 

dhe të tretë të Maqedonisë.Në vitin 400 e.s. 

Paonia e humbi identitetin dhe mbeti vetëëm 

një emër gjeografik dhe Paeonia kingdom). 

Kërkesat dhe propozimet për ndryshimin e 

emrit të Republikës. 

Duke e ditur që nuk ka një etni Maqedonase 

të vërtetë në ditët e sotme por një përzjerje 

popullate të sllavëve të jugut dhe pikërisht 

bullgarëve, një pjesë e vogël populate serbe 

në veri, pak turq, dhe minoriteti më i madh 

është ai shqiptar, popullata e Maqedonisë 

është sot 

Popullate prej 2.100.000 banorë me 

sipërfaqe 25.7 mijë km2, dhe më pëzjerje 

etnike ku minoriteti më i madh është ai 

shqiptar: 

64.2% Macedonians[4] 

25.2% Albanians 

3.9% Turks 

2.7% Romani 

1.8% Serbs 

2.2% other / unspecified 

Presidenti i parë i Republikës së Maqedonisë 

(F.Y.R.O.M), Kiro Gligorov, ka pohuar se 

maqedonasit e sotëm nuk kanë asnjë lidhje 

me Maqedoninë e Aleksandrit të Madh, por 

janë puro sllavë. 

Përplasjet për emrin kryesisht me Greqinë e 

cila nuk e pranon emrin e thjeshtë 

`Republika e Maqedonisë me pretendimin se 

ka një zonë me emrin Maqedoni me 

kryeqytet Selanikun (Thesalonikun), kanë 

vazhduar që pas shpërbërjes së Jugosllavisë 

dhe deri në ditët e sotme me Greqinë dhe një 

nga pengesat më të mëdha të Republikës 

Maqedonase për tu përfshirë në BE dhe në 

Nato është pikërisht emir. Shumë negociata 

kanë dështuar për emrat, duke filluar që nga 

Republika e Shkupit, Republika e 
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Maqedonisë së Veriut, e deri në idenë e 

shpërbërjes. 

Zyrtarisht dita e Pavarësisë është 8 shtator 

1991, dhe 2 gushti si dita e lirisë. 

Konflikti që ndodhi midis shkurt-Gusht 

2001 midis Shqiptarëve dhe shtetit 

Maqedons kryesisht në veri dhe në perëndim 

të Maqedonisë, përfundoi me ndërhyrjen e 

NATO-s dhe u arrit një armëpushim i cili u 

monitorua deri vonë. Arritja e `Marëveshjes 

së Ohrit` midis shqiptarëve dhe 

maqedonasve  për liri më të mëdha të 

popullsisë shqiptare për njohje politike, 

kulturore, gjuhën zyrtare shqipe, (dhe 

çarmatimi e kryengritësve), mbeti një nga 

sfidat më të mëdha. Qeveria Maqedonase 

edhe sot e kësaj dite nuk e ka zbatouar 

plotësisht `Marëveshjen e Ohrit`. Zgjedhjet e 

fundit ku fitoi Zaev me ndihmën e Partive 

Politike shqiptare që shpesh u quajt dhe 

`Platforma Rama`, në të cilën midis të tjera 

kërkohet që gjuha shqipe të bëhet gjuhë e 

dytë zyrtre në Maqedoni, gjithsesi nuk e ka 

zgjidhur problemin shqetësues maqedonas të 

emrit. idea më e fundit ishte ajo e dale nga 

një gazetar i gazetës `Financial Times` e cila 

sugjeron: 

“Për shkak të rëndësisë vitale për t’u arritur 

stabiliteti në Ballkan, unë sugjeroj që emri i 

ri duhet të jetë “Paeonia”. Banorët duhet të 

jetë shumë krenar me këtë emër, pasi për 

dallim nga Maqedonia, Paionët kurrë nuk 

njohën besnikërinë ndaj Mbreti të Madh të 

Persisë gjatë periudhës 512 deri 496 p.e.s.,” 

shkruan Malcolm Spencer nga Universiteti i 

Manxhesterit. Gazeta e njohur britanike 

”The Guardian” shkruan se Maqedonia dhe 

Greqia janë afër zgjidhjes së çështjes 27 

vjeçare të emrit të shtetit të Maqedonisë. 

Sipas kësaj gazete, sinjalet pozitive janë 

dhënë nga Kryeministri Zoran Zaev, pas 

vizitës së tij në Bruksel. ”E di që nëse kemi 

marrëdhënie miqësore dhe qasje pozitive, 

atëherë një zgjidhje është e mundshme”, 

citohet të ketë thënë Zaevi. 

Më tej, gazeta citon atë çfarë Zaev tha në 

konferencën për shtyp së bashku me 

Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Jens 

Stoltenberg, ndërkaq përmend edhe 

deklarimet greke për frikën e tyre për 

pretendime territoriale ndaj provincës 

veriore greke të Maqedonisë. 

”The Guardian” konsideron se Zaevi ka një 

qëndrim më pajtues rreth kësaj çështje, duke 

shtuar se ndonjë emër i ri i mundshëm mund 

të përfshijë cilësime gjeografike si 

Maqedonia e sipërme, e veriut, ose 

Maqedona e Re. 
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Ministri i Punëve të Jashtme të Maqedonisë, 

Nikolla Dimitrov, do të realizojë sot takim 

me homologun e tij grek, Nikos Kotzias. 

Per mendimin tim të cilin e kam shprehur 

edhe te, emri Paeoni, nuk shpreh dhe nuk e 

përfshin tërësinë e emrit aktual Maqedoni, 

dhe mendoj se është një  `dhuratë greke` e 

dërguar nëpërmjet Financial Times. Me këtë 

për të interesuarit me një gur vriten `jo dy 

por tre zogj`: 

-          Justifikojnë pjesën  tyyre veriore me  

të njëjtin emër me kryeqytet Thesalonikun, 

-          Përkëdhelin shqiptarët se Paeonia 

nuk është Maqedoni por nje entitet i vjetër 

iliro-dardan që dikur ka ndihmuar trojën 

-          U thotë maqedonasve të sotëm që ju 

jeni etni e vërtetë dhe nuk jeni as bullgarë as 

sllavë madje as …..maqedonas. 

Kjo zgjidhje mendoj se do të ngatërrojë edhe 

më keq situatën dhe të shkaktojë paënaqësi 

si brënda Maqedonisë, ashtu dhe tek fqinjët 

e saj kryesisht Bullgarët dhe më pak tek 

serbët, kurse politika greke do të fërkojë 

duart për këtë `puzzle` që u a ka dhuruar me 

marifet nëpërmjet Financial Times- shtetit 

maqedonas. 

Si do reagojë Shteti Maqedonas? Këtë do ta 

shohim. 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

Emri sllav i Maqedonisë-tapi për 

pronësinë maqedonase 

    

Shaban Murati 

Euforia e tanishme e diplomacisë greke dhe 

maqedonase për zgjidhjen e konfliktit të tyre 

të vjetër për emrin, duket se bazohet në 

vullnetin e përbashkët për gjetjen e një emri, 

që fshin pjesën shqiptare të shtetit të 

Maqedonisë. Burime diplomatike bëjnë të 

ditur se gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm 

grek, Nikos Kotzias, në Shkup në 22-23 

mars, Athina dhe Shkupi më së fundi kanë 

rënë dakord për emrin sllav “Gorna 

Makedonija” dhe ky pritet të jetë propozimi 

i kompromisit, që dy kryeqytetet do t’i 

paraqesin ndërmjetësuesit të OKB, Metju 

Nimic, kur shefat e diplomacisë së dy 

shteteve do ta takojnë në Vjenë në 30 mars. 

Radio gjermane “Dojçe Welle” njoftonte në 

22 mars se “Gorna Makedonija” është 

formula magjike e Athinës, që kërkon të 

zgjidh debatin 27 vjeçar midis Athinës dhe 

Shkupit”. 

Emri sllav i Maqedonisë si “Gorna 

Makedonija” përfaqëson një pazar të 

diplomacisë greke dhe maqedonase në dëm 

të interesave të popullit shqiptar në 

Maqedoni. Duke i vënë emrin me fjalë 

maqedonase, në gjuhën maqedonase, të 

shkruar si një fjalë e vetme dhe të 

papërkthyer në gjuhët ndërkombëtare, siç ka 
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kërkuar Athina, qeveria greke siguron qarqet 

e veta nacionaliste se shteti i Shkupit është 

vetëm sllav si brenda, ashtu dhe në arenën 

ndërkombëtare, dhe nuk paraqet rivendikim 

për Maqedoninë greke. Në të njëjtën kohë 

Athina i jep si shpërblim Shkupit tapinë mbi 

shtetin e Maqedonisë, i cili me këtë tapi të 

emrit sllav ligjëron pronësinë maqedonase të 

shtetit të Maqedonisë. Nga ana e vet Shkupi, 

duke pranuar formulën e diplomacisë greke 

për emrin sllav, realizon strategjinë e tij të 

vjetër që nga krijimi i shtetit në 1991, për 

fshirjen dhe mënjanimin zyrtar e 

ndërkombëtar të së drejtës së popullit 

shqiptar në Maqedoni për të qenë 

bashkëpronar dhe bashkëdrejtues i shtetit. 

Kryeministri maqedonas Zoran Zaev luajti 

bllofin duke bërë një gjysmë hapi me ligjin 

për avancimin e gjuhës shqipe, por pa i 

dhënë asaj statusin e gjuhës zyrtare në krejt 

territorin e shtetit njësoj si gjuha 

maqedonase, dhe tani vulos statusin e 

popullit shqiptar si popull i kategorisë së 

dytë. Emri sllav i Maqedonisë do të thotë se 

shqiptarët e Maqedonisë shpallen zyrtarisht 

se janë qiraxhinj në shtetin e Maqedonisë. 

Athina, edhe Shkupi, po e trumbetojnë 

ndërkombëtarisht se zgjidhja e emrit është 

afër dhe siç tha Kotzias në 23 mars në 

Shkup “sot kemi rënë dakord në një shkallë 

të madhe”. Kjo zgjidhje me emër sllav po 

gjen mbështetje edhe nga disa qarqe 

diplomatike ndërkombëtare, të cilat janë në 

padurim të zgjidhet ky konflikt midis një 

shteti anëtar të BE dhe një shteti kandidat i 

BE, pavarësisht se kush e paguan koston 

brenda shtetit të Maqedonisë. 

Në një situatë të tillë, ku e drejta e popullit 

shqiptar po bëhet kurbani i radhës i 

diplomacisë greke dhe maqedonase, nuk 

është normale që partitë politike shqiptare në 

Maqedoni, si ato në qeveri, ashtu dhe ato 

jashtë saj, të rrinë e të vështrojnë yjet dhe të 

mos ngrihen kundër të ashtuquajturës 

formulë magjike greke të emrit sllav. Në një 

korrespondencë me një nga intelektualët 

shqiptarë më në zë në Maqedoni lidhur me 

pesë opsionet e hedhura në tryezën 

diplomatike greko-maqedonase për emrin 

pas ardhjes së Zaevit në pushtet, në 14 

shkurt i shkruaja se “Gorna Makedonija” 

është zgjidhja më negative. 

Është përgjegjësi edhe e faktorit politik 

shqiptar në Maqedoni, nëse pranohet emri 

sllav për shtetin nga qeveria, ku bëjnë pjesë. 

Emri “Gorna Makedonija” është edhe më i 

keq se FYROM, sepse legalizon ndërtimin 

dhe funksionimin e paligjshëm të shtetit të 

Maqedonisë si shtet vetëm i popullit 

maqedonas. Nuk mendoj se është e 

logjikshme dhe e pranueshme që faktori 
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politik shqiptar të qëndrojë në qeveri, nëse 

qeveria pranon emrin sllav të shtetit. Qysh 

në vitin 2013 në një analizë timen për 

qëndrimin e shqiptarëve lidhur me emrin, 

kam shkruar se “emri është çështje e shtetit 

dhe shqiptarët, duke qenë pjesë e 

rëndësishme ekzistenciale e atij shteti, kanë 

të drejtën dhe detyrën të jenë pjesë e 

vendimeve për zgjidhjen e tij”.(Libri 

“Shqiptarët e Maqedonisë-prioriteti i 

çështjes shqiptare”, viti 2016, fq. 216). 

Është mendim i pranuar nga të gjithë se në 

parim zgjidhja e konfliktit të vjetër për 

emrin është një hap pozitiv, sepse i hap 

rrugën Maqedonisë për anëtarësim në BE 

dhe në NATO. Por këtu ka një hile nga 

diplomacia greke dhe maqedonase. Duke 

ditur sensibilitetin e diplomacisë 

euroatlantike për zgjidhjen e kofliktit të 

bezdisshëm për emrin, Athina dhe Shkupi e 

drejtuan rrugën e zgjidhjes jo tek emrat 

gjithëpërfshirës, por tek emri sllav, i cili 

neutralizon interesat e popullit shqiptar në 

Maqedoni, si dhe interesat e kombit dhe të 

faktorit shqiptar në Ballkan. 

Është një manovrim i dëmshëm diplomatik 

greko-maqedonas, që prek më gjerë edhe 

interesat e Shqipërisë dhe të Kosovës. 

Çështja e emrit sllav është rast që Shqipëria 

të prononcohet me forcë për qëndrimin në 

mbrojtje të interesave të popullit shqiptar në 

Maqedoni. Shqipëria duhet të shprehet me 

forcë kundër çdo emri sllav të Maqedonisë. 

Është e pakuptueshme përse diplomacia 

shqiptare gjatë gjithë këtyre dekadave nuk 

është prononcuar kurrë se për çfarë emri 

është dakord ajo. Ka qenë një naivitet 

qëndrimi i disa ministrave të Jashtëm të 

Shqipërisë, të cilët i përmbaheshin 

pikëpamjes se emri është çështje e 

maqedonasve dhe e grekëve. Por emri i 

Maqedonisë është çështje edhe e popullit 

shqiptar në Maqedoni, i cili nuk mund të 

përjashtohet nga pronësia e shtetit dhe nuk 

mund të pranojë që tapia t’i jepet vetëm 

popullit maqedonas. Nuk qëndron as 

pikëpamja se prononcimi për çështjen e 

emrit mund të quhet ndërhyrje në punët e 

brendshme të Maqedonisë. Emri i shtetit, në 

një kohë që ai shtet ekziston nga 

demografia, nga ekuilibri dhe nga pesha si 

shtet i përbashkët i popullit maqedonas dhe 

shqiptar, nuk është dhe nuk mund të jetë 

çështje vetëm e maqedonasve. 

Diplomacia shqiptare duhet të marrë 

shembull nga Bullgaria, e cila vazhdimisht 

ka bërë të ditur qëndrimin e saj zyrtar lidhur 

me emrin e Maqedonisë. Në 16 shkurt 2018 

presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, 

deklaroi: ”Pozicioni ynë është i qartë: 

zgjidhja e debatit për emrin nuk duhet të 
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përmbajë ndonjë element gjeografik, i cili në 

vetvete aludon tek pjesë të territorit që i 

përket Bullgarisë”. Paraardhësi i tij, 

presidenti Georgi Purvanov, që në vitin 

2011 e ka paralajmëruar Shkupin se për 

Bullgarinë emra gjeografikë si “Gorna 

Makedonija” apo “Severna Makedonija” 

janë të papranueshëm. Nuk kemi 

informacion se si do të veprojë Bullgaria 

tani që emri “Gorna Makedonija” është një 

emër gjeografik, por nuk duhet harruar se 

Sofja e ka bërë të qartë se do të përdorë të 

drejtën e saj të vetos në BE dhe në NATO, 

nëse emri i ri shkon ndesh me interesat 

bullgare. 

Mendimi im është që diplomacia e 

Shqipërisë, ndonëse është vonë, duhet të 

shprehë zyrtarisht qëndrimin e saj 

kundërshtues ndaj një emërtimi sllav të 

shtetit të Maqedonisë. Duhet ta shprehë sa 

më parë, për të mbrojtur interesat e popullit 

shqiptar në Maqedoni dhe interesat e kombit 

shqiptar në Ballkan. 

Euforia, që po fryjnë diplomacia greke dhe 

maqedonase për zgjidhjen e emrit, nuk duhet 

të pengojë as Shqipërinë, as Kosovën dhe as 

faktorin politik shqiptar në rajon, që t’i 

kundërvihen ofensivave të sllavizimit të 

dhunshëm të rajonit dhe të mos lejojnë 

nëpërkëmbjen e interesave shqiptare në 

rajon. Kjo i duhet bërë prezente edhe faktorit 

ndërkombëtar, i cili duhet të kuptojë se emri 

sllav i Maqedonisë, që i jep tapinë 

maqedonasve për shtetin, mund të mbyllë 

përkohësisht një plagë integrimi, por mund 

të krijojë plagë të tjera të nëndheshme në 

marrëdhëniet ndëretnike shqiptaro-

maqedonase, të cilat mund të shpërthejë në 

një të ardhme. Asnjë pretekst nuk mund të 

përligjë sanksionimin zyrtar të pabarazisë 

midis popujve brenda një shteti. 
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Shqiptarët dhe çështja e emrit të 

Maqedonisë 

NGA: ABDULLA MEHMETI  

  

Gjatë muajve të fundit janë intensifikuar 

bisedimet në lidhje me kontestin për emrin e 

shtetit të Maqedonisë, mes palës 

maqedonase dhe greke, me ndërmjetësim 

ndërkombëtar në kuadër të OKB-së, të cilat 

kanë zgjatur mbi 25 vjet, pas pavarësimit të 

Republikës së Maqedonisë, e cila për shkaqe 

të ndryshme është njohur me referencë të 

përkohshme, si ish republikë jugosllave 

(FYROM). Faktori ndërkombëtar 

këmbëngul që kjo çështje të mbyllet deri në 

gjysmën e dytë të këtij viti, me këtë të hapen 

rrugë që ky shtet të pranohet si anëtar i 

përhershëm i NATO-s dhe bashkë me pesë 

shtete të tjera të Ballkanit Perëndimor 

(Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, Bosnje e 

Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia) t’i 

fillojnë bisedimet serioze për anëtarësim në 

BE. 

Nga pesë propozimet për emrin e ri të 

shtetit, palët në bisedime si dhe shtetet tjera 

fqinje të Maqedonisë i kanë paraqitur 

vërejtjet dhe shqetësimet e tyre, me këtë 

edhe faktori shqiptar vendës, i cili së fundi 

pas një heshtje disavjeçare ka ndërtuar 

qëndrim UNIK për këtë çështje. Çfarëdo 

emri i ri i Maqedonisë që nuk do ta 

reflektojë realitetin etnik, historik, kulturor 

dhe gjuhësor të këtij shteti, kategorikisht do 

të jetë i papranueshëm për shqiptarët në 

Maqedoni, si dhe emri i ri i shtetit të 

shkruhet në marrëveshjen përfundimtare për 

zgjidhjen e këtij kontesti, në OKB dhe në 
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Kushtetutën e re të shtetit, edhe në gjuhën 

shqipe, si një nga gjuhët zyrtare në 

Maqedoni. Për këtë çështje është formuar 

një Grup intelektualësh shqiptarë me detyrë 

hartimin e një Memorandumi me argunetet e 

palës shqiptare, i cili do t’u drejtohet të 

gjithë faktorëve relevantë të përfshirë në 

këto bisedime për zgjidhjen e çështjes së 

emrit të shtetit të Maqedonisë.     

Çka duhet të dinë qytetarët joshqiptarë në 

Maqedoni? 

Qytetarët e Maqedonisë, pa dallim të 

përkatësisë etnike, gjuhësore dhe fetare, 

duhet ta kenë për nder dhe të krenohen që 

emri i shtetit të tyre të përbashkët me 

shqiptarët të shkruhet edhe në gjuhën 

shqipe; jo vetëm pse shqiptarët përbëjnë 

shumicë të konsiderueshme të popullsisë në 

këtë shtet, për shkak të fqinjësisë së mirë 

tradicionale mes maqedonasve dhe 

shqiptarëve vendës, sa për t'i respektuar 

vlerat demokratike të lirisë dhe barazisë, por 

edhe për disa arsy të tjera madhore, për çka 

duhet të mburen edhe ata, sepse: 

- gjuha shqipe është ndër gjuhët më të vjetra 

jo vetëm në rajon dhe Europë por dhe në 

botë;  

- folësit e gjuhës shqipe janë populli 

autokton më i vjetër se çdo popull tjetër në 

këto hapësira;  

- gjuha shqipe është gjuhë e një populli të 

fuqishëm prej mbi 30 milionësh, i cili jeton 

në disa shtete të rajonit, në shtetet fqinje të 

Maqedonisë dhe shumë shtete të botës;  

- gjuha shqipe bën pjesë në 30 gjuhët e 

mëdha të botës që nuk rrezikohen nga 

zhdukja; 

- shqiptarët janë i vetmi popull fqinj i 

maqedonasve që nuk e kanë mohuar dhe 

rrezikuar asnjëherë qenien kombëtare, 

identitetin dhe gjuhën e tyre;  

- gjuhët janë pasuria më e madhe kulturore e 

një shteti, të cilat e ndërtojnë imazhin e tij 

më të fuqishëm në arenën ndërkombëtare. 

Prandaj, Maqedonia me emrin e shtetit edhe 

në gjuhën shqipe do të jetë shtet më i 

nderuar në botë dhe do të jetojë më gjatë 

përballë çdo sfide dhe në çfarëdo rrethanash 

në të ardhmen. 

Shqiptarët kanë qenë pellazgë, ilirë, pajonë, 

maqedonë, epirotë, dardanë dhe dalmatë, 

përpara se të quheshin arbër (albanë, 

arvanitas dhe arbëreshë), shqiptarë dhe 

kosovarë 
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Nga emri historik i krahinës sonë, i shtetit të 

sotëm të përbashkët të Maqedonisë, ne 

shqiptarët nuk mund të heqim dorë përballë 

kundërshtimeve dhe manireve nacional-

shoviniste të pushtetit të sotëm grek, sepse 

edhe grekët e sotëm mund ta shpjegojnë 

etimologjinë e këtij emri vetëm përmes 

gjuhës shqipe, jo përmes gjuhës së tyre të 

sotme greke dhe gjuhëve sllave! Emadhia-

Maqedhonia-Maqedonia (fusha e madhe, 

rajoni i gjerë, nga Malet e Sharrit deri në 

brigjet e Detit të Gjerë (Egje), është emër 

historik i lavdishëm në gjuhën e Lekës së 

Madh , që shqiptarët e kanë ruajtur si 

AMANET I SHENJTË ndër breza dhe do ta 

ruajnë deri në përjetësi. 

E drejta historike dhe etnike ua garanton 

shqiptarëve statusin e popullit shteformues 

në Maqedoni 

Edhe përkundër gjendjes aktuale, të statusit 

juridik-kushtetues dhe politik aktual të 

shqiptarëve në Maqedoni, populli shqiptar 

në këtë shtet nuk duhet të heq dorë me asnjë 

kusht nga e drejta e tij historike dhe etnike 

mbi këtë shtet të përbashkët me popujt tjerë, 

edhe përkundër realitetit të krijuar në bazë të 

rrethanave të mëvonshme, dy luftërave 

ballkanike dhe dy luftërave botërore, kur 

janë zbatuar shumë marrëveshjeve të hapura 

dhe të fshehta të aleancave sllave-ortodokse, 

ruse-serbe-greke dhe turke-tartare, kundër 

shqiptarëve (për shfarosjen, asimilimin dhe 

shpërnguljen e shqiptarëve me dhunë nga 

trojet e veta etnike). 

Edhe një shqiptar i vetëm nëse mbetet në 

Maqedoni, e gëzon të drejtën të jetë 

shtetformues në këtë shtet, e jo më kaq sa 

janë shqiptarët sot, mbi 35% e popullsisë së 

përgjithshme në Maqedoni. 

Çka duhet të bëjnë sot historianët dhe 

ekspertët shqiptarë të së drejtës 

ndërkombëtare? 

Ndër shqiptarët në Maqedoni aktualisht ka 

mbi 30 doktorë të shkencave të historisë, po 

aq edhe të shkencave politike dhe 

marrëdhënieve ndërkombëtare, të cilët para 

se të jenë studiues dhe profesorë, si dhe 

anëtarë të ndonjë partie politike, janë 

shqiptarë; prandaj duhet ta ngrenë zërin 

sipas kompetencave të tyre profesionale-

shkencore në mbrojtje të të drejtave 

kombëtare të mohuara dhe nëpërkëmbura, 

pa hamendje dhe frikë, meqë sot zhvillohet 

beteja për të ardhmen e popullit që i takojnë. 

Nga zëri i tyre sot duhet të tranden 

kancelaritë e Evropës dhe botës, mediat e 

vendit dhe të huaja. Shqiptarët kanë qenë më 

të organizuar, të përfaqësuar denjësisht dhe 

të mbrojtur kur janë udhëhequr nga 
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atdhetarë të pashkolluar sa duhet, seç 

prfaqësohen dhe mbrohen sot kur kanë 

gjithë këta studiues dhe profesorë të 

shkolluar, institucione të larta arsimore dhe 

shkencore! 

Propozime të padrejta për 

ndryshimin e emrit Kushtetues të 

Maqedonisë 

Kërkesa e intelektualëve shqiptarë në lidhje 

me kontestin për emrin kushtetues të shtetit 

të Maqedonisë me Greqinë, është kërkesë e 

arsyeshme, e drejtë dhe e argumentuar 

shkencërisht. 

 

Përmes kësaj kërkese shpaloset njëherësh 

edhe e vërteta historike e fshehur dhe 

falsifikuar në dëm të shqiptarëve, sidomos 

pas vitit 1913 dhe gjatë ish regjimit 

komunist. Kjo kërkesë do të kontribuojë për 

të ardhmen tonë më të mirë, demokratizimin 

e shoqërive në shtetet e rajonit, lirinë dhe 

barazinë mes këtyre popujve fqinjë, forcimin 

e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. 

 

Shumica e partive opozitare, organizata 

joqevritare, qindra mijëra qytetarë grekë, të 

frymëzuar dhe përkrahur edhe nga Kisha 

ortodokes greke dhe nga Akademia greke e 

shkencave, organizojnë demonstrata e 

protesta nëpër qytetet më të mëdha të vendit, 

sidomos në Athinë e Selanik, në mbrojtje të 

një kauze të padrejtë përmes kontestit të 

emrit kushtetues të Maqedonisë. 

 

Gjithashtu, shumë qytetarë maqedonas në 

organizim të disa partive opozitare dhe 

shoqatave ,,atdhetare” protestojnë pa 

ndërprerë nëpër rrugët e Shkupt; zërin e tyre 

e kanë ngritur edhe me qindra intelektualë 

maqedonas, si dhe shumë organitata në 

emigracion, për mbrojtjen e emrit të shtetit, 

ndërsa shumica e shqiptarëve, sidomos e 

partive politike, shoqata të qytetrëve, 

politikanë dhe intelektualë, heshtin për këtë 

çështje. Emri i Maqedonisë, më tepër se 

çdokujt tjetër u takon shqiptarëve, sepse janë 

i vetmi popull autokton në këto hapësira, por 

edhe si emër i shtetit, sepse është shtet edhe 

i shqiptarëve, më tepër se i çdokujt tjetër. 

 

Propozimet për ndryshimin e emrit 

kushtetues të Maqedonisë, me një emër të ri 

me përcaktim gjeografik, si: „Maqedonia e 

Epërme“ dhe „Maqedonia Veriore“, hapin 

probleme të reja dhe pretendime territoriale 

ndaj shteteve fqinje të Maqedonisë, 

Shqipërisë dhe Bullgarisë, nuk e paraqesin 
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realitetin historik dhe etnik të brendshëm të 

këtij shteti, dhe si të tilla janë të 

papranueshme për shqiptarët vendës në 

Maqedoni. 
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