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ВОВЕД

Бидејќи Албанците дрско тврдат дека тие не биле со фашистите, следи ова:
Во предговорот, на стр. 1 стои: „Грофот Galeazzi Ciano di Cortellazzo,1 зет на

Бенито Мусолини, министер на надворешни работи на фашистичка Италија,  во но-

вата историја на Италија и Европа оставил траг како тежок злочинец, чија одговор-

ност за втората светска  војна, и  страшни  последици на таа војна за целото чове-
штво, не е помалку од одговорност на неговите ортаци од првата екипа околу Му-
солини и Хитлер. (На хрватски талијански + и = италијански: итал=и тал..., Р.И.)

Се разликувал од останатите злочинци на својот ранг по тоа, што со многу
амбиции, и цинизам во исто време,  сé она што правел, и што правеле други  зло-

чинци околу него, го пишел во дневникот.
Реконструкција на недавното минато, студијата на узрокот на втората свет-

ска војна и методот, со кој фашистите и нацистите се спремале и ја организирале
империјалистичката војна, своите поробувачки освојувања, својата горостасна пла-
чка и милионски колежи во голем дел на светот- многу допринесува Чановиот дне-
вник. Сé она, што во светот се збивало од почетокот на 1939. до средината на 1943.

се одразува во тие Чановиот записниси. Сите збивања се интерпретирани, разбир-

ливо фашистички, со становиште на еден уверен и фанатичен фашист и запишани
онака, како на нив гледал интимно без скрупула со обѕир на одек во јавноста, еден
авторитетен голем актер во големиот криминал. Чано пишел онака, како самиот и
чуствувал во својата злочинечка душа, онака како таквите два злочинци можеле ме-
ѓусебно да разговараат измеѓу четири ѕида. Затоа во Чановите записи, е крваво и
страшна  вистина  за  фашизмот.  Основна  карактеристика  на  Чановиот  дневник  е
управо во тоа, што во него е сé на линија на еден специјален неморал, една специ-

јална ‘логика’, кои големите злочинци себе си изградиле и во рамките кои тие ја
развивале својата злочинечка дејност. Во општа линија во делата на Чановиот дне-
вник тоа може лесно да се константира. Управо затоа Чановиот дневник е од ва-
жност во расклинкување на фашизмот и своите негови манифестации. Затоа Чано-

виот  дневник  во  извесна  мера  служи  за  запознавање  на  злочиначките  фигури  на
еден Мусолини, Хитлер и цел низ типови кои на фашизмот биле на чело.

Тежиштето на Чановиот дневник од прва до последна страна е на разбојни-

чките планови. Суштината на плановите на фашистичкиот империјализам дошла на
видело таа цела бруталност. Полн е Чановиот дневник докази, оние изрични напи-

шани опсервации на самиот Чано дека италијанскиот народ не сакал војна, дека му
се страни освојувачки заноси, дека нема врска со империјалистичките планови. И
Чано и Мусолини често беснеле на ширење на народните маси, кои не реагираат
онака како тие сакаат. Чано ги запишува и Мусолиниевите и своите мисли во знак
на оштри и вулгарни грдења на однос на народните маси. Тие во исто време, додека
така се однесуваат спрема народните маси Италија, се со полна обазривост спрема
капиталистичката класа, спрема буржоазијата, на која го ставаат во изглед уште по-

големо богатење на идните територии на империјата. Чано е згрижен и ‘за најмало-

то смалување на животниот стандард на буржуазијата’ во текот на војната...“.

Наспроти обичниот Италијанец и италијанскиот народ, кои не сакале војна и
туѓи освојувања, до денес Албанците се склони на освојувања и ништење на други.

1 Dnevnik Grafa Ciana, Hrvatska seljačka tiskara, Zagreb, Frankopanska ulica 12, 1948
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1939 ГОДИНА

Стр. 25: „1. јануари.-Синоќ Дуче се вратил во Рим; долго сме разговарале...“.

Стр. 28: „8. јануари.- Освен една воведна промена, Дуче го одобрил текстот
на договорот, кој му го испратил на Рибентроп. Измената е сосема умесна...

Потоа со Дуче надолго го претресовме планот на акцијата, која намеруваме
да ја преземеме: Троен пакт, тесен споразум  со Југославија, Унгарија, Романија и
по можност со Полска, да би осигурале сировини. Сојуз со Шпанија, кога ја добие-
ме војната. Поставање захтеви спрема Франција. Ништо за Ница и Савој, оти лежат
вон алпскиот венец. Гледа Корзика, автономија, независност, анексија; Тунис: мал-

цински права за Италијаните, автономија, италијански протекторат; Гибути: слобо-

дна лука и железница, заедничка управа над колонијата, отстапување; Суецки ка-
нал: јако судиоништво во управата. Во споразум со Белград ликвидаирање на Ал-

банија- евентуално- поход на Србите на Солун“. (Место Унгарија Маџарска, Р.И.)

Стр. 31: „15,. Јануари.- Вест за напредување на трупите во Каталонија...“.

„Се договорив со Дуче, што треба да работам и говорам во Југославија. Гла-
вна точка: албанско прашање. Се сложивме, дека не би се исплатило поради Алба-
нија да се проигра драгоценото пријателство со Белград. Спрема тоа, како денес ра-
ботите  стојат,  ќе  стапиме  во  акција  само  тогаш,  кога  ќе  можеме  да  дојдеме  во
споразум со Југославија на следната база: заокружување на југословенските грани-

ци, демилитаризација на албанските меѓи, воен сојуз, подршка за освојување на Со-

лун од страна на Србите“. 

Стр. 32: „Разговор со Серегиј донесувач на писмото на кралот Зогу, кој моли
некој  вид  посредување  кај  Југословените  поради  постапок  со  албанското  малци-

нство на Косово.Ако работите среќно тргнат и ако Стојадиновиќ се чуствува спосо-

бен да настапи машки, јас на Зогу ќе му го покажам посредувањето !“ (16. јануари)

Кралот Зогу со бригиско=брзјачко дативно у ги моли фашистите за  на туѓи
територии да го реши албанското прашање и тоа за 90% Азијати и 10% Балканци.

Стр. 32: „19. јануари.- Стигнав во Беље. Лов на зајаци. На повраток разговор
со Стојадиновиќ, во возот. Го начнав албанското прашање. Се чинело, на почеток,

дека мојот соговорник се смркнал, ама подоцна попуштил и Стојадиновиќ почнал
да говори за делба на Албанија како најдобро решение“.

Стр. 33: „24. јануари.- Наутро одам во вилата Торлонија, каде на Дуче му го
поднесов извештајот за текот и резултатите на своето патување. Тој е мошне задо-

волен. Најповеќе го занимава чинителот, дека во Југославија наидов на така раши-

рено протигерманско чуство. Исто така е мошне задоволен и во поглед на Албани-

ја. Од своја страна ме известува за настаните за време на моето отсуство. Ништо од
голема важност, освен  што е погубена прва жена. Со обѕир на дојамот во народот,
постоел голем отпор против извршување на казната. Ама Дуче бил упорен во уве-
рување, дека народните маси ќе бидат согласни. И навистина, додека смакнувањето
на некој маж поминало со молчење, погубувањето на жена било поздравено со пле-
сок. Таа имено исекла на парчиња едно девојченце. Злочинот се случил во Павији“.

„26. јануари.- Долг разговор со бугарскиот крал. Досега не сум го познавал.

Мојот прв впечаток, нарочито што се однесува на неговата појава, бил слаб. Подо-

цна се поправил. Опширно ја претресовме меѓународната положба, особено во по-

глед на дунавскиот базен и балканските држави. Барал обавестување за моето пату-
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вање во Југославија. Ми говорел за својот споразум со оваа земја, кој ми се чинел
искрен, жестоко се оборил на Романија, кажувам се оборил, наравно, со онаа млака
жестина, која е својствена на неговиот сунгерасти  темперамент. Ја бара Добруџа,
првенствено затоа, оти во земјата постој јак иредентично движење. Говори за изле-
гување на Егејско море, ама додава, дека тоа го смета втора етапа на бугарските за-
хтеви“.(За Бугарите прва етапа Добруџа- втора „излегување на Егејско море“, Р.И.) 

Бугарија ја барала Добруџа како бугарска, без Долна Македонија која е под
окупација на Грција од 1913 година, што било со Пиринскиот дел под Бугарија и
Егејскиот дел под Србија.Тогаш Долна Македонија уште не била бугарски интерес.

 Стр. 35: „31. јануари.- Фиреров говор во круговите оставил најдобар дојам...

Разговоравав  со кралот Борис. Формален  повод бил предавање  на одлику-
вањето, со кое ме почестил, вистински- желба угладено и љубезно да протестира
против неумесните дејности на некои членови на нашето пратеништво во Софија,
не исклучувајќи ги Италијаните, оти со своите постапки создаваат мачни и неугод-

ни ситуации. Ќе преземам чекори.

Турскиот пратеник ми го повторува позивот, да ја посетам Анкара. Му од-

говарам, дека последниот пат не сум  отишол во Анкара, оти сум  водел сметка за
желбата на самите Турци, посетата да се одложи за подоцна. Тоа го дознав од еден
вловен телеграм. Поцрвенил и како советникот и рекол, дека тоа е можда зависело
од Ататурково здравје. На секој начин успеав, позивот да се лизне во неизвесност“.

Стр. 38: „Уште нема точни вести за југословенската криза. Дуче вели, дека
во овој случај се докажува, дека можеме да водиме политика само со една едина зе-
мја Германија, која како и ние пружа сигурност на сталниот правец и поузданите
обврски. Стојадиновиќевата положба се чинела сигурна. Уште пред 14 дена тој са-
миот изјавувал, дека никој и ништо не може да го истурка од власта. А сега... ‘Кри-

зата не ме занимава толку поради нашите врски со Белград, кој бар во прво време
не ќе бидат подложни на појаки потреси. Јас повеќе мислам на Албанија, оти нави-

стина сме дошле до поволни заклучоци’. Дуче  и јас се споразумивме на следната
поставка: ние ќе одиме напред под сите околности. Ако не се споразумиме со Сто-

јановиќ, делба на Албанија измеѓу нас и Југославија; без Стојадиновиќ: запоседну-

вање на Албанија мимо Југославија, ако биде потребно против неа“. (5. февруари)

„Дуче ме примил во Палацо Венеција. Тој мисли, дека склонувањето на Сто-

јадиновиќ е вистински државен удар од страна на кнезот намесник, кој сакал да го
предухитри зачврстувањето на фашистичката диктатура во Југославија. Му го из-
ложувам на Дуче  својот поглед во прашање на Албанија: треба да се побрза оваа
работа, Дуче е споразумен, одма ќе почнеме да присобираме војска и зрачна снага,
ќе ги појачуваме револуционерните припреми во самата Албанија. Време  на акција
велигденска недела. (6. февруари) (Венеција од Венет до Венети=тн.Словени, Р.И.)

7.  февруари.-  Дуче  има  право.  Стојадиновиќ  му  признал  на  Инѓели,  дека
кнезот знаел за припремите против него и дека дури и самиот учествувал во заго-

ворот. На секој начин Стојадиновиќ не намерува да го положи оружјето. Уште не
го избрал патот, ама одучил да се одмазди; народната наклоност е сé повеќе на не-
гова страна. Ипак се прашувам, што може да преземе на политичко поле. Додуше
неговата положба бива сé почврста, ама уште не е толку постојан, да би дозволил
да се пркоси со коалицијата на странките, кои против него се собираат под покро-

вителство на кнезот намесник. (Стр. 38/39, Р.И.) (Странка=партија, Р.И.)
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Навечер го гледам Дуче. Опширно разговараме за положбата. Јас го поткре-
пувам своето становиште, дека е потребно да се забрзаат нашите припреми против
Албанија, и тоа од следните разлози: 1) Југословените сега знаат дека намеруваме и
за тоа ќе се рашират гласини; 2) Со заминувањето на Стојадиновиќ би изгубила ју-
гословенската карта за нас 90% свои вредности; 3) бидејќи акцијата сега ќе се од-

вија без Југославија, а можда и против неа, не смееме на Југославија да и дадеме
време, да ја појача својата врска со Франција и Велика Британија на политичко, ди-

пломатско и војничко поле. 
Дуче и јас начело се споразумивме, времето на акција да го утврдиме од 1.

до 9. април. Во меѓувреме ќе се видам со Рибентроп и можда да му ја напоменам
оваа работа“.

Стр. 39: „8. февруари.- Дуче е незадоволен со јапонското затегнување...
Стигнал Јакомони; ја потврдува потребната брза акција. Воздухот во Алба-

нија е набиен со електрецитет. Сите водечки личности веќе се за нас, ама како дол-

го ќе може да се чува тајната ?Темелно го разматраме сите поединости на зафатот“.

Кога „Сите водечки личности веќе се“ фашистите,Албанците биле фашисти.

„9. февруари.- Ауденција кај кралот заради потпишување...“.

Стр. 40: „11. феврауари.- Големиот совет го прима дневниот ред...

Го примам амбасадорот фон Мекензи: ми носи итно разјаснување за праша-
њето на албанскиот петролеум...“.

Стр. 41: „Е потпишан стопански договор измеѓу Италија и Германија... 
14. февруари.- Доаѓа швајварски пратеник... 

Дуче кажува, во поглед на Албанија мораат да се зачекаат два настани: око-

нчување на шпанската кампања и склучување сојуз со Германија.Во меѓувреме тре-
ба да се распири бунтовничкото нерасположение против Зогу и да се шират најспр-

отивни гласини. Ние мораме да работиме како сипа: да ја заматиме водата...“.

Стр. 42: „16. февруари.- Албанија е немирна. Брзојавот на војниот аташе во
Тирана го загрижило Дуче. Соопштува, дека кралот наредил делимична мобилиза-
ција и дека Јакомони одлетал со авион во Рим. Состојбата не е така драматична. Се
посоветував со Јакомони, кој заправо се покажал мошне мирен. Јакомони говорел
со Зогу, кој ги сослушал нашите притужби и додал, дека и тој има штошто да при-

мети. Во Белград се говори за поделба на Албанија, ама поединост која се споме-
нува, докажува дека е само делимично и неодредено обавестено. Потоа се говори за
припремањена  внатрешна  побуна,  која  најповеќе  смета  на  бегалците,  ама  и  оваа
поединост  всушност  била неточна.  Наброил  многу имиња  компромитирани  луѓе,
што исто така- освен Кочија, не било точно. На крајот нас поново не уверувал во
својата добра волја, со нас да се споразуми. Затоа го испратил Јакомони како свој
ополномошен, да поведе преговори за нагодба. Кога телефонски го известив Дуче,
ми одговорил: ‘Дека веќе сме потпишале договор со Берлин, да би можеле сместа
да нападнеме. Овака мораме да одгодиме’. Потоа ги потврдува упатствата, кои веќе
пред три дена му ги испратив на Јакомони и кои можат вака да се соберат: стално
да се потпалува живото возбудување на народот, ама истодобно да се умирува Зо-

гуовата сумливост со тоа, да му се дава осигурувања како што сака. Така и толку да
се замати водата, да не можат да се презреат нашите вистински намери’ “. 

Стр. 43: „21. февруари.- Заеднички чекор повеќе не ни е потребен...

6



Јакомони известува за состојбата во Албанија. Кралот и неговите луѓе фор-

мално изјавуваат, дека сакаат со нас да воспостават најсрдечни односи. Меѓутоа,
Јакомони се плаши, дека се работи за сплеткарски потег, Албанците да би добиле
време и успешно да ги заклучат настојувањата, со други сили да склопат договор и
сојуз. Јакомони е на мислење, дека оштриот удар би бил на место. Дуче и јас не сме
на исто мислење. Брзо му јавувам на Јакомони, уште некое време да маневрира во
очекување на некои настани, кои се спремаат на меѓународно поле и кои нас ќе ни
го олеснат препадот“.

Стр.  44:  „22. февруари.-  Дуче  е  задоволен  со  Франковата  одлука,  да  при-

стапи на антикоминтерната. Настанот има голема важност и во иднина...
Христиќ ми го отвора срцето и ми говори во прилог на Стојадиновиќ.Вели,

дека важна улогата во кризата одиграла личната љубомора на кнезот намесник. Се
надева, дека Стојадиновиќ поново ќе дојде на власт во тек на неколку месеци“.

„23. февруари.- Атолико испраќа занимлив извештај од својот разговор со
Марат-паша со египетекиот пратеник во Берлин. Пашата говори во име на својот
крал, кој се изјаснува како непријател на Англичаните и го прашува, дали Осови-

ната би била спремна да ја потпомага политиката на кралот Фарук, ако Египет би ја
објавил својата неутралност...“.

Египетскиот крал Фарук  бил Македонец, внук  на Мехмед Али. Тој бил од
Кавала. Тој како паша од Египет на султанот му станал најмоќниот и најопасен ва-
зал. Тој на чело имал албанската телесна гарда. Тој со своите Албанци ги уништил
Мамелуците. До денес Албанците се извонредни извршители- моја последна книга.

Стр. 46: „3. март.- Доаѓање во Рим...Дуче...Кажува, дека затегнувањето пр-

едизвикало  повеќе неугодни  настани  во  последно  време,  меѓу оние под  Стојади-

новиќ. Во останатото смета, дека Стојадиновиќ ќе се врати на власт, кога склучиме
договор до Берлин, што се однесува на Албанија, држи дека е најдобро, состојбата
да остане каква е сега, ама ја задржува слободната акција, кога се заврши борбата
во Шпанија и кога биде потпишан сојуз било во тројца било во двајца“.

Стр. 47: „5. март.- Гамбара доаѓа во опроштајна посета...Шпанија...
Јакомони уберува,  дека во Албанија поново владее мир и дека кралот, оти

наголтал најголем страв во својот живот,се расфрла со изјави на пријателство спре-
ма Италија. Зогу ми ги испраќа своите ‘братски поздрави’. На секој начин е сигур-

но, дека никој од заверниците ништо не избрблал и дека играта е само одгодена“.

Стр. 48: „9. март.- При прилика на ловот со кнезот намесник Павле во Бел-

град го запознав Хрватот, маркизот Бомбелес...Мачеков таен пратеник...“.

Стр. 49: „11. март.- Гамбара соопштува за својот разговор со Франко...

Христиќ со мене ја втаначил свечената прослава  на втората годишница на
‘Београдскиот договор’. Го потврдува своето уверување за повраќање на Стојади-

новиќ, после што сегашната влада во своите преговори со Мачек. Вели: ‘Хрватски
проблем е прашање на поколение. Кралот Александар не можел да најде решение,
иако се залагал по целиот свој углед. Е јасно, дека владата со никаков углед и покр-

аток век уште помалку може да најде’ “. 

Стр. 50: „15. март.- Во тек на ноќта настанал нагли обрт на настаните. После
разговорите измеѓу Хитлер, Хахе и Чвалковски почнале германските трупи да на-
влегуваат во Чешка. Работата е мошне озбилна, со тоа што Хитлер изјавил, дека не
сака да анектира ни еден един Чех. Германскиот препад не ја разорува денес ver-
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saileska Чехословачка туку управо она, која е создадена во Минхен и Виена. Каква
важност може во иднина да им се даде на другите изјави и обеќања, кои на нас не-
посредно се однесува ? Залудно е сами себе да се лажеме, сé тоа го загрижува и по-

нижува италијанскиот народ. Треба да му се даде некое задоволство и нахнада: Ал-

банија. Разговорам за тоа со Дуче и настојувам да го уверам, дека сега не ќе наиде-
ме ни на локални препреки и на озбилни меѓународни заплетања, кои би можеле
нам да ни се испречат на пат. Тој ме овластува, брзо да му јавам на Јакомони и да
му наредам, да предизвика внатрешни нереди, а самиот лично наложува флотата,
да ја држи спремна, во Тарент, другата ескадра. (За Виена[=виен а] стои Беч, Р.И.)

Одма се посоветував со Кавагнари и бидејќи брзо го јавив упатството во Ти-

рана, добив телефонска врска со Јакомони, кој се враќа во своето седиште. Кажува,
дека утре брзојавно ќе ни соопшти што може да направи; предвидува можност, на
кралот да му дадеме ултиматум: или е согласен за истоварување на италијанските
трупи и спремен да бара протекторат, или трупите ќе се истоварат против неговата
волја. Поново се договорувам со Дуче. Ми се чини, албанската акција да се прифа-
ќа со помал полет“.(Тирана=тиран а: тиран=тир ан: тир=Тир; ан=он: ов-он-от, Р.И.)

Очигледна тесна врска на Албанија со Италија, што во Дневникот е пишано.

Стр. 51: „После штом принцот од Хесен се опростил, поново му доаѓам на
Дуче. Го најдов незадоволен со пратеничка и потиштен. Не ќе му давам на печатот
никаков извештај  за  посетата  на принцот  од Хесен.(‘Италијаните  би  ме  исмеале:
секој пат, кога Хитлер проголта некоја земја, ми испраќа пратеничка’). Поново го-

вори за Албанија, ама уште не одлучил. Го мачат некои сумливости, кои уште не
ми  ги открива. Е мирен, како секогаш во големите настани, ама засега  не владее
онака, како што од него сум очекувал. Изразува желба, во текот на таа вечер уште
еднаш да навратам кај него.

Го  примам  полскиот  амбасадор  и  романскиот  пратеник,  кои  го  земаат  на
знаење свршениот чин.

Поново го гледам Дуче, доцна подвечер. Е свесен, дека италијанскиот народ
е непријателски расположен спрема германските постапки, ама мисли, дека мораме
да направиме убаво лице на германската игра и така да избегнеме ‘да му омрзниме
и на богот и на неговите непријатели’. Поново ја натакнал можноста удар во Ал-

банија, ама уште се сканува. По неговото сфаќање ни запоседнувањето на Албанија
не би можело во светското јавно мислење да претставува вистинска нахнада за при-

клучување на Рајхот една од најбогатите земји на светот, како што е Чешка. Помал-

ку доаѓам до уверување, дека ништо не ќе преземеме. Со тоа повеќе, што Дуче пред
мене го примил адмиралот Кавагнари и се ограничил да му поставува општи пра-
шања  од  можноста  на  истоварување,  ама  не  му  дал  никакви  нарочити  упатства.
Штета ! По мое мислење упадот во Албанија би го подигнало расположението во
земјата, би бил вистински плод на Осовината, а бидејќи би го подбрале, би можеле
да ја преиспитаме целата наша политика дури во поглед на Германија, чија надмо-

ќност почнува да добива мошне обеспокојувачки опсег. (Стр. 52, Р.И.)

16. март.- Во 9 часот наутро Мусолини ме повикува во вилата Торлонија. Се
чини дека е уморен. Кажува, дека во текот на ноќта размислувал и дошол до заклу-

чок, да го одложи албанскиот потфат и тоа пред сé, оти се плаши, дека би ја осла-
биле Југославија и така би потмогнале на хрватската независност под германско во-

дство. Тоа би значело: Прусите во Сушак. Не се исплатува, да се изложиме на оваа
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опасност, да ја заземеме Албанија, која можеме да ја добиеме во секое друго доба.
Гледам, дека Мусолини не ќе се впушти во оваа акција и дека нема смисла да биде
упорен, му испраќам на Јакомони упатства, сé да обустави. Го зачував записот, на
кого Дуче власторачно ги прибележил узроците на одложување“.

Стр. 53: „Христиќ сака да ме види. Ги дементира гласините за југословен-

ските војни покрети на унгарската граница. Од своја страна ги оповргнува вестите
за италијанската војна експедиција во Албанија и го уверувам, дека Италија нико-

гаш  не ќе  преземи  ништо,  што  би  можело  да ја  уздрма  југословенската  државна
чврстина“. (17.март, Р.И.)

Стр. 54: „20. март.- Го примив инж. Карнелути, Мачеков пратеник. Тој е со
италијанско потекло, брат му дури бил во италијанската конзуларна службе. Во по-

четокот на разговорот бил мошне возбуден и обазриво ми препорачал, да ја сочу-

вам тајната, оти е во прашање ‘игра со глава’. Накратко запишав, што ми  рекол:

Хрватите се непријатели на Германците, ама упркос на тоа се спремни, да паднат
во нарачје на Берлин, кога ние би ги одбиле, само да се решат од српскиот јарем.

Како програм го поновил она што Бомбелес рекол: Преговори, од Белград да би се
испоставила автономија; ако овие преговори  би  пропаднале, востание, барање  на
италијанска војна помош, создавање на хрватска република, која со нас би била по-

врзана со договор за сојуз  како што имаме со Албанија, поврв на тоа царинска и
монетарна унија. Втора фаза: персонална унија со Италија. Дуче ми наредил да го
прифатам хрватскиот програм“.

Стр. 56: „22. март.- Христиќ уверува дека Југославија не ќе пристапи на бло-

кот кој го предложил Лондон; додава, дека тоа ќе го направи само во случај, Итали-

ја да ја промени својата политика и самата ќе пристапи на блокот...“.

„23. март.- Свечено отворање на ‘Camera del Fasci e della Corporazioni’ ...

Дуче одлучил да ја убрза албанската работа; самиот го составил нацртот на
мошне краткиот договор, кој содржи тек три сувопарни членови, така повеќе личи
на указ отколку меѓународен договор. Јас исто така, заедно со Витети го изработив
нацртот кој го спасува надворешниот облик, ама ипак овозможува анексија на Ал-

банија. Дуче го одобрува. Или Зогу ќе ги прифати условите, кои му ги ставаме, или
земјата  ќе  ја  запоседнеме  со  оружана  сила.  За  таа  сврха  ја  мобилизиравме  и  во
Аполија почнавме да собираме четири полкови берсалјери, дивизија пешадија, ави-

јатичарски одреди и целата прва ескадрила. 
Чамберлајн  на  Дуче  му  испратил  власторачно  писмо.  Ја  изложува  својата

загриженост  поради  меѓународната  положба  и  го  моли  Дуче  за  соработка  на  во-

споставување на поверење и осигурување на мирот. Мусолини ќе одговори после
албанскиот препад. Писмото го зачврстува  во нахнада да стапи  во акција, оти во
него гледа нов доказ на демократско мртвило.

24. март.-  Дуче  со  мене  и  со  Париани  разработува  план  на  акција  во  Ал-

банија. Сме споразумни дека не е згодно одма да се испрати ултиматум, треба со
Зогу да се преговара. Ако покуша да се спротистави или да го изигра обеќавањето,

ќе употребиме сила. Дуче е само загрижен што ќе речат оние во Белград; Од мно-

гуте разлози треба да се поработи, Југославија што помалку приговара“. (Стр. 57)

„25, март.- Дуче ја одбива секоја титула и секоја почест...
Де  Ферарис  патува  во  Тирана  и  со  себе  го  носи нацртот  на  договорот  за

протекторат. Уште не може да се предвиди, како настаните ќе се развијат, Зогу ве-
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ројатно ќе попушти.  Поврв  на сé постојат семејни  разлози  на кои  многу сметам:

престојувачкото породување  на Зогуовото дете. Зогу ја сака својата жена и вооп-

што своето семејство. Искрено говорејќи не можам да замислам, како Гералдина во
деветтиот месец би лутала и престојувала по горите на племето Мати или Мирди-

ти“. (Мирдит=мир дит- мир=мир, но не скиптарско мир=добро, Р.И.)

„27. март.- Дучевиот  говор предизвикал  претежно  добар  дојам.  Во  самата
Франција, каде стравот пред војната владее со сите, повеќе настојува да ја подвле-
че мирољубивата отколку непријателската страна на говорот. Дуче  утрото мошне
огорчен на кралот, на кого му успеало да му кажи три неугодни работи: 1) тој не е
споразумен со албанската политика, оти најдува премногу да загазиме во опасност
на крупна пустоловина, да би присвоил ‘четири камења’...“.

Стр. 58: „Де Ферарис се враќа од Албанија со Јакомониевиот извештај. Из-
гледа, дека кралот покушува да се извлекува. Тој лично одговара ‘да’, а тогаш пр-

еку своите министри вели ‘не’. Ама стројот сега веќе е во погон и повеќе не може
да се заустави. Работата ќе се спроведе: или со Зогу, или против Зогу. Од многуте
разлози би го сакал првото решение, пред сé да не може да се каже, дека ние Ита-
лијаните први во Европа запукавме од топовите. Ама ако Зогу не попушти, мораме
да се латиме на оружје, и тоа сосема одлучно. (28. март, Р.И.)

Мадрид паднал, а со главниот, сите останати градови на црвената Шпанија.
Војната е завршена. Ова е нова, голема, можда досега најголема победа на фаши-

змот.
Разговорите од мала важност со принцот на Хесен и со романскиот пратен-

ик, кој покушал да ја докаже и обратната потреба на договорот измеѓу Берлин и Бу-

курешт, договор кој би бил вистински главосек на Романија.  Манифестацијата на
Пиаца Венеција по повод падот на Мадрид. Дуче блиста. Тој ја покажува картата
на Шпанија во отворениот географски атлас и кажува: ‘Бил отворен готово три го-

дини, сега  е доста. Ама  веќе знам, дека треба да се отвори на другата  страница’.
При тоа мислел на Албанија.

20. март.- Две советувања со Дуче, да би се одлучило во поглед на Албанија.
Бидејќи патува во Калабрија, а се враќа тек следната сабота, ги сакав сите поеди-

ности: 1) Војската, морнарицата и авијацијата ги продолжуваат своите припреми и
ќе бидат готови во сабота; 2) Јакомони мора во меѓувреме да го појача дипломат-
скиот притисок на кралот и да му предочи на последиците; 3) воколку порано не би
попуштил, треба во подесниот час да ги испрати лаѓите во албанските територијал-

ни води и да му предаде ултиматум:  или да го потпиши договорот, или да ја пр-

еземи  одговорноста  за  одбивањето;  4) ако истрае  во  одбивањето,  да  се  подигнат
бандите на востание, да се објават спремните изјави и да се истоварат; 5) да се за-
земи Тирана, повикаат албанските поглавици на некој вид законодавно собрание,
со кое јас лично би морал да претседувам и да му понудам круна на италијанскиот
крал. (Стои банди. Такви биле балистите, белисти, само за бели-само белаџии, Р.И.)

Никој ни со прстот не ќе се макни, дури ни Југославија, повеќе зафатена со
хрватското  прашање.  Повеќе  долго  сум  разговарал  со  Христиќ.  Дал  најопсежно
уверувања во поглед на Хрватска. Што се однесува на Албанија, сосема се оградил.

Не протестирал, под услов Албанија несмее да игра никаква противјугословенска
улога“.
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Стр. 59: „31. март.- После цел низ повеќе или помалце сувишни разговори,

меѓу ним со војводата од Сполето и со Суардо, одржав состанок со Париани, Ја-
комони и Гуцони. Овој последен е одреден, да ја преземе командата над експеди-

циониот корпус во Албанија. Јакомони нема некои нарочити разлози за доаѓање во
Рим, освен што сака со своето отсуство бар донекаде да го стиша бурното распо-

ложение во Тирана. Изгледа, дека кралот се одлучил, да се спротистави на потпи-

шување на договорот, кој со облик и содржина би ја повредил албанската државна
целина и нејзиниот сувренитет. Париани вели, дека сака вакво непопуштливо држе-
ње, оти му пружа можност на конечна ликвидација на албанското прашање. Ја про-

учуваме војничката страна на акцијата во врска со дипломатските чекори. Се чини,

дека би било можно да се всогласат двете страни на потфатите. Јакомони во текот
на утрото имал состанок со високите офицери и попладне им ги соопштува своите
неповолни дојами за ефикасната спрема на ударниот корпус. Се чини, дека не е мо-

жно од цела армија да се состави баталјон со способен моторциклисти, кои би мо-

рале напрепад нахрупат во Тирана. И во врска со истоварувањето на војската ни-

кнуваат непредвидливи потешкотии. Во меѓувреме вестите од Тирана потврдуваат,
дека кралот се  спрема  на отпор. Немила работа,  оти мислам  дека  е опасно да  се
испука прв топовски меток во денешната немирана и лесно запалива Европа.

Бидејќи Дуче се враќа тек утре после пладне, неговите директиви не можаат
да се менуваат.Во тоа очекување го ставам во должност Јакомони,да изработи так-

ов нацрт на договор, каков што неговото мислење кралот би можел да го прифати“.

Стр. 60: „1. април.- Дуче се вратил; во присуство на Јакомони имам со него
озбилен разговор. Го утврдува нацртот на договорот во скратен облик. Во остана-
тото промените повеќе се формални отколку содржајна природа, ама му даваат на
кралот  можност  да  го  спаси  образот,  што  е  мошне  важно  за  еден  источнак.  Го
утврдивме следниот план на акција: Јакомони утре ќе оди кај кралот со нов нацрт
на договор и ќе му се даде на знаење, дека сега работата е озбилна. Или пристанува
и тогаш одам во Тирана на свечено потпишување, придружуван, наравно со голема
ескадрила авиони, која стварно ќе ја запседни Албанија, или одбија, а тогаш во че-
тврток навечер ќе избијат во цела немири со таков обем да ќе биде потребна наша-
та непосредна интеревенција. Во тој случај ќе се истовариме во петок рано наутро.

После пладне доаѓа кај мене Сереги, новиот албански пратеник, кој настапу-

ва на својата служба под прилично бурни околности. При прилика пропатување низ
Бари видел концетрација на трупи и сфатил каква музика се спрема. Со него разго-

варам мошне јасно, потполно пријателски, ама сосем одлучно. Изјавува, дека е спо-

разумен, ама советува да се чува формата, така што решението да би било прифат-
ливо за кралот и народот.

Го отпратив во  Палацо Венеција, каде Дуче  дава  помалку-повеќе еднакви,

мошне јасни упати, дека кризата ќе биде неминовна, ако кралот не сака да го пот-
пиши договорот. Сереги одлучил да отпатува во Тирана заедно со Јакомони, да би
го скршил кралот. Под изговор дека не успеал да ги промени парите, ја извлекол од
Јакомони првата напојница од 15.000 лири.

2. април.- Мути стигнал во Рим. Јас се спремам, да го испратам во Тирана со
неколку нему слични и прилични луѓе, во четврток навечер да би предизвикале не-
реди, во колку кралот во меѓувреме не би бил толку улуден, да капитулира. Да му
дадов слободни раце со изричита наредба да го штеди кралица и нејзиното дете, во

11



колку би се родило. Во текот на ноќта треба да се предизвика терор, а рано во зора
нека се сокрие во шумата, да го дочека доаѓањето на нашите трупи и по можност да
покуша да го спречи Зогуовото повлекување во планината Мати, каде би можел да
организира незнатен отпор“.(Македонија=Ематија: Емати=е мати=мати-мајка, Р.И.)

Стр. 61: „3. април.- Со Париани утаначив разни поединости на албанската
акција. Вестите кои стигнуваат во текот на вечерата чинат, дека ситуацијата изгле-
да озбилна. Не е можно да се испрати Мути со неговите луѓе, оти аеродромите се
добро чувани, а градот полн со наоружени трупи, кои ги загрозуваат Италијаните.
Говорам со Дуче. Му испраќам на Јакомони брзојав со упат, утре да ги собери во
Драч италијанските жени и деца, таму да би биле заштитени од една италијанска
војна лаѓа. Во друга телеграма наредувам да му оди на Зогу и да му каже, дека него
ќе го повикаме на одговорност за секоја повреда на италијанските животи и добра.
После тоа говорам со Мекензи и Вилани, Мекензи долго боравел во Тирана и ги
презира  Албанците;  одобрува  што  направивме  и  што  намеруваме  да  направиме.
Вилиани е загрижен за Гералдина, ама се утешил кога му соопштив, дека веќе сум
дал налог на Јакомони дека е со роднините и придружбата да ја стави под заштита
на италијанската знаме“. (Дирахион=Драч, етноним Brygos, само на Бригите, Р.И.) 

„4. април.-  Бидејќи Дуче му го прочитал на Јакомони телеграмот, по која е
можно мирно решение, не го прикривал своето разочарување.  Тој под сегашните
услови сака оружано решение. Никако не е задоволен со армијата; најдува дека е
мошне ‘застарена’ и ја смета ‘домен на монархијата’.Во Болоња е баталјонот берсе-
лјер, мобилизиран за Албанија ја пеел песната: ‘Ние сакаме мир и не сакаме војна’.
Присатните офицери ништо против тоа не презеле. Оттаму Мусолиниевата срџба.

Во министерскиот совет Дуче и јас ја кажуваме вистината за состојбата во
Албанија и за нашите намери.

Го примам лордот Перт. Загрижен е поради Албанија. Го умирувам, ама по-

тврдувам, дека не ќе дозволиме мешање. При неговото заминување додавам, дека
би му засладила горка пилула, дека не ќе го одбиеме евентуалниот предлог на Фра-
нција, дека со нам нема преговори. Си оди примирен и во многу подобро распо-

ложение, што се однесува на албанското прашање. Тоа заправо сакав да го пости-

гнам.(Албанија=ал[алова=црвена] банија=земја; л=р- Арбанија; б=в- Арванија,Р.И.)

Ми доаѓа Христиќ. Бидејќи поразговаравме за општите прашања и за посе-
тата на кнезот намесник Павле на Рим, ја објаснувам состојбата во Албанија. И на-
гласувам, дека Зогу е елемент на пречки во нашите односи со Белград. Го уверу-

вам, дека не ќе биде ништо дефинитивно направено, а претходно да не го обаве-
стиме Белград. Христиќ ме напушта нешто умирен, иако абанското прашање за не-
говата земја е необична озбилно. (Стр. 62, Р.И.)

Вестите за судбината на Италијаните во Тирана постанува сé потешко. Од-

лучивме да ги евакуираме. Во разговорот измеѓу Дуче, мене и Сереги во палатата
Венеција се сложивме, на кралот да му дадеме заден рок до четврток во 12 часот.

5. април.- Во рано утро дошол Зогуовиот син на свет. Како долго ќе биде на-
следник на албанскиот престол ? Двете војни лаѓи ќе отпловат во Валона и Драч да
ги натоварат Италијаните, сега веќе озбилно загрозени од бандити, на кои Зогу им
дозволил да сејат терор. Засега меѓународното јавно мислење е мирно. Толку мир-

но да сумњам, дека не се свесни на заостреноста измеѓу нас и Зогу туку мислат, де-
ка  нас  Зогу  сам  не  повикал.  Германија  се  држи  добро.  Рибентроп  му изјавил  на
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Атолик, дека Берлин поволно гледа на нашата акција во Тирана бидејќи секоја по-

беда на Италија е јачање на снагата на Осовината. И Будимпешта добро се држи.

Вилани ме известува, дека шест унгарски дивизии веќе се мобилизирани и се спр-

емни да маршираат на југословенската граница, во колку би се појавила потреба да
се изврши притисок на Србите. Побарале потребно време од 48 часови.

Го гледам  и  Бомбелес,  кој  таму имал со  Павелиќ  задоволителен  разговор.

Сега се враќа во Загреб, да го извести Мачек, после тоа поново ќе дојде во Рим, со
нас да би го расправал прашањето на парична потпора за пропагандна акција. 

Се состанав неколку пати со Дуче. Тој е мирен, стравично мирен и уверен
повеќе отколку икогаш, дека никој нема да се вплетка во нашите размирици со Ал-

банија. Во секој случај одлучил да маршира. И тој ќе маршира па макар цел свет
бил протов него. Отворено му го изразив ова мислење на Мути, кој бил во кратка
посета на Тирана и го потврдува нашиот дојам, дека Зогу ќе дате отпор со своите
слаби снаги, со кои располага. Бидејќи кралот бара уште 24 часа време за размислу-
вање, Дуче со еден телеграм го увтдува крајот на ултиматумот за четврток 6. април
во 12 часот.

6. април.- Одекот во разните престолнини, вклучувајќи го Белград, е прили-

чно умерен. Христиќ напротив е мошне возбуден, ама на мое прашање изјавува де-
ка е уверен, дека албанското прашање не може да ги расипи добрите односи, кои на
среќа постојат измеѓу Рим и Белград. Препорачува, ништо да не се презема пред
што Белград не биде обавестен и сака, бар формално да се спаси опстанокот на ал-

банската држава.
Разни противусловни вести во текот на предпадне. Јакомони брзо јавува на

албанскиот против предлог, поднесен пред истекот на Дучеовиот ултиматум. Ние
во општо не го земаме во обзир. Сереги брзојавно ја поднел својата оставка. Од Др-

ач и  Валона доаѓаат  вести, дека натоварувањето  на италијанските бегалци  се од-

вива уредно. Фортуси и пилот Тесци стигаат на пладне од Тирана и јавуваат, дека
одењето на Италијаните ги исполнува луѓето со страв. Народот се собира на ули-

ците, плачи и го проклнува, што ги довел во таква тешка положба.
Дуче телефонира и издава налог за натоварување; налогот за тргнување  ќе

биде даден тек навечер. На мој предлог одлучува, да се изврши демонстративни лет
над Драч, Тирана и Валона; денес има да одлетаат сто авиони.

Во 16 часот стига Јакомониевиот брзојав, се чини, дека кралот не сака сами-

от да ја преземи одговорноста за потполна капитулација и дека намерава да свика
министерски совет, конечно да би се одлучило за давање отпор или за попуштање.
Јакомони исправно предупредува, дека кралот со тоа го пречекорил рокот на улти-

матумот, ама пристанал нам да ни ја достави оваа порака. (Стр. 63, Р.И.)

Бидејќи го обавестив Дуче, му издал на експедицониот корпус налог да от-
плови со тоа, дека во текот на патот ќе ја соопшти евентуалната новост.

Телеграфскиот уред  нас  не  обавестил,  дека Тирана  испраќа шифриран  бр-

зојав на Foreign Office. Ние не можеме да ги задржиме, ама наредувам да ги преда-
дат што поспоро и да прават што повеќе погрешки во шифрите.Добро е да се добие
на време, иако Chamberlain во Долниот дом дал за нас поволен приказ на настаните
и изјавил, дека Велика Британија нема нарочни интереси во Албанија.

19 часот Јакомони брзо јавува, дека управо го спалува тајниот клуч на ши-

фрата, дека веќе ги опремил офицерите на поморската мисија  и дека можда цело
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пратеништво мора да се натовари, на торпилијарка, која се најдува во Драч. Дуче го
потврдува налогот за нападнување, ама на авијацијата посебно и препорачува, да ги
штеди градовите и граѓанството.

Бадоглио на Дуче му упатил писмо, ама Дуче се критикува. Кралот со вла-
сторачно писмо го зема на знаење извештајот, кој вчера му го поднел Дуче; пови-

кувајќи се на историските спомени на Венецијанците и Ароганците ја изразува сво-

јата сумливост во можноста, трајно да ја загосподари Албанија. Очевидно заборава,
дека Римјаните би биле одлично сместени во Албанија. 

21. час. Им соопштувам на Вилани и на von Mackensen, дека сме одлучиле
војна окупација на Албанија. Двата ме уверуваат во својата солидарност и изјавува-
ат, дека потполно ги сфаќаат поводите, кои нас не поттикнале на ваков чекор. По-

сле тоа го примив Христиќ. Го известувам за покушувањето на Зогуоновите интри-

ги, да би предизвикал криза измеѓу нас и Белград. Јас на долго и на широко му го
прикажувам дометот на нашиот потфат и му објаснувам, докаде достигаат и за што
одат нашите намери. Ми изгледа, дека целата работа ја примил со знатна мера пр-

еданост на судбината. На заминувањето рекол: ‘И така Зогу завршува исто како и
Бенеш’.

Стигнува последниот албански предлог. Би сакале да преговоруваат со Па-
риани. Не е можно, поготово оти Париани се најдува во Германија. Одговоруваме,
дека за секој случај да го испратат својот ополномоштен Гузони.

Околу 22,30 часот се враќам во куќата. Сум уморен и не се чуствувам добро.

Би сакал да се одморам, оти утре летам со авион, да би го посматрал истоварува-
њето на трупите. Нема што да се работи: Христиќ поново бара итно да го примам.

Неговиот тон е озбилен, тежок. Ми е страв, да не настапила каква промена во држе-
њето на Југославија. Меѓутоа, се работи само во поновно барање на разјаснување и
потаен приказ на нашето настапување и на нашите идни планови. Јас мавкам со ма-
слиниовата гранка. Во својот телефонски разговор со Белград, Христиќ изразил не-
задоволство со она што сум му рекол.

7. април.- 4 часот. Ме пробудиле. Во предсобјето ме чека Starace Achille2 со
хрпа  извештаји,  меѓу кој  и  Зогуовиот  брзојав  за  Дуче.  Се  изјавува  приправен  да
склучи воен договор и бара преговори.Му одговоруваме, да му го испрати ополно-

моштеник на Гузони. Дуче ноќта се пробудил, што ретко се случува; од мене ја ба-
ра веста и објаснувањето кое не можам да му го дадам, оти и самиот ги немам. 

Војниот аташе Габриели, кој овие денови секогаш двомислено се држел, де-
ка Зогу принасобрал 45.000 луѓе. Се чини, дека претерува. (Стр. 64, Р.И.)

Во 6 часот летав.Е ведро и топло. Со мене лета Бути и Паволини.Во 7.45 час
се најдуваме изнад Драч. Дивен призор. Големите војни лаѓи се вкотвиле во залив-
от мирни и свечени, додека моторните чамци, теретни и теглечки бродови  режат
бразди по луката и ја превозуваат војската на брегот. Морето вистинско огледало.

Полината се зелени, а високите и масивни планини окрунети со снег. Во Драч се
гледа малку луѓе. Се чини, дека ипак било нешто отпор, оти во заклонот зад гоми-

лата јагленови гледам одред берзалери како да ја бранат луката; други  поново ги
гледам како во колона еден по еден жустро се искачува на брежулките, да го опко-

лат Драч. Од некои прозорци помалку се пука.

2 Стр. 412: „Starace Achille, еден од најистакнатите фашисти, долгогодишен тајник на фашистичката
странка, шеф на главниот штаб на фашистичката милиција, смакнат заедно со Мусолини во Донг“.
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Потоа понатаму во Тирана. Патот е пуст; не гледам никакви обранбени при-

преми. Во самиот главен град луѓето мирно се движат на улиците; пратеништвото е
забарикадирано.  На  кровот  на  зградата  италијанската  тробојница,  во  двориштето
многу коли. Гледам, дека во случај на опасност пратеништвото да се брани од ви-

сина и спрема тоа издавам сходни заповедувања.
Го известувам  Дуче,  кој е мошне задоволен  и поради тоа, што меѓународ-

ниот одек е равен на нула или скоро толку. Меморандумот, кој ми го предал лордот
Перт во текот на мошне срдечниот разговор, би можел да биде составен од нашите
сопствени луѓе.

Во текот на послеподне нашето расположение се менува. Гузони ги примил
Зогуовите преговорувачи и вместо да ја продолжи акцијата,како што наредил Дуче,
тој сé зауставува за 6 часа. Дуче е бесен. Ова закаснување  може да има најтешки
последици. Ние мораме да продриме во главниот град, да би го спровеле својот по-

литички план. Меѓутоа е изгубен цел еден ден, што како обично и дозволува на од-

вратниот француски печат да каже, дека Албанците ги победиле Италијаните.
Немаме никакви вести за напредувањето на трупите. Едино брзојавил Јако-

мони, кој со другите Италијани се затворил во пратеништвото. Неговите вести пр-

едизвикуваат сé поголема загриженост за неговата судбина. Бандити управо ја пла-
чкаат кралската палата и го загрозуваат самото пратеништво. Дуче мошне е озби-

лен, во текот на ноќта непрекинато телефонира и бара новост која не можам да му
ја дадам, оти ги немаме. Тек во раното зазорување Јакомони јавува, дека положбата
во градот се поправила, ама не знаеме ништо за Гузониевото напредување.

8. април.- Д’Аиета  телефонира во 8 часот,  дека Јакомони  известува,  авио-

ните можат да се спуштат на аеродром во Тирана. Сместо се одлучувам на пат и му
обавестувам на Дуче; е согласен. Во 10,30 часот се спуштив во Тирана, оти сум ле-
тал над одред блиндирани коли, кои тргаат на албанскиот главен град. Челото веќе
се најдува пред влезот во градот. На аеродромот ги најдувам Валеа, Гузони, Јако-

мони и многу пионери, кои стигнале со коли. Не кријам, дека со мене и сите при-

сутни завладеело допирливо возбудување.
Гузони  ми  ги  образложува  узроците  на закаснувањето:  потешкотијата  при

прилика на истоварувањето, невредливото гориво и недостаточни врски, оти моби-

лизираните радиотелеграфисти не се во состојба нити се способни да ги осигурат.
Сега положбата е одлична. Сум примил многу албански делегации, кои ми искажу-

вале почест. Сум изјавил, дека Италија ќе ја почитува независноста на Албанија и
го осигура политичкиот, социјалниот и културниот напредок на албанскиот народ.

Веста за Зогуовото бегство во Грција ја растерала секоја грижа, дека во пла-
нините ќе се организира отпор. Вистина, војниците веќе почнуваат да се враќаат во
касарните, по што ги одложиле пушките во дворот на пратеништвото. Издадов на-
лог, со ним да се постапува добро, особено со офицерите. Презедов некои мерки за
воспоставување ред и нормален живот во градот. Ги ослободувам Зогуовите поли-

тички затвореници: еден е осуден  на 100 години робија. Им делам пари на сиро-

масите. Разговарам со најугледните луѓе на Тирана, за да би ја добил точната слика
за желбите на Албанците и да би можел да одлучам во поглед на уставот, која зе-
мјата ќе го добие. Одам меѓу нашите офицери и војници, сите необично се понесу-
ваат со својот подвиг. (Стр. 65, Р.И.)
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9. април.- Се враќам во Рим, да го известам Дуче и со него да разговарам. На
аеродромот многу Албанци мошне срдечно поздравуваат. Ми го даваат албанското
и молат за италијанското знаме. Утрото Тирана е окитена со италијанската тробој-
ница.(Албанија капитулирала-на Албанците не им требале албански симболи, Р.И.)

Дуче е среќен. Внимателно го сослушал мојот извештај; решава на генерал-

от Гузони брзојавно да му се честита. Чесно говорејќи, Гузони тоа го заслужил.

Во прашање на новиот албански устав Дуче припремил нацрт на наместни-

штвото; мене ми се чини дека нацртот не вреди. Јас тоа му го кажувам и му ја тол-

кувам својата мисла. Треба сместо да се образува влада, да се свика некој вид Уста-
внотворно собрание за 12. април и да и се наложи да ја одлуката, со која се взако-

нува персонална унија на двете земји и на кралот Виктор Емануел III му се нуди ал-

банската  круна.  Дуче,  начелно,  одобрува.  После  пладне  составувам  документ;  го
разработувам  со  правниците  и  мајсторите  на  правните  смислители,  како  што  се
Бути, Винети итн. Дури  мошне корисно решение, оти изгледа, дека затегноста со
Велика Британија попушта после разговорите, кои утрото ги имав со лордот Перт,
и оти со Југославените се држат толку пријателски, да може да се протолкува само
со бескраен страв. Исто може да се рече за Грците.

10. април.- Дуче и јас го прегледуваме  вчера составениот нацрт. Освен не-
знатни промени, е одобрен. Програмот: 12. и 13. Уставнотворното собрание во Ти-

рана, 14. седница на владата во Рим, 15. мој говор во Комората, а во неделата 16.

голема народна прослава.
Узбуната во странство попушта. Пред сé е јасно, дека британскиот протест

објавен најповеќе од разлозите на внатрешната политика. Вестите од Албанија до-

бри, војничкото запоседнување се проширува плански и без отпор.

11. април.- Се фрлиф на припремање на говорот во Комората. Протестите на
разните држави  слаби. На утрешните свечености  им пружаме  на демократите до-

бар изговор, оти тие всушност и не бараат ништо друго туку да можам да му ги ис-
перам рацете како Пилат. 

Му ја соопштувам на Пигнати Дучевата одлука, во Рим да подигне џамија со
обѕир на чинителот, дека сега се 6 милиони муслимани италијански поданици. Пи-

гнати, бидејќи говорел со Маглиони ме известува,  дека Ватикан е запрепастен со
овој  план  кој,  поврв  на  сé, е  против  член  на  Конкордатот.  Ама  Дуче  одлучил,  а
кралот снажно го турка напред, оти тој секогаш предводи, кога треба да се поведе
антиклерикална политика. Јас лично не гледам потреба на оваа градба и повеќе би
бил затоа, џамијата да се подигне во Неапол, бидејќи овој град е стварен мостобран
на нашите афрички поседи, што се однесува на Албанците, треба да се знае, дека
тие се безбожен народ, кој далеку повеќе би сакал зголемување на платата отколку
џамија. (Стр. 65/66, Р.И.)

12. април.- Стигнувам во 10,30 часот со авион во Тирана, каде на аеродром-

от ме дочекуваат членови на новата влада. Варлеци не го познавав, а да го познав-
ав, не би го поткрепил неговото именување. Тоа е мрк и зловолен човек, кој ќе ни
зададе многу јад. Масата ме дочекала со поздрави; во некои кругови  уште  се чу-
ствува  мала ладност, првенствено кај учениците на средните школи. Гледам како
тешко дигаат раце на римски поздрав, а некои отворено се противат, иако другите
ги наговоруваат.  
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Работите не течат така глатко како што се чинело. Има многу отпор против
персонална унија. Сите се споразумни, да земат принц од савојската куќа, ама уште
порадо мене би ме бирале. Сфаќам, дека со давање круна на Виктор Емануел III би
значело крај на албанската независност. Со многу поглавици имам подолги разго-

вори. Најтврдоглави се луѓето од Скадар; ги подбунуваат католичките свештеници,

кои брзо ја менуваат мантилот, кога го намирисале пакетот на албанските гранки,

кои ги понесов за секој случај. Како било, работите се развиваат поволно. Уставно-

творното собрание гласа  еднодушно.  Доаѓа  делегација, да ми  поднесе  заклучоци.

Одржав говор од балконот на пратеништвото; собрав успех  нарочито тогаш, кога
сум ги уверувал дека заклучокот на Уставнотворното собрание ни формално ни ма-
теријално не ќе ја смали албанската независност. Да се разбереме, успех претежно
кај широките маси; напротив видов, како се заросиле очите на албанските родољу-

би и како течат солзи низ нивните лица. Независна Албанија повеќе не постои.

13. април.- Се враќам во Рим и сместо одам во Палацо Венеција. Го најдув-

ам Дуче на кровот, како ја посматра вежбата за одбрана од воздушни напади. Го из-
вестувам за настаните. Тој би сакал да оди чекор понатаму и одма да го укини ми-

нистерството за надворешни работи. Не се сложувам со него. Треба да се оди по-

степено, ако сакаме да ја спасиме привидноста пред светот. Досега работата течела
глатко како масло, оти не требавме да прибегнеме на сила, ама ако утре  би биле
приморани да пукаме на мноштвото, тогаш меѓународното јавно мислење понови
би  се  возбудило.  Од друга  страна министреството  на надворешни  работи  нам ни
служи за правно признание на новата состојба, да не мораме поново да се провле-
куваме низ трња на безконечно натегнување околу признавање. Подоцна треба без-
одвлечно да се укини. Му предлагам на шефот, да образува државен подсекретери-

јат за Албанија и да го именува  Бенини за државен подсекретар. Сакам технички
стручњак, оти одма треба да спроведуваме активна политика на јавните работи. Са-
мо на тој начин ќе го поврзиме конечно народот за себе и на албанските поглавици
ќе им го одземеме угледот.

Навечер кратка седница на Големиот совет заради примање на законот.
14. април.- Седница на владата.  По седницата  го  составувам  својот говор,

кого после подне му го испраќам на Дуче. Тој додава незнатни измени и го означу-
ва како ‘еден од најубавите говори, кој икогаш се одржани во парламентот’.

Го примам  Југословенот  Христиќ. Договоруваме  состанок  со Марковиќ  за
сабота, 22. во Венеција.

Доаѓа Геринг. Го дочекав на колодворот и го отпратив до Вила Мадама. За
време на возењето говори со многу восхитување за снагата на Осовината и ја наре-
кува сила. Жестоко се оборува на Полска. (Стр. 67, Р.И.)

15. април.- Доаѓаат Албанците. Некои од нив изгледаат потиштени. Дуче ги
прима во Палацо Венеција и говори. Гледам дека со страв го очекуваат зборот ‘не-
зависност’, ама тој не се слуша и Албанците се жалосни. Подоцна Јакомони ова ми
го потврди.

Мојот говор во Комората. Сите одат мошне добро. Потоа кратко, неимпоза-
нтна седница на сенатот.

Конечно разговор со Геринг и Дуче во палатата Венеција. Го составивме за-
писникот. Рузвелт испраќа пратеници: предлага 10 години примирје. Дуче испрво
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дури и воопште не ќе го прочита. Подоцна вели, дека е ‘плод на прогресивна пара-
лиза’.

16. април.- Свечено предавање на круната во кралската палата. Албанците,
изгубени во големите простори Куиринал, оставаат дојам на потиштени. Понајпо-

веќе Верлаци. Тој уморно и без зборови и без уверување ги изговара зборовите, со
кои на кралот му се нуди круната. Кралот одговара со несигурниот и дрхтав глас.
Тој  нипошто  не  е  говорник,  кој  би  бил  во  состојба  да  ги  одушеви  слушателите:
овие Албанци, крути планинци, војноборни брѓани, го посматраат малку безекнати,

мал-ку преплашено овој ситен човечулук, кој седи на големата позлатена столица, а
до неговите  нозе  стој брончен  див: Мусолини. Очито не им оде во  главата,  како
такво што може  да биде.  (Верлаци=вер  лаци; Верлаки=вер  лаки- веро  лаки, в=б,

Р.И.)

Разговарам со Дуче за расположението на Албанците. И тој тоа исто го за-
пазил и ме уверува, дека уште денес ќе говори со нив за националниот суверенитет
и независноста, мирно да би можеле да се по куќите.

Два долги разговори со Геринг, еден во министерството на војната, вториот
во палатата Венеција. Вториот разговор бил протоколиран. Иако многу говори за
војната и го припрема мошне грижливо, ипак ми се чини, дека сосема не ја одфрла
можноста на мир, барем уште неколку години.

Во текот на нашите разговори најповеќе ме загрижува тонот, со кого се из-
разува во поглед на односот со Полска. Ова повеќе потсетува на начин, со кој пора-
но говори за Австрија и Чехословачка. Ама тие не се лажат ако мислат, дека можат
да настапуваат со ист начин. Полјаците додуше ќе бидат победени, ама без жестоки
борби не ќе го положат оружјето.

17. април.- Го придружувам Геринг на колодвор. Тој е прилично задоволен
со својот престој во Рим, оти имал прилика да стапи во допир со Дуче и со мене. Е
опш дојам, дека Германија има мирољубиве намери. Едина опасност: Полска. На
мене повеќе направил впечатокот на презирен тон, со кој говорел за Варшава отко-

лку што рекол. Ама Германците нека не се вообразуваат, дека ќе можат и во Пол-

ска да ја уприличат победничката парада. Ако нападнат, Полјаците ќе се тепаат. И
Дуче мисли така. 

18. април.- Ги дочекуваме Унгарците на станица. Телеки и на Дуче му остав-
ил добар впечаток.Csaky е она што есте: ситен,крајно надуен човек,а што уште по-

веќе вознемирува: телесно и душевно слабич, кој секогаш зазема херојско држење.
Прв  разговор  после  пладне.  Ништо  нарочито.  Csaky потенко  ја  изложува

ситуацијата и се труди, да со своите зборови на протугерманскиот бој. Тој пред сé

игра на словачка карта. Се надева или подобро се вообразува, дека Германците би
можеле да му ја поклонат Словачка како љубезен дар на Будимпешта. Неважниот
разговор не ќе го опишувам поопширно. Дуче вака го сажел: ’Недостасувало само
литар вино на столицата’. (Стр. 68, Р.И.)

Јас и Бенини пристапуваме на изработка на планот на јавните работи во Ал-

банија. Верувам, дека тој својата работа добро ќе ја обави, оти е човек на дела, би-

стро мисли и јасно оценува. И Дуче стекнал добар впечаток за него.

19. април.- Продолжување на повеќе или на помалку разговори со Унгарци-

те. Csaky во своите излагања  постанува  сé поопширен  и попразен. Има нарочито
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особина, да ја пробија отворената врата. ‘Тој зема голем залет’, кажува Мусолини
за него, ‘да би прескочил- сламка !’

Разговор со Перт. Англичаните прават некоја потешкотија околу признава-
њето титулата на албанскиот крал. Жестоко полемизирам со Перт и го застапувам
гледиштето, дека промената на династијата е само внатрешно-политички настан и
дека нема право во тоа да се меша.

20. април.- По што Дуче одржал полемички говор, во кого ги нападнал Руз-
велтовите пратеници, го отпратив во претседништвото на владата и му го покажав
мошне озбилниот Атоликов извештај, во кого германската акција протов Полска се
прикажува како мошне блиска.

Тоа би била војна, спрема тоа имаме право, нас праводобно да не обевестат.
Ние мораме да го припремиме јавното мислење на настанот, кој не смее да уследи
неочекувано. А мораме и сами да се спремиме. Затоа му наредив на Атолик, да  го
побрза мојот состанок со Рибентроп.

По пладне трети и му благодарам на богот, последен состанок со Унгарците,
што значи со Csaky, оти Телеки одвај да ја отворил устата. Мојот дојам за Csaky

бива сé неповолен. Тој денес со беспримерна лекомисленост го изразил своето уве-
рение, дека Хитлер е луд. Своите запазувања ги заснива на проматрањето на Фире-
ровите зеници.Брбори вакви глупости со нечуена дрскост.Се надеваме, дека ова на-
дудено  момче  не е унгарски  Guido Schmidt. Дуче  вака ја прикажал состојбата: 1)

Италија и Германија сакаат неколку години мир и чинат сé што е во нивната моќ,да
би го зачувале; 2) Унгарија не сака да се распарчи Југославија, напротив ќе работи
на одржување на постоечката состојба; ако ипак би дошло до расулост, тогаш ита-
лијанските интереси во Хрватска се првенствени и исклучиви; 4) во поглед на сло-

вачкото прашање Унгарија ќе заземе став на исчекување и без Германија ништо не-
ма да преземе.

21. април.- Ден воглавно посветен на Албанија. Разговарам со Стил, бивш
албански пратеник во Белград. Тој силно се трси, да го побуди моето занимање за
Косово, то ест за 850.000 телесно и душевно мошне снашни Арнаути, одушевени
на помислата да се обединат со својата мајка домовина. Изгледа, дека Србите имаат
пред ним паничен страв. Денес не смееме да допуштиме ни да се помисли, дека се
бавиме со овој проблем. Напротив, мораме да ги успаваме Југословените. Ама по-

доцна, нашата политика мора живо да се позабави со Косово. Тоа ќе го одржи жив
еден ирендетични проблем на Балканот, привлекувањето на внимание на Албанци-

те и ќе претставува нож вперен во ’рбетот на Југославија. (Следи стр. 69, Р.И.)

По пладне седница на министерскиот совет, да би се утврдил пресметката на
државниот потсекретеријат за Албанија. Е одредено 430 милиони лири. Иако же-
стоко се противев, ипак сум уверен, дека нам овој износ ќе ни допушти, да заснова-
ме акција на широка база.

Разговор со Виол, да би се  припремила основата на мојот пат во Шпанија
пред Геринговата посета. Ако Геринг пред нас се отшетал во Мадрид, би се учини-

ло тоа на Италијаните мошне слаб дојам.

Се опростувам со лорд Перт во палата Венеција. Дуче бил со нив мошне љу-

безен. Се чини, дека денес дури му се допаѓа. Се споразумивме акредитивното пи-

смо на неговите наследници да го прими без  титула  на албанскиот крал, бидејќи
агримент веќе порано е баран.
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22. април.- Во Венеција поради дочек на Марковиќ. Граѓанството ми прире-
дило мошне срдечен прием. Очигледно е, дека албанскиот успех предизвикал дла-
бок одек во големиот град на Јадранот. Марковиќ остава добар дојам. Угладен, од-

мерен, скромен човек. Ги има сите особини на дипломат од занает. Доаѓањето во
Венеција за него бил голем настан. Прв пат доаѓа во странство како министер. Ап-

лаузи, знамиња,музика, чаробна Венеција,полна сонце и пролет, сé тоа снашно вли-

јае на неговиот дух.

Првиот разговор протекол среќно. Одма запазив, дека е разумен и увидаван
човек, додека Индели со неумесен аларм создал уверување,дека во Југославија вла-
дее узбуна, која не постои и која- ако постои во некој дел на јавно мислење, вооп-

што не допрело до одговорните фактори. Во текот на нашиот разговор ги допирна-
вме следните прашања:

Албанија:  Се прима свршениот чин. Се уважуваат разлозите на испраќање
на трупите. Со признание се просудува одлуката, трупите да не надираат во големи
одреди северно од Драч и Тирана. Од моја страна уверувам, дека нас Косово не не
занима.

Германија: Решеност за сите со тесна соработка со Осовината, ама засега, од
внатрешно-политички разлози, не се пристапува на договорот против Коминтерна-
та; ипак таквата можност сосема не се отклонува; одбивање на било какво британ-

ско посредување.
Политичката формула за Југославија: во случај на војна наоружана неутра-

лност со стопанска подршка на Италија и Германија.Наравно,сé во рамките на Осо-

вината со тоа, тежиштето на југословенската политика во Рим.

Унгарија: постепено подобрување на односите, кои политиката на Марковиќ
отворено и оштро ја критикувал.

Друштво на народите: постепено подвлекување на равнодушноста.
Посетата, општо, дала изврсни резултати. Соопштувањето за печатот, изда-

дено на крајот на преговорите им се допаднало на нашите новинари многу, на фра-
нцуските и англиските нималку. Тоа е доказ, дека е добро. Марковиќ направил при-

јатен дојам на сите оние, со кои дошол во близок допир. Тој им се допаднал повеќе
отколку Стојадиновиќ, можда затоа, оти има ненаметливо држење и оти неговата
физичка појава е попривлечна. Многу се труди да ја скрие ќелавоста и во таа сврха
ја мобилизирал цела коса за затилот и слепоочницата.Приметив, дека таа власт еди-

ни Југословени, се мобилизирани во албанската криза.
По повратокот во Рим го известувам Дуче; мошне е задоволен. По мој налог

потпишал Јакомони втенчено за граѓанската и политичката равноправност на Ита-
лијаните и Албанците. Работата е мошне важна и навистина, вреди  колку самата
анексија. (Стр. 70, Р.И.)

24. април.- Примам многубројни дипломати, нарочито полскиот амбасадор,

кој се жали поради некои жестоки одговори на нашиот печат на членците во варша-
вските опозициони листови. Најдува, дека оваа игра не е вредна улога, а можда има
и право.

Холандскиот пратеник, честит и со дух потполно отсутен господин, кого со
среќа ретко го гледам, доаѓа да ми одржи чудно предавање. Кажува, дека е мошно
вознемирен со сé она што се случува во Европа, а уште повеќе со онашто по шепо-

тење би имало да се случи. Некои офицери ми рекле, дека ние и Германците ја по-
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деливме Европа измеѓу себе.  Холандија би имала, да припадне на Германија. Ме
праша, што во сé тоа е вистина. Му одговорив во шалив тон и подоцна го известив
Дуче за тој разговор. Дуче мошне се забавувал. Додуше, ова се мисли и сфаќања на
приглуп и плашлив чиновник, ама ипак се мошне значајни за духовното располо-

жение, кое владее во светот.
Starace и Бенини се враќаат од Тирана; се одушевени со она што виделе. Пр-

изнават, дека Албанија всушност далеку ги надминува  предожбите, кои за неа ги
создале“.

Стр. 71: „Одлучивме  да преземеме неколку јавни работи во Албанија, меѓу
оние изградување на хотели во поголемите места; во таа сврха Дуче го дава својот
личен прилог во износ од милион лири“. (26. април, Р.И.)

„29. април.- Седница на владата. Се одобруваат неколку решенија за појачу-
вање на оружаните снаги. Дуче, освен морнарица, е мошне незадоволен со состој-
бата на војската. Има дојам- и со право- дека зад помалку или повеќе негувани фа-
сади не крие многу. И јас така мислам. Немам точни податоци за војската, ама мно-

гу гласови кои ги слушам, изразито се песимистични. Мојата сумливост се појачува
со дојмовите, стечени при прилика на незнатна мобилизација за албанската акција.
Поплава на имиња. Се надува бројчената состојба на момчињата, се зголемува бро-

јот на дивизии,а всушност тие се толку слаби, одвај да ја надминува снагата на еден
полк. Магазини празни, артилерија застарена. На противавионската и противтенко-

вската одбрана им недостасува скоро сé. Многу се обманивало на војничко поле и
самиот Дуче се излажил. Ама тоа е злокобно обманување. За авијацијата подобро
да не говориме. Вале известува, дека има 3.000 авиони способни за борба, ама изве-
штајната служба на морнарицата вели, дека ги нема повеќе од 982. Голема разлика.
Му ја пријавувам оваа работа на Дуче. Држам дека моја е должност, за такви пра-
шања да говорам потполно искрено и отворено, па макар да го огорчам. Затоа во
иднина ќе биде заштеден од повеќе разочарувања. (Стр. 72, Р.И.)

30. април.- Утрото Дуче е бесен поради фотографијата, која е снимена при
прилика доаѓањето на генералот Браухич и одавање почест од страна на една чета
гренадири. Има право, оти е тешко да може да се пронајде нешто полошо направе-
но. Тој во тоа гледа знак на неред, кој владее во духовниот и материјалниот однос
на армијата, и оваа појава се толкува со тоа, што војската некогаш била ‘државно
добро на монархијата’ и при сé имала задача, да биде припомошна полиција за од-

ржување  на јавниот  ред.  Денес  пак  нејзиниот  главен  задаток е да  војува.  Ова  ги
збунува многу офицери.

Со Алфиери претресувам, дали или не е згодно, да ја примам титулата при-

нц на Кроја, која Албанците ми ја нудат. Тоа би било прва и една благодарност која
би ја примил, што Италија сум ја поклонил на Албанија. Ипак се одлучувам, да од-

бијам.(Албанците не само да ги менале тн.словенски имиња,дури Кроја=Круја,Р.И.)

Прв  разговор  со  Гафенку.  Згоден,  прилично  плах,  доста  остроумен  човек.

Ние правиме тв.преглед на општата положба. Не го тајам нашето зловолие, што Ро-

манија го прифатила британското емство. За што практично тоа емство би можело
да користи, ако Унгарија и Бугарија нападнат ? Тој говори за односите со Будимпе-
шта и  ја подвлекува  неразумната  непопуштливост  на Унгарците. На таа точка се
споразумивме. Унгарците секогаш биле бесмислени дрски. Не ми се свидува ни ни-

вното држење спрема нас. Тие милостиво ги примаат оние изрази на нашата благо-
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наклоност кои  самите ги  барале.  Гафенку говори  за нашите односи  со Франција.
Му е познат мојот посреден разговор со Францоис Панцет. Кажува дека Бонет е за
измирување, додека Leger го застапува гледиштето дека треба да се чека, ние да го
направиме првиот чекор. Но, тој ќе се начека...“.

Стр.  75:  „Го  примам  Христиќ,  со  кого  ги  претресувам  резултатите  на  со-

станокот во Венеција и Хелфанд на кого му нагласувам дека договорот, во сегашен
облик нема ни најмала оштрица против Русија. (8. мај, Р.И.)

9. мај.- Војно дефиле во Улица на Царството. Албанците прв пат промарши-

рале на улиците на Рим. Не тајам дека сум бил гибнат. По подне поново отворање
на Римската Курија, која ќе му биде поверена на Сенатот на чување. Папата проте-
стирал против оваа одлука потсетувајќи дека заправо Сенатот е она тело, кој ја во-

дел  опозицијата  против  Цезар  и  дека  Цезар  баш  меѓу  ѕидовите  ја  нашол  својата
смрт. Разговарав со фон Браухич. И тој, како и сите Германци, сега ја повторуваат
паролата за мир“.

Стр. 76: „Кралот...Ништо нарочито освен опомената на Грција, што го при-

фатила француско- британското емство... (11. мај, Р.И.)

12. мај.- Сабајлето го најдов Дуче мошне нервозен и вознемирен поради ме-
ѓународната ситуација...И во поглед на Југославија се оградува во многу прашања...

Дуче е неспокоен и во поглед на Бугарија. Ми дава налог, на Талам да му
упатам брзојав, темелно да ја испита намерата на тамошната влада. Местото на Бу-

гарија е на страната на Осовината. Меѓутоа јас мислам, дека ќе се мора уште подо-

ста труд, она колебање на кралот да го увериме во оваа едноставна вистина.
Во албанските интелектуални кругови дошло до мала бура. Резултат: двае-

сет луѓе одма ќе бидат отпремени во логор. Не смее да се покаже ни најмал знак на
слабост: правдата и снагата мораат да бидат обележие на новиот, режим. Јавните
работи напредуваат добро. Целокупната мрежа на патишта е управена спрема грчка
граница. Така наредил Дуче,  кој сé повеќе  смислува,  како Грција ќе ја закочи  во
првата поволна прилика“.

Стр. 78: „18. мај.- Христиќ ми заблагодарува  на љубезноста и вниманието
кое го искажале Павле и Марковиќ и бараат обавестување за држењето на Бугарија.
Му го покажувам Таламовиот брзојав,дека Бугарија е спремна да оди со Осовината,
само ако и Југославија направи исто и ако и пружи емство против Романија. Во Бе-
лград се сé повеќе загрижени со загонетната турска политика и покушуваат да со-

здадат словенска солидарност против Турција. Тоа оди на сметка и на нам.

Го примив  Szabòa; донел албум  на фотографии од Прикарптска Русија. На
мое прашање тврди, дека Унгарија веќе денес е во состојба да се бори со Романија,
само неа и треба тешка артилерија.

Гузони и Месе донесуваат одлични вести од Албанија. Се споразумеваме за
потполно преземање на албанските оружени снаги.

Мачековиот пратеник, Карнелути, бара обавестување за нашите разговори и
евентуално  обврските  со  Павле.  Од  наша  страна  нема  никакви  промени,  бидејќи
Белград не презел никаква формална обврска, дека ќе пристапи на Осовината. На
тоа Корнелути ми го соопштува следното: 1) Мачек повеќе нема намера, да се спо-

разумува со Белград; 2) понов пристапува на своја акција за расцеп; 3) бара заем од
10 милиони динари; 4) е спремен, во рок од 6 месеци, на наш захтев да подигне во-
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стание. Договорив состанок по своето враќање од Германија заради продолжување
на преговорите“.

Стр.  79:  „Овие,  повеќе  или  помалку  исти  разговори  ги  поновувам  на  со-

станокот со Фирерот. Тој изјавува, дека е мошне задоволен со договорот и потврду-

ва, дека Италија ќе води медитеранска политика. Се занимава за Албанија и е оду-

шевен со нашите намери, да е претвориме во тврдина, која неумоливо ќе владее на
Балканот“. (21. мај, Р.И.)

Стр. 80: „Доготраен  разговор  со Дуче.  Сé повеќе го повлекува  својот став
против Југославија и Грција. Одлучивме да го затвориме албанското министерство
за надворешни работи и да ги остраниме странските претставници од Тирана. Во
врска со англиско- турскиот споразум Дуче  мисли, да го откажеме споразумот со
Лондон. За тоа прв пат ќе му го натакнам на Пери Лораин, во сабота, при прилика
на неговата посета“. (25. мај, Р.И.)

„26. мај.- Разговарам  со  Карнелути,  кој се  вратил од Загреб.  Денес  потвр-

дува,  дека Мачек  е чврсто одлучил  да го отфрли  секој споразум  со Белград  и да
припреми побуна. Во посебен записник, ги утврдивме и договоривме следните то-

чки:

1) Италија со 20 милиони динари да го финансира Мачековиот хрватски по-

крет;
2) Мачек се обврзува,  дека ќе ја припреми  револуцијата во рок од 4-6 ме-

сеци;

3) одма ќе ги повика италијанските трупи, да го осигураат редот и мирот;
4) Хрватска ќе се прогласи независна држава во сојуз со Рим; ќе имаат своја

влада, ама министри на надоворешни работи и на народна одбрана ќе бидат заедни-

чки со Италија;
5) Италија ќе може да држи оружени снаги во Хрватска и да има свој генера-

лен намесник, како што го има во Албанија;
6) по  некое  време  ќе  се  одлучи  за  можност  на  склопување  на  персонална

унија.
Дуче го прочитал и го одобрил записникот; сака, да го потпиши и Мачек. За-

тоа по сигурен човек го испратив во Загреб. Во текот на следната недела ние ќе ја
започнеме исплатата во Цирих.

Мусолини цел е обземен со мислата, да ја разбие Југославија и да го припои
кралството Хрватска. Потфатот го смета прилично лесен, а како работите сега стој-
ат и јас држам, дека има право. Во меѓувремено намерувам подобро да ги организи-

рам косовските Арнаути, да би биле нож, вперен во бок на Белград“.

Стр.  82:  „Презедов  некои  општи  мерки  за  Албанија.  Меѓу  ним  се  најва-
жните одлуки за обединувањето на војните снаги и укинување  на албанското ми-

нистерство за надворешни работи“. (29, мај, Р.И.)

Стр. 82: „...На Дуче му го покажав Карнелутијевото писмо и го изразил ми-

слењето, дека треба да се сочека исходот на посетата на кнезот Павле на Берлин.

Дуче смета, дека би било умесно, да се направи некој отстапувања во поглед на ид-

ната положба на Хрватска и да би се задоволиле со тоа, да имаме заедничко Мини-

стерство на надворешни работи и војска под свој надѕор“. (Стр. 83, Р.И.)

„1. јуни.- Легионари (кои се бореле во Шпанија) жалат, што Дуче... 
Шпанскиот амбасадор доаѓа поради еден од своите премногу разговори...
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Се гледам со Лораин, прв пат по разговорот во Палацо Венеција. Вели, дека
наскоро ќе отпатува  во Лондон и прашува, дали треба што да се додаде на Дуче-
вите зборови. Од моја страна, ништо. Поново се впуштам во претрес на настаните и
Лораин не ми крие, дека англиско- турскиот договор е чедо на нашето запоседну-

вање на Албанија. Е јасно, дека се расплинило поверувањето, кое било вистински
темел на споразумот од 16. април. Сме согласни, дека засега не може ништо да се
направи. Тој помалку или повеќе го повторува истото, што рекол Францоис Понцет
за опасноста на сегашната ситуација, која ипак можела да се искрастилизира во од-

нос на равнотежата измеѓу двата блока.
2. јуни.- На станицата ги дочекав Албанците, кои доаѓаат да молат за устав,

да ја обединат војската и да го укинат своето Министерство на надворешни рабо-

ти. Како изравнување ќе им дадеме некоја нахнада на лична природа: именување за
сенатори, наслови на амбасадори и така понатаму. Морам да признам, дека- можда
прв пат по анексијата очевидно се задоволни, од што произлегува, дека често ли-

чната корист радо и лесно знае да ги ушутка и најблагодарните чуства...“.

„3. јуни.- Свеченост во дворот по повод предавање на уставот на Албанците.
Кралот прашува, кој го составил овој документ и со прилично огопрчен тон запазу-
ва, дека на албанското знаме нема никакви знаци на династијата. Му одговорив, де-
ка не е точно, оти знамето има сина савојска трака и Скендербегова круна. Го зема
на знаење, ама останува слаба волја. Му ја раскажав работата на Дуче; тој ја иско-

ристува приликата, жестоко да се обори на монархијата. Е присутен и Starace.Вели,

дека преку грло е сит, со себе да ги тегли ‘овие празни и понајчесто закочени ваго-

ни’, дека кралот е ‘ситен, заедлив и неверен човечлук,кој се бави со траки на знаме-
то, а не чуствува понос, што народното подрачје се проширило за 30.000 квадратни
километри,’ Понатаму кажува, дека монархијата со своите глупави ‘испаренија’ го
спречува фашизирањето на војската. Посредник на овие ‘испаренија’ е оној огавен
Asinari di Bernezza. ‘Јас сум, продолжува Дуче, опрезен и лукав мачор, кога го од-

мерам залетот, сигурен сум дека ќе рипнам таму каде сакам. Стекнувам уверување,
дека веќе еднаш треба да се заврши со таа куќа Савој. Да би ги ликвидирал е до-

волно да мобилизирам две покраини, Форил и Равена, односно 250 илјади момци.

Во останатото можда би било доволно, напросто да известам проглас.’ Говорел та-
ка јасно и отсечно, дека Starace ги протолкувал Мусолиниевите зборови како мисла
водилка за својата работа и постапка во странката.

По пладне го решивме прашањето на спојување на албанската дипломатска
служба со италијанската. Биле доволно неколку одликувања и наместувања, да ја
вклучиме Албанија, а болесникот да не вришти.И така анексијата стварно е заврше-
на. Како што веќе приметив, ова е прв пат, Албанците да не се жалосни. Предност
и корист на јасна ситуација. Дуче и јас го претресивме прашањето на иредентизмот
на Косово и во Чамурија.Тој тој ирендентизам го нарекува ‘со малку светло на дно-

то на ходникот’, то ест со идеална побуда на животот, кој подоцна треба да се ра-
спламти, да би го разбудиле и одржале жив и со чврст албански национален дух“.

Стр. 87: „13. јуни.- Нова затегнатост поради данцишкото прашање...
Одлучивме, да го соградиме селото Патер во Тирана со 500 станови, таму да

би ги сместиле Италијаните, кои од странство се враќаат во домовината. Така ќе го
зголемиме бројот на Италијани, населени во Тирана.Спрема сите вести, во Албани-

ја оди добро, колку во политичкиот, толку во војниот и стопанскиот поглед“.
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Стр. 88: „17. јуни.- За време на мојата отсутност се случил инцидент по по-

вод на спортскиот настап на болзанските нацисти...

Го примив Sthyll, бившиот албански пратеник во Белград. Намерувам со не-
го да се послужам во прашање на Косово, оти добро го познава проблемот. Во пот-
секретеријатот за Албанија ќе образувам уред за ирендетизам. Ботони и Бенини до-

несуваат, на повраток од Тирана, одлична вест за состојбата во Албанија. Дуче оти-

шол во Riccione на краток одмор“.

Стр. 94: „Од Бадоглио го примив извештајот за Албанија: ‘quam parva sapie-

ntia-како плитка памет’, со сé она што следи“. (4. јули, Р.И.)

Стр. 96: „Го примив Колугија, со кого го претресувам проблемот Косово и
Чамурија. Тој ќе го состави програматскиот меморандум. Јас му ги дадов овие упа-
тства за акција, која треба да се развива во три узастопни фази: 1) општа пропаган-

да на делатноста на културна и верска основица; 2) јавна организација на истиот те-
мел; 3) тајна војна организација за случај да избие неизбежна југословенска криза“.

(22. јули, Р.И.)

Стр. 97: „Поволни вести од Албанија, во која рударските истражувања напр-

едуваат со ‘полни јадра’. Ammi (друштво за искористување  на железн руда) веќе
ископала 8 милиони тони  железна руда; многу други,  уште  поголеми  лежишта и
понатаму се истражуваат. (27. јули, Р.И.)

28. јули.- По што го прочитал Атоликовиот извештај, Дуче потврдува...
Бугарите се исплашени поради разместувањето на турските снаги. Имаат пр-

аво: Анкара уз помош на Лондон поново ќе заигра на карта своја превласт на Бал-

канот. Мораме да ја искористиме оваа околност, да би ги заплашиле Грците и Југо-

словените, оти едни  и други  уште се сеќаваат  од турскиот смрад. Во останатото,

Марковиќ  силно  се  возбудил  кога  ги  слушна  првите  вести  за  споразумот  измеѓу
Турција и Велика Британија. Ќе му наредам на Ансалд, да пиши за овие прашања.
Немам претерани илузии, ама секогаш се исплатува да се подражи, да се распири
некоја стара, уште неизгазната омраза“. 

Стр. 98: „4. август.- Краток разговор со Христиќ, да би му скренал внимание
на опасноста, која претставува повеќе голема слобода на работа, која во Југославија
им се дава на некои Зогуови  агенти. Спрема обавестувањето  со кои располагаме,
тие покушуваат да предизвикаат пограничен инцидент. Христиќ обеќал, дека одлу-

чно ќе интервенира и јас верувам  дека ќе го одржи зборот, оти стравува  од секој
можен заплет“.

Стр. 99: „6. август.- Од Христиќ добив свестрано осигурување, дека над ал-

банските избеглици ќе се води надѕор. Советување со Дуче. Кралот му ја соопштил
својата намера, да ме одликува  со огрлица Анунзлате. Дуче  испрво оклевал, ‘оти
‘огрлицата’ да ме изложи на неприлики, што е подобро да се избегнува’; подоцна
се уверил, за мене ипак би било корисно да ја добијам и утре во таа смисла ќе му
пиши на кралот“.

„7. август.- Дуче му напишал на кралот убаво писмо во кое соопштува, дека
ништо не стои на патот на моето одликување со ‘огрлица’. Измеѓу останатото вели:

‘Моја должност е, да изјавам на вашето величество, дека на грофот Чано треба да
му се заблагодари за упорната внатрешна дејност, која нам ни дозволила стварно да
ја анектираме Албанија, а да скоро ни пушка не сме испалиле’. Ова признание само
по себе вреди колку самата ‘огрлица’ “. (Без пушка да пукне- без Албанци, Р.И.)
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„8. август.- Бенини и јас го посетивме Дуче во прашање на албанската желе-
зна руда. Дуче е задоволен со извештајот и решава во најскоро време да патувам во
Албанија. За  време  на  ова  патување  ќе  ми  биде  предадена  огрлицата  Анунзлате.
Масино пиши од Берлин во тон, кој умирува. Не очекувам непосредни германски
препад, иако данциншка ситуација останува озбилна и опасна“.

Стр. 103: „19. август.- Стигнав во Тирана, каде ја примив веста за одликува-
њето со огрлица Анунзлате. Ги прегледав јавните работи во Драч и Тирана. Во Ал-

банија многу се направило на материјално и диховно поле. Организацијата на фа-
шистичката странка е мошне добра. Нарочито треба да се истакне делувањето меѓу
младината, која денес е ориентирана спрема Италија. Нема сумливост дека во рок
од неколку години ќе располагаме со најбогатата италијанска област, ако би може-
ле да ствараме во мир. Мошне сум задоволен со она што сум видел,ама денес мојот
дух  е отсутен. Настаните на европската политика повеќе се озбилни и мрачни, да
би допуштале, своето внимание да му го обратам исклучиво на албанските праша-
ња. (Стр. 104, Р.И.)

20. август.-  На  војниот  брод  ‘Duca degll  Abruzzi’ стигнувам  во  Валона.  И
овде дочекот е мошне топол. Колкава беда ! Во споредување со Валона, Драч и Ти-

рана се два велеграда. Ипак околината е мошне убава, заливот широк, а морето бо-

гато и полно риби. Ако вложиме неколку години труд, сé ќе се преобрази. Моравме
да одиме во Корча, ама нас слабото време не омело, па се вративме во Драч. Овде
го добив Анфусовиот брзојав, да моето присуство во Рим уште во текот на вечерата
би било ‘необично сврсиходно’. Одустанувам од посетата на Скадар и се враќам во
Рим“. (Горица=Корица=Корца=Корча; Корица=Корита=корит а- корито..., Р.И.) 

Стр. 121: „26. септември.- Веќе е речено, дека овие денови нешто се вплет-
кало измеѓу Москва  и Берлин. Росо нам денес тоа ни го потврдил. Изгледа, дека
Рибентроп ќе се врати во Москва заради склопување воен сојуз со цел Русите да ја
земат Бесарабија и Естонија, а Германците остатокот на Романија...“. 

Стр. 126: „12. октомври.- Бомбелес испраќа занимлив извештај за состојбата
во Хрватска. Вриењето е снажно. Парите кои ги дадовме, ја појачале затегнатоста,
така, да доаѓа до тешки инциденти измеѓу српските офицери и мобилизираните хр-

ватски војници. Тој смета, дека ситуацијата наскоро ќе биде зрела за нашите впле-
тување. Го известив Дуче. И јас мислам, дека треба да се извести ударот на Хрват-
ска, ама во споразум, или барем без несогласување со Англија и Франција. Треба да
им се објасни на овие луѓе, дека е и во нивниот интерес, да им го затвориме патот
на Германците и да ја спасиме Унгарија од двострукиот, германско- руски прити-

сок. Во секој случај не треба да се брза. Тоа е потфат, кој ќе ги пали, само мора да
се спреми, како што сме го спремиле ударот во Албанија“.

Стр. 134: „30. ноември.- Русија ја нападнала Финска“. 

„2. декември.- Го повикав Рикија, Рикардо и Хост Вентуриј...
Дуче...поново го нагласува  антиболшевичкиот правец  на нашата политика.

Стварно, цела Италија е огорчена поради рускиот напад на Финска...“.

Стр. 135: „4. декември.- Во сите италијански градови доаѓа, тука и таму, до
помали студентски демонстрации во прилог на Финска, а против Русија. Не треба
да се заборави, дека луѓето викаат ‘смрт на Русија’, а при тоа мислат на ‘смрт на
Германија’ “.

Вакво нешто не било забележано за случено кај Албанците против Италија.
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Стр.  136: „Го  примив  финскиот пратеник; ми  заблагодарува  на моралната
потпора, која неговата земја е најдува кај нас. Бара помош во оружје...“.(08.12.1939)

Стр. 137: „13. декември.- Подолг разговор со кралот по повод на одликува-
њето на Албанците. Ја размотруваме  општата положба. Не ми рекол ништо ново,

ама уште еднаш се изјаснува за одлучна неутралност. Тој е непоколеблив непријат-
ел против Германците. Додуше не ги сака ни Французите и ја потценува  нивната
војничка вредност. Смета за можно, ма да сака спротивно, германската офанзива да
успее“.  

Албанците добивале одликување како извонредни фашистички извршители.

Стр. 139: „20. декември.- Албанците положуваат заклетва во Сенатот. Дуче
бил вон срџба, што ‘Osservatore Romano’ ја објавил посетата на владетелот во кра-
тката белешка на својата хроника. Ама тоа е ватикански обичај ! Треба да се вло-

жат сите напори, ова на убав начин да му се објасни. Жестоко се оборил на папата:
‘Јас се повеќе постанувам Гибелин. Во грбот на Форли се најдува орел на белата
странка’. Задржувањето на нашите лаѓи од страна на Англичаните му пружа друг
повод да се лути. Не знае повеќе што да работи. На крајот на краевите, додека ние
мавтаме со знамето на солидарност со Берлин, тешко е да се замисли, дека Англи-

чаните не ќе применуваат мери на блокада. Утре ќе го одведам П. Лоралн на Дуче.
Добро е, самиот да се увери за Мусолиниевото расположение“.

Албанците му положувале верност на Сенатот- па тие биле верни фашисти.

Стр. 141: „Верлаци ме прашува: ‘Дали што би стоело на патот на еден пот-
фат против Зогу кој, мртов, помалку ќе смета отколку денес’. Работата нас не не
занимава и јас му одговорив, дека само Албанците можат да му судат за животот на
другиот Албанец“ (27. декември, Р.И.)

Стр. 142: „30. декември.- Му го одведив Верлаци на Дуче. Му поднел мошне
оптимистички извештај за состојбата во Албанија, само бара повеќе повластици за
намесниците. Односот меѓу властите треба да се утврди вака: албанската влада да
му одговара на намесникот, намесникот на Рим. Да би се спровела таква концетра-
ција на власта, помислив да го доведам Парини во надзорништвото на странката, на
место Грио, кој за време на припремите работел добро, ама подоцна се компроми-

тирал со повеќе многу луѓе.
Долг разговор со Марија од Племонт (жена на бившиот престолнаследник).

Необично е загрижена на опасноста од германскиот упад во Белгија. И дадов неа да
разбере, дека работата- спрема нашите најнови обавестувања изгледа мошне веро-

јатна. Таа за тоа сместа ќе го извести кралот Леополд. Се споразумивме, дека одма,
преку поуздана особа ќе ја обавестувам, кога ќе сознам нешто ново. Сакала да до-

знае разни поединости за мојата работа во Салцбург, а тогаш ми рекла многу љу-

безни и пријателски зборови. Ги мрзи Германците од дното на душата. Ги нарекува
лажговци и свињи. Добро се изразува за принцот од Племонт (својот маж). Кажува,
дека кај него настанал изненаден и темелен преокрет на духот и навиките. Ми дала
да разберам, дека детето- чие породување го очекува е негово, без мешање на лекар
и употреба на сонда.

Мусолини  сака,  да  се  прекини  албанската  акција  против  Зогу и  јас  во  тој
смисол издадов наредба. Има право, не би имале никаква корист, само срамота“.

Се истакна: „кај него настанал изненаден и темелен преокрет на духот и на-
виките“.Вакво нешто е можно кај сите луѓе,но не кај Албанците- до денес најалчни.
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„И  така  се  завршува  годината,  која  била  толку окрутна  во  мојот  пријатен
живот, а толку великодушни политичари. Наредната година ...“. (31. декември)

1940 ГОДИНА

Стр. 143: „1. јануари.- Мусолини им префрла на демократите дека премногу
говорат  за  мирот,  што  предизвикува  малодушност  во  јавното  мислење  и  создава
струја против војната. Спрема тоа, кај Дуче се запазува изразито будење на негова-
та склоност спрема Германците. Овој чинител е повод за телеграма, која денес му е
упатен на Хитлер, поради што нам еден ден ќе ни приговоруваат“.

Стр. 144: „Вечерва одам во Венеција заради состанок со грофот Czaky. 

Мусолини вака го оценува духовното расположение во земјата: ‘Италија не-
ма симпатија за Германија,спрема Франција е равнодушна,Велика Британија и Ру-
сија ги мрази’. Дијагнозата, со која би се сложил само уз голема ограда. (4. јануари)

6.-7. јануари.- Во Венеција со  грофот Czaky. Резултатите на разговорот ги
внесов во записникот; мислам дека воглавно се задоволувачки. Czaky ми заемчил,

дека Унгарија не ќе презема на Балканот никаква инцијатива, која би можела да го
прошири пожарот...“.

„10. јануари.-  Бадоглио  сега  политички  правилно  орентиран  и  смета,  дека
повеќе не е можно, до крајот на годината да ги завршиме своите обрамбени при-

преми. Ќе биде потребно уште цела 1941. Инцијативата за напад не ќе преземеме
дури ни 1942. Се споразумивме, дека ќе го кочиме Гразлани, кој има повеќе амби-

ција отколку мозок и врши на Дуче површна, ама опасна пропаганда во смисол на
влегување во војна“. (Стр. 145, Р.И.)

„11. јануари.- Атолико известува за долгиот разговор со Рибентроп...

Мусолини денес ми говорел за ‘интервенцијата на страна на Германците во
втората половина на 1941.’.И тој почнува да се уверува,дека недоволната припрема
на нашите оружани снаги ја оневозможува секоја војна акција од наша страна...“.

„16. јануари.- Карабинери на Дуче му поднеле алармантен извештај за Алба-
нија. Тој го зема премногу озбилно. Додуше карабинерите се сигурен извор, ама не-
маат преглед на ситуацијата. Понекогаш се ограничуваат на збир на однесување на
бригадири и поверливи луѓе. Јакомони сé порекнува  и со Бенини спрема против-
извештај.  Во  Албанија  се  работи  плански  и  без  обсенување,  што  по  мислење  на
многу луѓе можда е голема грешка. ‘Ама јас и не помислувам, да го променам свој-
от начин на работа’, порачува Јакомони“. (Стр. 146, Р.И.)

Стр. 147: „Во присуство на Јакомони расправам со Дуче за состојбата во Ал-

банија. Некои карабинери мислат и пишат што год сакаат. Чинител е, дека нам до-

сега Албанија не ни предизвикала ни најмала неугодност. (17. јануари, Р.И.)

18. јануари.- Со Јакомони кај Дуче. Ми се чини, дека и тој увидел, дека во-

збудувањето, предизвикано од страна на генералот Агостинучи, најголем дел барем
е неосновано. Албанците го викаат Аугостинучи ‘лав кој е исполнет со слама’. Во
секој случај, разговорот ја донел бар таа корист, дека го утврдиме планот на некои
јавни работи, нарочито во Тирана“.

Стр. 148: „23. јануари.- Седница на владата: на дневен ред е воен буџет...Се
предвидува, дека нам нашата војна можност ќе ни допушти, да стапиме во акција
во втората половина 1940. или уште подобро во првата половина 1941...“.

Стр. 149: „29, јануари.- Поново по долго време го видов кралот... (Стр. 150)
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Дуче е вознемирен поради состојбата во земјата. Народот брунда, ограничу-
вање на животни намирници предизвикува неспокојство, сенката на војната ја при-

тиска земјата. Се окомило на грофот од Торино, оти нагомилува големи количини
сапун, ‘да ги испере своите 35 илјади курви, со кои никој не знае што работи со об-

ѕир на својата изнуреност’. Проповеда употреба на сила: ‘Кога во еден народ прео-

владуваат нагони за живот без појаки пориви, нема други средства да се спаси от-
колку употреба сила. Само оние кои се погодени, ќе бидат подоцна благодарни, оти
од тепањата од кои вриштеле, спречиле, да не се суновратат во провалијата, во која
стравот недоволно ги терал. Дали некогаш се видел, дека јагнето се претворило во
волк ? Италијанскиот народ е од овчја раса. Не е доволно 18 години фашистичка
власт да го преобрази.За тоа е потребно 118 години или дури 118 векови.’ 

30. јануари.- Парини јавува, дека е установено кои професори и ученици во
Корча ја предизвикале во ова последно време нереди и смета, дека треба строго да
ги казни. Дуче одобрува. Брзојавив да бидат позатворени и заточени на некој остр-

ов на Тиренско море. Природно, албанските интелектуалци најповеќе се бунат про-

тив новата состојба. Треба, или да се придобијат за себе, каде е и ако е можно или
непоправливите да се казнуваат. Тоа не е крупна работа: две или три стотини. На-
родот нам не ни создава потешкотија. Работи, заработува и ужива во досега непоз-
ната благосостојба. Во своето големо мнозинство, народот е задоволен“.

Каплан Буровиќ3, стр. 170, „...Македонци има многу и во зоната измеѓу Ли-

хнидните езера и градови Подградец- Корча. Иако измеѓу двете светски  војни од
оваа зона се протерани многу Македонци, тие уште таму чинат гро македонско на-
селение во Албанија. Со Власите и Грците градовите Подградец и Корча тие таму
прават знатно поголем, дел на население. Албанците таму скоро е незнатно малци-

нство, и тоа повеќето доселеници после II СВ, кога Албанија презела мерки за ет-
ничка промена во цела Албанија, посебно во таа зона, која за време на II СВ се про-

гласила себе и за посебна држава, Република Корча“. Па следи Корча без Албанци.

Воглавно сé што е направено во Албанија, воглавно сé било од не-Албанци.

Стр. 165: „26. март.- Во текот на утрото со Дуче  не сум  разговарал за по-

литика. Тој го величи Фридрих Вилхелм, кој ја создал денешна Прусија удирајќи ги
со нозете жените, кои оделе во шетање и тепајќи ги со стапови поповите, кои ги
гледале војниците. Мусолини во разговор е блистав и мошне остроумен. Едино гр-

еши, што сé повеќе им се диви на Прусите и како ‘филозофски народ’ “.

Стр. 180: „13. мај.- Мусолини вака ги започнал своите излагања: ‘...Во тек на
овој  месец  ќе  објавам  војна.  Ќе  ја  нападнам  Франција  и  Англија  од  воздух  и  на
море. Не мислам повеќе да ја нападнам Југославија. Тоа би било кукавичко извле-
кување.’ Денес по прв пат не договорив ништо...“.

Стр. 183: „21. мај.- Кралот е раздразлив. Утрото бев во кралскиот двор во
придружба  на  албанската  делегација  кои  донеле  одговор  на  престолната  беседа.
Кралот скоро ме нападнал поради Геринговата Огрлица. Рекол: ‘Цела работа тргна-
ла наопаку.  Понипошто не ми се допаѓа што Геринг го одликувам  со Огрлица, А
тек да му испратам брзојав, тоа ми се гади од илјада разлози’. Кралот се изразил не-
поволно и за германската војна ситуација“.

„22. мај.- Одам во Албанија. Стигнав во Драч и Тирана. Мошне топол до-

чек. Албанците повеќе се засучиле на војноборните патишта: би го сакале Косово и

3 Каплан Буровиќ „Ко су Албанци ?“- студија о пореклу Албанаца- ИК Балкан, Улцињ, 2007.
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Чамурија. Нам не ни е тешко да ја појачаме својата популарност, ако постанеме пр-

воборци на албанскиот нацинализам.

23. мај.- Посета на Скадар и Рубик, мошне издашен рудник на бакар. Јавни-

те работи кои пред подне сум ги прегледал, оставаат задоволувачки дојам. Секаде
наидувам на топол дочек.

Нема  сумливост,  Италија  веќе  ја  придобила  албанската  маса.  Албанскиот
народ нам ни е благодарен, што го научивме да јаде два пати на ден, што порано
ретко се  случувало.  И  на надворешниот изглед  на народот се  запазува  најголема
благородност“. (Стр. 184, Р.И.)

На гладен народ не му е потребна држава, ни националност, и никаква свест.
„24. мај.- Со работниците во Рогошини. Италијанскиот работнички сталеж

добро се  подудира  со  Албанците.  Најголема  тешкотија  ни  создава  италијанскиот
среден сталеж, кој постапува лошо со домашното население и неоправдано покажу-
ва колонијален менталитет. Нажалост, тоа често се случува  во офицерските и чи-

новничките кругови, нарочито- како што кажува Јакомони- кај нивните жени.

25.мај.-Во Бутринт.Прекрасно.Крфски канал,лука Еда,повраток во Италија“
Стр. 189: „10. јуни.- Објава на војна. Најпрво го примив Понцет, кој се труд-

ел да го скрие своето возбудување. Му реков: ‘Веројатно сте го сфатиле разлогот
на мојот позив’.Одговорил: ‘Иако мошне не сум интелигентен,овој пат погодив’...“.

Италија не била во војна- Албанија без војна од Италија била присвоена.
Стр.  190:  „Мусолини  одржал  говор  од  балконот  на  претседателството  на

владата. Веста за објавување на војна не го зачудила никого, ниту побудило прете-
рано одушевување. Јас сум жалосен, мошне жалосен. Пустоловината почнува. Нека
богот на Италија му биде напомош !“. (10, јуни, Р.И.)

Стр. 201: „11. август.- Мусолини поново го отвара грчкото прашање и бара
подробни податоци за Чамурија. Го спремил извештајот агенцијата Стефани, со ко-

ја сака да го покрени и распали овој проблем. Ми наредил, во Рим да ги повикам
Јакомони и Висконти Праска, со кои ќе се советува. Говорат за изненаден напад на
Грција негде пред крај на септември. Ако така одлучил, мислам дека треба да се
побрза.Опасно е на Грците да им се даде време да се спремат“.(Праска=праска,Р.И)

Стр. 202: „12. август.- Го отпратив Јакомони и Васконти Праска до Дуче, кој
ги утврдува  политичките и војните смерници на работата протов Грција. Ако нам
Чамурија  и  Крф  ни  ги  отстапат  без  ниеден  меток,  нема  да  бараме  повеќе.  Ако
напротив се спротистават, ќе го тераме до крајот.Јакомони и Висконти Праска сме-
таат, дека таа акција е можна, дури  лесно проводлива, ама уз  услов, да се работи
брзо. Дуче напротив од општи војни разлози останува при своето мислење, дека по-

тфатот треба да се одгоди за крај на месец септември“. (Рујан од рујно вино, Р.И.)

Стр. 203: „21. август.- Мусолини ми дал препис на некои војни упати, кои
сам ги составил, а на основ на кои на неодредено време со одложуваат акциите про-

тив Грција и Југославија. Изгледа, дека Германците извршиле притисок во тој сми-

сол и на главниот штаб. Дуче во прв час сакал, преписот на овие упути да ги преда-
де и на германскиот амбасадор, ама подоцна телефонски го повлекол својот налог.
Се чини, дека тоа сака да му го соопшти на Хитлер во облик на свое власторачно
писмо“. 

Стр. 212: „14. октомври.- Мусолини поново ми говори за акција против Гр-

ција и го утврдува датумот 26. октомври. Јакомони поднесува мошне поволна ин-
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формација, нарочито за расположението на населението на Чамурија, кое нам ни е
мошне склоно.

15. октомври.- Кај Дуче, во претседништво на владата, советување за грчки-

от потфат. Присатни: Бадоглио, Roatta, Соду, Јакомони, Висконти Праска и јас. Со-

станокот стенографски е забележан. 

Подоцна, во министерството на надворешни работи  разговарам  со Ранзо и
Висконти Праска, кои го толкуваат својот воен план, а потоа Јакомони, кој ја при-

кажува политичката ситуација. Вели, дека во Албанија со одушевување и напетост
се  очекува  походот на Грција. Албанската младина,  која досега  била спрема  нам
најладна, дава отворен израз на своето пристанување.

16. октомври.- Добив препис од Грациановиот извештај. Вели, дека за про-

должувањето на офанзивата против Египет треба најмалку два месеци  припреми.

Одма овој извештај му го испратив на Дуче; можам да го замислам неговото огор-

чување. 
17. октомври.- Дуче  е во Терни...Грција е осамена, Турција нема да се мр-

дне, Југославија исто така. Ако Бугарите се вмешаат, тогаш тоа ќе го направи само
на наша страна. Од војничко гледиште не можам да дадам никаков суд. Е потребно,

Бадоглио сé она што мене ми рекол, без устручување да му го кажи на Мусолини.

Одам во Неапол, да ја дочекам Еда; таа се враќа со болничкиот брод. Раз-
говарав со ранениците. Се сјајни.

18. октомври.- Сум  поранил во посета на Дуче  и во претсобјето го најдов
Соду, кој разговарал со Бадоглио. Овој изјавил, дека ќе поднесе оставка, ако дојде
до напад на Грција. Јас за сé го известив Дуче, кој е со мошне лоша волја поради
Грациани. Мусолини паѓа во жестока јарост и вели, дека лично ќе оди во Грција,
‘да ја види таа неверојатна срамота на Италијаните, кои им се плашат на Грците’.
Тој, во секој случај и по секоја цена ќе нападне; ако Бадоглио сака да поднесе оста-
вка, сместо ќе се прифати. Ама Бадоглио не само што не поднел оставка туку ни на
Мусолини не му кажал ни едно слово од сé она, што вчера мене ми говореше. И на-
вистина, Дуче ми кажа, дека Бадоглио само барам неколку денови одгодување, во
најмала рака два дена. (Стр. 212/213, Р.И.)

Го отпратив Маноилеску до Дуче. Била таа долга и тажна жалопојка за ун-

гарските насилија, кои несумливо се случуваат, ама кои ние тешко можеме да ги
спречиме. Во останатото, после 15 години на романското угнетување, е неизбежна
унгарската одмазда, со тоа што Унгарците по своја природа се подиви и посирови.

Спрема еден  фатен извештај изгледа, дека Турците ќе влезат во војна, ако
Грција би нападнала. Јас во тоа не верувам; и Дуче ја исклучува оваа можност.

19. октомври.- Седница на министерскиот совет. Дуче говори, за положбата.
Дава на знаење, дека акцијата непрестално претстои, ама не кажува кога ни во кој
правец.

Анфусо се враќа од Софија, каде на кралот Борис му го предал Дучеовото
писмо. Не било тоа позив за учество во војната туку обавестување  за донесената
одлука. Сега е на нему, да избере пат спрема својата совест како крал и Бугарин.

Одговорил со писмо, со запечатена испратница, ама во долгиот разговор со Анфусо
се држел прилично неодредено, како што одговара на неговите навики и неговиот
карактер. Тој пред сé им се бои на Турците.
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20.  октомври.-Го  видов  Бизмарк,  кој  ми  соопштува  две  мошне  важни
работи:  1)  дека  Хитлер  во  текот  на  наредните  недели  ќе  се  состане,  негде  во
Франција  со  Франко  и  2)  дека  во  текот  на  истото  патување  ќе  разговара  со
претставниците на француската влада, не би ги придобил за Осовината и така би ги
остварил  брене-рските  планови.  Мене  овие  планови  не  ми  се  допаѓаат  многу.
Зближувањето измеѓу Париз и Берлин може, на крајот краеви да се сврши само на
наша штета. Во остана-тото, дали таквото зближување е можно ?

21. октомври.- Ништо ново.

22. октомври.-  Жалосен  ден.  Марија,  мојата  добра  сестра,  ми  недостасува
денес повеќе отколку икогаш.

 Мусолини се повратил. Припремил писмо за Хитлер за општата ситуација.
Ја споменува и претстоечката акција во Грција, ама не дава никакви точни подато-

ци ни за снагите ни за датумот, оти се бои, Германците поново би можеле да ја за-
устават цела работа. По разни знаци може да се заклучи, дека во Берлин не се оду-
шевени со нашиот поход на Атина. Конечно е утврден 28. октомври. Приколо изве-
стува, дека Бадоглио издал налог за мошне умерен напад од воздух. Дуче не е со-

гласен. Тој сака, да насрниме со сета снага, оти се надева, дека од првиот удар сé ќе
се разбие во парампарчина. Ако оставиме повеќе време за размислување и предах,

ќе дојдат Англичаните, а можда и Турците и работата ќе се отегни измеѓу себе и
војската.

Почнуваме  да составуваме  ултиматум,  кој Граци  ќе му го предаде  на  Ме-
таксас на 28. октомври во два часот на полноќ. Наравно се работи за ултиматум, кој
на Грците не им допушта никаков излез. Или окупација или војна (Стр. 214, Р.И.)

23. октомври.- Ништо ново.

24. октомври.- Го разматрам со Приколо планот на нападот на Грција. Добар
е, оти е енергичен и одличен. Ако одма во почетокот удриме жестоко, може да се
случи, за неколку часови да се предизвика слом.

Рибентроп навечер телефонира од една мала железничка станица во Фран-

ција. Го известува за разговорите со Франко и Pétain и воглавно е мошне задоволен
со постигнатите резултати. Изјавува,  дека планот на соработка се  приближува  со
среќен завршеток. Јас не го кријам своето неповерување и сумливост. Во секој слу-
чај, вкопчувањето на Франција не смее да оди на наша штета. Рибентроп говори и
за скорото Хитлерово патување во еден северо- италијански град заради договор со
Дуче.

25. октомври.- Дуче и јас ја утврдуваме  етапата, ако така може да се рече,
дипломатска акција спрема Грција. Ја одобрува мојата идеја, одма по нападот да го
повикам советскиот амбасадор на разговор. Тоа е потег, кој би можел да ги смири
узбурканите води и припреми, можда терен за однина. Мекензи дава подробни оба-
вестувања за Хитлеровите разговори со Французите и Шпанците. Наговестуваат за-
клучување на таен троен споразум со Шпанија.

Дуче упатил писмо на генералот Висконти Праска. Тоа е убодување со остр-

уга во препонот, со други зборови подбуцнување на акција.
Телефонира Рибентроп. Предлогот е прифатен. Ова нагло Фирерово доаѓа-

ње во Италија одма после разговорите со Pétain не му се допаѓа нималку. Не би са-
кал, нас да не послужи со чаша отров во поглед на захтевите спрема Франција. За
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италијанскиот народ би било премногу горка чаша, погорчлива отколку ли versaill-

eското разочарување.
26. октомври.- Ништо ново.

27. октомври.- Во Албанија  се  редат инциденти  еден  по друг.  Веќе  се  чу-

ствува,  дека се најдуваме во предвечерје на настапување.  Ипак четири дипломат-
ски претставници, германски, јапонски, шпански и унгарски, биле прилично изне-
надени, кога им го предадов текстот на ултиматумот на Грција.

Го  припремив  програмот  за  утрешниот  состанок  во  Фиренца.  Хитлер  ќе
остане тек неколку часови, потоа патува преку Бренер.

28.  октомври.-  Во  Албанија  напаѓаме,  во  Фиренца  преговараме.  На  двете
страни работите одат добро. Покрај ружното време, трупите напредуваат брзо и без
подршка на авијацијата.

Записникот на разговорите во Фиренца го приложив на книгата документи;

само советувањето во најголема мера е занимливо, дека германската солидарност
не подфрлила.

Дуче изврсно е расположен. Се вупшта во долго излагање на приликите во
странката. Ја отфрла Рикиевата кандидатура и се зауставува на Серени. Помислув-
ал и на миланскиот префект Марциали, ама сум  го одвратувал. Би била тоа пого-

лема несреќа отколку ли Мути. (Стр. 214/215, Р.И.)

29. октомври.- Време е лошо, ама напредувањето се продолжува. Од Балка-
нот тек доаѓаат умерени дипломатски протести. Никој не се мрднува  да ги брани
Грците. Сега сé зависи од брзината. Треба да се работи итро. Вечерта одам за Ти-

рана. 
30. октомври.- Во Тирана. Слабо време. Не може  да се лета. Ги прегледав

јавните работи, патиштата,луките.Работите нешто споро напредуваат.Поради дожд.

31.  октомври.-  Времето  е  уште  лошо.  Му  напишав  чудно  писмо  на  Дуче.
Овде се тужат на слаба волја на главниот генералштаб, кој не презел сé потребно,

да ја припреми акцијата. Бадоглио бил уверен, дека грчкото прашање ќе се реши за
масата  на  мирот  па  својата  работа  ја  засновал  на  таа  претпоставка.  Тоа  вродило
многу послаба припрема отколку што смеело да се очекува“.

„1. ноември.- Најпосле сонце. Го искористив убавиот  ден, прописно  да  го
бомбардираме Солун. На повраток ме напаѓаат грчки ловци. Сé се свршило добро.

Двајца нивни  одлетеле  на земја. Признавам,  ова  е  прв пат, ‘во  опашката’ да сум
имал ловци. Било тоа мошне непријатно чуство. (Солун во Долна Македонија, Р.И.)

Од Тирана одам во Таранто, да разговарам со Дуче. Од Таранта се враќам во
Рим, откаде продолжувам за Германија.

2. ноември.- На пат за Судете.
3. ноември.- Го составив записникот на своите разговори со Рибентроп. Не-

мам што да додадам. Не сум видел никого, освен членовите на службената делега-
ција и чуварите на ловиштата. Повеќе малку, да би стекнал некој дојам.

Тек  последна вечер, кога Рибентроп разговарал со своите гости и ја понову-

вал својата омилена песна, дека војната е веќе добиена, ми се обратил еден герман-

ски мајор и на лош француски јазик рекол: ‘Вака нам ни говореле 1914. и 1915., па
1916. и 1917. Јас тогаш сум верувал, ама би најсакал, 1918. да сум умрел’. Овој мај-
ор на мене оставил снажен дојам, толку бил мирен и туробен. Да се надеваме, дека
ги нема многу кои вака мислат.
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4. ноември.- Повраток во Италија.
5. неомври- Уште секогаш на пат.
6. ноември.- Мусолини е незадоволен со текот на борбите во Грција. Напад-

от на Корча не бил така успешен, како што труби англиското радио, ама ипак не-
што било, непријателот нешто напредувал. Чинител е, дека на осмиот ден на војна-
та инцијативата преминала во непријателски раце. Соду отпатувал во Албанија, да
ја преземе командата.Висконти останува на чело на армијата во Епир.(Стр.215/216)

Не сметам, дека веќе дошло време да се фаќаме за глава, иако тоа многу чи-

нат. И навистина, навечер и Мусолини е помирен. Снагите кои веќе стигнале на по-

драчјето на Корча создаваат надеж, дека грчката дупка конечно ќе ја зачепиме. А
тогаш, ќе преминеме во противнапад те ќе извојуваме успех можда пред што се на-
деваме“. 

Корча со Епир не биле албански туку не-албански: тн.словенско и влашко.

Па ова до денес и си останало. Само Власите како припадници на Цариградската
патријаршија биле и останале Грци.Следи и многу Македонци се изјаснале за Грци.

„7. ноември.- Разговарам со Бенини по неговиот повраток од Тирана. Му го
отпратив на Мусолини, на кого му поднел опширен извештај. На подрачјето на Ко-

рча неуспехот го предизвикал албанскиот батаљон, кој од страв, не поради издај-
ство почнал да бега. Нашите војници се бореле како хероји.Цели грчки дивизии мо-

рале да се заустават пред отпор на мали одреди на финансиска стража, и не можеле
напред, додека последниот бранител не паднал. Ние се повлековме на својата ом-

брамбена линија. Соду мисли, дека доаѓањето на неколку алпински полкови ја от-
клониле секоја опасност. На подрачјето Епир ситуацијата е следна: Висцент уште
секогаш прилично е оптимистички расположен и мисли можно, да заземе такви по-

ложби, кои ќе доведат да пад на Јанина. Соду не е со исто мислење и држи, дека
маневарот треба да се заустави, снагата да се појача и тек тогаш да се нападне. Ци-

вилната организација е одлична. Драчката лука работи изврсно; не е закрчена. Иста
е работа во патиштата, кои го осигуруваат несметаниот и живиот сообраќај измеѓу
позадина и фронтот. 

После пладне сум на прием во советската амбасада. Голема сензација во ди-

пломатскиот кор. Ова е прв пат, да сум го преминал прагот на оваа куќа како ми-

нистер на надворешни работи“.

Во Корча од не-Албанци биле поразени Албанци („албанскиот батаљон“).

Албанците како кукавици само се плашат.Тие се моќни само во мнозинство.

„8. ноември.- Јакомонииевиот извештај не се сложува  со рапортите на гла-
вниот генералштаб, кој е многу неповолен. Дуче имал подолг разговор со Бадоглио
и Роато: го проучувале планот за испраќање појачување. Изгледа, дека Бадоглио е
мошне сумлив; Дуче поради тоа се лути. Бадоглио во првиот ред бара уште 4 месе-
ци време. Одповеќе многу. Треба да се работи енергично и брзо. Грчкиот напад по-

пушта, а резерви немаат. Граци допатувал во Атина. Потврдува, дека приликите на
земјата се сосем бедни и дека грчкиот отпор е оган од слама. Според неговите рас-
кажувања Метаксас бил склон  да попушти онаа ноќ, кога во куќна облека и спиеч-

ка кошуле го примил нашиот ултиматум во 2 часот наутро. Постанал непопустлив
тек што разговорал со кралот и што се вмешал англискиот пратеник.

На вечер стигнуваат подобри вести. Грчкиот народ попушта на сите линии.
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9. ноември.-  На  албанскиот  фронт  ситуацијата  е  непроменета.  Полетот  на
грчкиот напад се исцрпува и гаси. Ама нажалост, ние сега немаме дух, да го продо-

лжиме продорот. Тек за неколку недели ќе бидиме во состојба тоа да го направиме.
Дуче е мошне огорчен на Јакомони и Висконти, кои операциите му ги претставиле
како сосема лесно сигурни.

Хитлеров говор. Не ми се свидува, Одповеќе многу лични аргументи, да би
бил уверлив. Целта на овој говор е подигнување на моралот на германскиот народ,

кој е разочаран со исходот на американските избори. Дали Хитлер успеал ? Мусо-

лини се одлучил, да говори 18, о, м. Увидува, дека внатрешната ситуација се пого-

ршува и дека е потребен негов збор. (Збор=поим бил Превеза=тн.словенски, Р.И.) 

10. ноември.- Продорниот клин на нашата коњица длабоко се забил до не-
колку километри од Превеза, а да не наидол на отпор. Доказ, дека Грците имаат са-
мо една линија, а кога тука пробиемо, тогаш продираме лесно. Кога денес во Алба-
нија би имале две дивизии, би можеле да ги испратиме во сигурен успех. (Стр.217)

Умрел  Невил  Чемберлајн.  Двата  пати  кога  сум  бил  со  него,  во  Минхен  и
Рим, ми останал во најдобар спомен. Бил едноставен, спонтан, човечен. Мусолини
не му придава никаква важност на неговата смрт. Едино приметил: ‘Овој пат коне-
чно закаснал на автобус’. И толку му се допаднала оваа досетка, да сака да ја забе-
лежам во својот дневник.

11. ноември.- Денес го примив белградскиот адвокат Стакиќ. Ми го претста-
вил Галецо ди Багно. Доаѓа како пратеник на српската кралска куќа, или уште по-

добро на министерот на дворот Антиќ. Изгледа дека Антиќ сака, со мене да се со-

стане, да би ја зачврстил врската меѓу Италија и Југославија. Стакиќ споменува со-

јуз  и далекусежни  емства,  како што се демилитаризација на Јадранот. За тоа сум
разговарал со Муслини; тој ме соколи да ја подржувам оваа инцијатива. Конечно,

јас исто така сум мошне склон. Отсекогаш сум сметал, дека народот на Југославија
е тежок на подвиг, не корисен за цела идна европска равнотежа. Верувам, дека нам
би ни било покорисно, да создадеме чврст основ за споразум измеѓу Италија и Ју-
гославија отколку ли во својата куќа да вовлечеме една неверна и нестална маса ка-
ко што се Хрватите. Споразумот со Југославија за нас е поповолен, било над идни-

ната да не поведе со правец на протурска, било со правец на протугерманска поли-

тика. (Антиќ=Антич, од Анти=тн.Словени до Антика=Анти ка=тн.словенско, Р.И.)

Од Албанија доаѓаат вести, дека положбата се зачврстила. Да имавме малку
повеќе снаги, можевме далеку да допреме.Денес мораме да чекаме.Нажалост, успе-
хот- ако и дојде, не ќе биде онака величествен како во почетокот.

Од разни извори, нарочито од Москва, известуваат за противиталијанско др-

жење на Германците во Грција, дури за некоја противиталијанска дејност.
12. ноември.- Црн ден. Англичаните ги нападнале нашата војна морнарица

во Тарант, ‘Cavoura’ ја потопиле, а ‘Vittorija’ и ‘Duili’ тешко ги оштетиле. Овие два
брода ќе останат вон борба. Сум верувал, дека Дуче ќе го најдам потиштен. Меѓу-

тоа, тој ударот го издржал добро. Дури се чини, дека во првиот тренуток точно не
ја оценил сета негова тежина. Кога Бадоглио последен пат дошол во министерство-

то да ме види, рекол, дека одма- кога ја нападнеме Грција мораме да ја склониме на
друго место морнарицата, оти повеќе не е сигурна во Тарант. Зошто тоа не се на-
правило, ни 14 дена после почетокот на операцијата, и тоа при полна месечина ?
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Англиските бомбардери направиле голема штета во Драч. Петролејските ре-
зервоари на АГИП горат. На среќа, луката не е оштетена. По секоја цена мораме да
ја заштитиме од нападите, оти е едини прилаз на Албанија. Работела и работи извр-

сно, без застои и закрчување. Се сетувам, што се случувало во Massaui на почето-

кот на абесинската војна и контрастта е мошне ласкава. Ама протиавионската одбр-

ана е слаба, а Англичаните сигирно ќе ги појачат своите налети.

13. ноември.- Дуче  почнува  да губи  поверување  во  Бадоглио.  Во врска  со
претстоечкиот состанок измеѓу Кеител и  Бадоглио во Инсбрук  ми  наредил, да  ја
појачам надѕорната служба до најголема мера, да би сознал, што тој навистина ќе
им рече на Германците.

Мусолини ми го прочита говорот, кој ќе го одржи на страначките старешини
на 18. ноември. Добар говор, ама немам некои нови моменти ни големи замавну-

вања на крилата. Јас нема да присуствувам, оти истиот ден морам да бидам на со-

станок кај Хитлер, во присуство на Serrana Suňera. (Стр. 218, Р.И.)

14. ноември.- Стигнале Антонеску и Sturza. Дојам на првиот состанок осре-
ден. За  другото  не вреди  ни да се говори.  Мусолини  рекол: ‘Антонеску,  еден  од
оние, кои играат кога Русите свират’.

Разговор во претседателството на владата прилично безбојен. Антонеску же-
стоко ја напаѓа виенската арбитража; вели, дека пресудата е плод на дојам на гео-

графска карта, која Унгарците ја печателе во шарени боји. Бојите да биле обратни,

пресудата би испаднала во прилог на Романија. Не сакав да полемизирам, ама мо-

рам да предупредам, дека не бил љубезен,оти разговарал со еден од двајцата судии.

Farinecci ми раскажува, дека Мусолини во разговор за грчкото прашање из-
јавил дека и гроф Ciano му дал неточни податоци. Кога- во продолжување на раз-
говорот преминал на странката додал, дека ‘грофот Чано му ја поклонил странката
на Мути.’

Farinecci уверува, дека живахно ме бранел. Што се однесува на Албанија, са-
кам само да приметам, дека сум  располгал со исти податоци со кои и Мусолини.

Гледа Мутија потребно да се потсети, дека уште од месец јануари стално предупре-
дувам на неговата неспособност и го советувам, одма да се смени.

15. ноември.- Изгледа, дека Грците поново преминале во напад. На целиот
фронт и со знатни снаги. Досега доста се држиме добро. Ова го потврдува и Starace

со писмо, кое е мошне стварно, ама не е песимистично. Starace најповеќе ја фрла
кривицата на Висконти Праска, кој сосема лекоумно тврдел, дека е спремен до по-

следна ситница, додека навистина организацијата на нашите снаги биле потполно
недоволни.

Кралот не сака обоена кошула, ма какви шари биле. Вчера во дворот ми ре-
кол: ‘Овие Романци во своите зелени кошули навистина се смешни. Сличат на хо-

телските вратари во старата Русија’.
Навечер  извештајот од Албанија се  погоршува.  Притисокот не попушта,  а

одбраната постанува сé потешка. Освен тоа немаме топови, додека грчката артиле-
рија е модерна и под добра команда.

Во ваква ситуација De Vecchi најдува најпаметно, да поднесе оставка на сво-

јата положба гувернер на Додеканеските острови и Родос. А ипак баш тој е еден од
најактивните, дури најактивни поттикнувачи на Мусолини на војна против Грција.
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Ама сега, кога му се чини дека дошол час, стаорците да бегаат од бродот, прв сака
да се измиголи.

15. ноември.- Во Албанија се држиме доста добро.

Одењето на Романците, кои во сé не оставиле нарочит дојам.

17. ноември.- Патувам  за  Салцбург.  Вестите  од Албанија  магловити. Не  е
исклучено, да се повлечиме.

18.- 19. ноември.- Во Салцбург ме дочекал Рибентроп, кој се држи доста та-
енствено. Во својата куќа во Фушл се решил, пред ручекот да ми стави на знаење,
дека Хитлер со мене ќе поразговара за ситуацијата, настаната услед грчката криза.
Германците гледаат црно и тоа не е тешко да се запази. Ручек со Серано и Рибен-

троп. Серано е отворен, ‘outspoken’ човек; што му на ум.тоа му на друм. Брбори со
неусиленост, која на Германците ни најмалку не му се допаѓа. Нарочито приговара
што Германците настојува да им се приближат на Французите. Мисли, дека до тоа
тешко ќе дојде. Што се однесува на Лавала изјавува, дека тој не е човек прикладен
за олеснување на овој план. (Стр. 218/219, Р.И.)

Попладне на  Бергхоф кај  Хитлер.  Долготраен  чај  со  Серано и  останатите.
Потоа поверлив разговор со Хитлер и Рибентроп во присуство на толкувачи. Со-

држината на разговорот го собрав во писмото за Дуче. Тешка атмосфера. Хитлер е
песимист и смета, дека ситуацијата е мошне загрозена со настаните на Балканот.
Неговите приговори се отворени и кратки, одлучни. Покушав да расправам со ним,

ама тој не ме пушта напред. Тек во другиот дел на разговор, то ест кога го добил
нашиот пристанок за евентуалните преговори со Југославија, постанал потопол, по-

срдечен, понекогаш скоро пријателски. Мислата за сојузот со Југославија толку го
возбудила, да сега неговиот оптимизам заправо онолку премногу ружичаст, колку
што порано неговиот песимизам бил премногу мрачен. Постанува  поверлив. Оди
дури така далеку да ми каже, дека Horthy при приликата на неговото патување во
Италија го наговарал, да го покрени прашањето на Трст само затоа, тој да би можел
да  го  оживее  унгарскиот  ирендетизам  во  прашање  на  Ријека  (дали  сé ова  е
вистина ?). ‘Засега мораме да се претворуваме спрема Унгарците, рекол, оти нам ни
се по-требни нивните железници, ама ќе дојде час, кога ќе разговараме отворено’

(ма  ко-лку  се  претворал,  Унгарците  добро  знаат  што  тој  мисли).  Во  хотелот  му
напишав писмо на Дуче.  Ги подвлекувам  преговорите со Југославија и затоа што
сум  уве-рен,  дека  тоа  во  сегашниот  тренуток  би  им  било  мошне  пријатно  на
Германците.  Мислам,  дека  Мусолини  оштро  ќе приговара.  Во  најмала  рака  ќе  ја
одбие секоја во-јна помош, додека не ги победи Грците. 

На албанскиот фронт колебливи вести. Се плашам, дека ќе мораме да се по-

влечеме на предвидената обрамбена линија. Додуше, губитокот на Корча не е губи-

ток на Париз, ама ќе послужи битката по неа да го добие името и непријателската
пропаганда ќе почне да удира во сите тапани и таламбаси.Ете поради што би сакал,

Корча да ја одржиме“.

Како што Корча тогаш не била албанска, и денес не е- моја претходна книга.
„На пат за Виена.
20. ноември.- Потпишување документ за пристапување на Унгарија на Трој-

ниот пакт. Сега ќе следи пристапување  на Романија и Словачка. Не им придавам
многу важност на влегувањето на овие германски вазали  во Тројниот пакт. Дури
повеќе, разводнување на самиот пакт и оставување дојам на непотребни дипломат-
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ска утеха за изостанатата победа. Во Германија повеќе многу се говорело, дека сé
ќе  биде  готово  во  октомври.  И  навистина,  виенското  граѓанство,  кое  секогаш  го
има во џепот својот ‘виц’ за сé, кажува: ‘Имаат право, маслото, путерот и месото се
готови’.

Во Австрија владее потиштност.
Краток и незаменлив разговор со Унгарците.
Уште еден разговор со Хитлер. Се бави исклучиво со Југославија. Се радува,

што Дуче начелно пристанал. Намерува да го повика кнезот намесникот Павле во
Берлин и да му предложи голема работа: спремен е, да му помогне на кнезот Павле,
чија жена е мошне ташта, да се искачи на престолот. Мене тоа ми изгледа тешко.

Павле повеќе е малку Србин со духот и однесувањето, неговиот народ да би можел
да го сака. На крајот Хитлер паднал во една од своите карактеристични состојби на
возбуденост: ‘Од оваа иста Виена му брзојавив на Мусолини, дека му емчам, дека
никогаш  не  ќе  ја  заборавам  неговата  помош  во  часот  на  Anschlussот.  Тоа  го  по-

тврдувам и денес. Јас стојам со сите снаги уз него’. Во очите имал две крупни сол-

зи. Како е чуден овој човек ! Ми предал запечатено писмо. (Стр. 219/220, Р.И.)

21. ноември.- Хитлеровото писмо на Дуче е составено во стил на прв дел на
разговори: загрижено и критично. Очекував, дека Мусолини ќе пламни. Напротив,
ништо од сé тоа. Добивам дојам, дека тој не му придава важност на овој документ,
иако е мошне важен.

Го најдов Дуче бодар, одлучен, безгрижен. Настаните во Албанија го ража-
лостуваат, ама не го збунуваат. Се оборува на војниците, посебно на Бадоглио и на-
говестува, дека наскоро ќе ја смени стражата на војниот сектор.

Навечер Соду го известува,  дека намерува  да ја предаде Корча и да го по-

влече цел фронт наназад. Ипак, изгледа, дека грчкиот притсок попушта. Мусолини
интервенира, да би го одвратил од намерата, ама машината веќе е во движење и по-

веќе не може да се заустави“.

Се говори за повлекување од Корча,не поради Албанци туку од не-Албанци.

„22. ноември.- Мусолини му спрема одговор на Хитлер, оти неговите наме-
ри ги сфатил тек, кога писмото поново го прочитал. Заклучува со зборовите: ‘Хит-
лер ме лупнал со равналото по прстите.’

Одговорот е  краток  и  мирен. Ги  прифаќа  Хитлеровите  политички  и војни
предлози.

Поволини раскажува, дека Бодаглио му го рекол следното: ‘Нема сумливост,
дека Јакомони и Висконти Приска сносат голема одговорност поради  албанскиот
пораз, ама главната кривица треба да се бара на друго место: Исклучиво во Дучева-
та команда. Тоа е работа, која тој не може да ја работи. Нека не пушти нас, сами да
работиме, и ако работите не би оделе како треба, нека ги поучи одговорните’. Па-
волини  по должност го известува  Дуче.  Како молња да ошинала, така Мусолини
пламнал.  Бадоглио  го  нарекол  ‘непријателски  режим  и  издајица’.  Прилично  јаки
израз за шефот на сопстведниот генералштаб во војно доба.

23. ноември.- Себастиани утрото ми поверува, дека Дуче спрема Војниот го-

дишник ги проучува имињата, да би ги сменил Бадоглио и Соду. Изгледа, дека се
зауставил на Пинтор и Орланд (не знам кој е овој последен). Мене не ми говори
ништо. На секој начин јас не сакам да се мешам во сектор, кој не го познавам теме-
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лито и сé да го побара моето мислење, ќе бидам суздржлив. Лично го сакам Месе, а
се сетувам, дека мојот татко добро мислел за Gazzeri.

Farinacci во ‘Regime fascista’ објавил отворен напад на Бадоглио. Со тоа кри-

зата е отворена.
Краток телефонски разговор со Рибентроп. Хитлер уште не го проучил Ду-

чевото писмо и спрема тоа не може да одговори. Утре поново ќе разговараме. Веста
од Албанија говори за уредно повлекување, без притисок од страна на непријате-
лите.

24. ноември.- Ништо ново. (Следи стр. 221, Р.И.)

25. ноември.- Соду потврдува, дека положбата во Албанија се поправа. Сме-
там, дека снагите со кои располагаме се доволни, да ја зачврстат нашата линија.

Избила криза во врска со Бадоглио. Тој од Farinacci бара да објави демент,
составен со таков стил и начин, да сум уверен, дека Farinacci порадо ќе го стави на
динамит под ротационата машина на својот лист, отколку да објави ваква исправка.
Бадоглио потврдува, дека ќе поднесе оставка, ако неговата исправка биде печатена.
Мусолини сака да го макне. Ама тој е спор, оти лежи во неговата нарав, како да се
работи за вакви случаеви, освен тоа сака времето да го направи свое. Говори за Пи-

нтор или Gazzeri.

26. ноември.- После разговорот со Дуче  Бадоглио поднел оставка. Farinacci

упорно одбива, да ја печати исправката. Вака не може понатаму. Кога уште кон тоа
се додаде, дека Бадоглио одлучил да ја порекнува изјавата, која тобоже ја дал Паво-

лини, тогаш ситуацијата  постанува  јасна. Утрото вратарите во палатата Венеција
морале да ги раздвојат и во разни салони да ги сместат најголемите главешини на
Италија, да би го спречиле општото пресметување со тупаници.

27. ноември.- Криза во главниот генералштаб уште секогаш трае. Мусолини
практично ја прифатил Бадоглиевата оставка, ама уште мора да ги совлада своите
последни крзмања. Сака да обави соопштување, дека Бадоглио му ја предал остав-
ката ‘поради старост и здраствени разлози’. Оваа формула не му се допаѓа на Бадо-

глио, ама Мусолини останува упорен, оти на тој начин во корен ќе ја исклучи ка-
ндидатурата на ‘онаа смушена и матора будала Де Бона’. Бадоглио се повлекол, не
во шатор, туку во вилата на својот пријател Necchi во околината на Милано. Во се-
кој случај, ваквата ситуација не може да остане. (Киев-о, Милан-о, Верон-а..., Р.И.)

Соду од Албанија јавува, дека состојбата постепено се подобрува. Меѓутоа,
Starace е неповерлив, оти смета, дека нашата положба уште секогаш виси за влакно.

Го видов De Vecchi. Говори со помалку логика, отколку обично и не знае,
како вистина би ја објаснил својата оставка. Всушност тој сака да оди, ама се пла-
ши од својата постапка. Додуше, не во толкава мера, да во исто време не би поба-
рал друго место.

28.  Ноември.-  Разговорот  на  De Vecchi и  Мусолини  се  завршил  без  резу-

лтати. De Vecchi изјавил, дека е ‘спремен да служи на друга полжоба, ама не сака
многу златни траки на ракавите.’ Дуче не одговорил ништо.

Лоши вести од Албанија. Грчкиот притисок не попушта, ама пред сé наши-

от отпор слаби. Кога Грците би имале продорни снаги, уште би имале многу окапу-
вање со ним.
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29. неомври.- Дуче  го именувал  Guzzoni за државен  потсекретар во мини-

стерството на војна и заменик шеф на генералштабот. Општо гледајќи, ова имену-
вање е добро примено.

Starace се повратил од Албанија. Тој црно гледа на работите со жестоки збо-

рови го куди држењето на нашите трупи. Војниците се борат слабо и никако.Во тоа
е вистински, основен разлог на сé што се случило

30. ноември.- Седница на министерскиот совет. Дуче опширно ја изложува
ситуацијата, ги чита најважните документи и додека самиот ја презема одговорнос-
та за политичките одлуки,немилостово го напаѓа Бадоглио поради војната ситуаци-

ја.Дучевата теза е следна: Бадоглио бил не само споразумен туку и одушевен со во-

јната против Грција. Политичката страна на прашањето е решена, додека војничка-
та сосема потфрлила.Не таела озбилноста на положбата,т.е. постоечкото повлеку-

вање на југот и сегашниот напад во околината на Подградец.‘Положбата е озбилна,
а би можела да постане дури драматична’. На седницата на владата се дигнала вис-
тинска бура, цела бура против De Vecchi, кога Дуче го споменал неговото име и го
прочитал брзојавот,со кого непрестално боцкал да ја нападне Грција“.(Стр.221/222)

Корча со Подградец до денес се 100% тн.словенски- ништо тн.не-словенско.

„Дуче го повикал генералот Cavallerо. Тоа ги покажува неговите намери. Ca-

vallerо е оптимист. Не верува во можноста на сломот во Албанија, дури напротив,
верува во подобрување на ситуацијата. Јас ова го земам на знаење, ама со ништо не
одобрувам. Во војните работи постанувам сé по внимателен. Пред него Дуче не го
споменува ни именувањето ни задатокот. Само долго го слуша и поново го вика за
утре. Во исто време Бадоглио лови фазани“.

Албанија (Скиптарија) била 100% тн.словенска, 100% под Охридската архи-

епископија, а потоа 100% под Битола.Само 100% македонска-моја претходна книга.
„1. декември.- Подобри вести од Албанија. На север ги задржуваме Грците и

преминуваме во противнапад, додека на југ се повлекуваме без непријателски при-

тисок.

Во текот на разговорите со Cavallerо Дуче ми соопштува, дека наскоро ќе го
именува шеф на главниот генералштаб. Накоро, оти именувањето се одложува  до
Бадоглиевото повратување во Рим. Добиваме индиректни вести за германско- југо-

словенските преговори. Изравно нам ништо не ни соопштиле, иако, првенствено се
работи за нашите интереси. Не можам да речам, дека Германците спрема нас пове-
ќе се обазриви и угладени.

2.  декември.-  Никакви  значајни  новости.  Дискусијата  со  папскиот  нунциј
поради укинување на празникот Нова година, Три крала и свети Јосиф. Ова е Дуче-
ова замисла и тој на неа е мошне поносен. На мое навалување пропуштил, што се
однесува на светиот Јосиф, ама е упорен во поглед на останатите два благдени, на-
рочито Нова година. По негово мислење  ‘Нова  година не е друго  туку  Христово
обрежување, т. е. прослава на јудејскиот обред, кој самата црква го отфрлила’. Јас
се прашувам, дали во сегашниот тренуток вреди да се раздражнуваат луѓето на ва-
кви новотарии. (Стои не Јосиф туку Јосип, и не Евреи туку Жидови, Р.И.)

3. декември.- Нов грчки притисок на албанскиот фронт. Изгледа, дека втора-

та армија ќе мора да се повлече на линија Агрикастро- Порто Еда, што мислевме да
го избегнеме. (До денес бригиски=брзјачки Еда=еда- во Демир Хисар..., Р.И.)
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4. декември.-  Sorica телефонира рано наутро, дека сме го изгубиле Подгра-
дец и дека Грците извршиле пробој. Потоа јавува, дека Соду засега ‘смета за немо-

жна секоја војна акција и дека ситуацијата мора да се разчисти со политичка интер-

венција’. Мусолини ме вика во претседништвото на владата. Го најдов потиштен,

како никогаш досега. Вели: ‘Овде не се дава ништо повеќе да се направи. Апсурдно
и смешно, ама е така. Мораме да побараме примирје со Хитлерово посредување’.
Неможно.  Грците како прв услов  ќе побарат  лично Хитлерово  емство,  да  повеќе
слично против нив не ќе се презема. Јас пред ќе си посвирам себе кугла низ глава-
та, отколу што да го замолам  Рибентроп за посредување.  Дали навистина стоиме
пред пораз ? Не е ли можда самиот командат го фрлил оружјето пред што неговите
сопствени војници ? Не сум во состојба, да давам мислење за војничките прашања,
ама ако работата логично посматра и ако продорот не е свестран, тогаш е за очеви-

дно, деко со Гелосовата армија може да се создаде мостобран во Валона, а уз  по-

мош на свежи трупи на омбрабената линија на реката Шкумби. Денес е најважно да
се издржи и да се остане во Албанија. Времето ќе ја осигура победата, ама ако по-

пуштиме, тоа значи крај. Мусолини ме слуша и одлучува, да се направи нов поку-
шај.Го испратил Cavallerо на фронт, ама поново паѓа во малодушност. Вели: ‘Сека-
ко човек чини во својот живот судбоносна погрешка. Јас сум ја направил, кога сум,

го послушал генералот Висконти Праска. Ама како да не погрешам, кога овој човек
изгледал како сигурен во самиот себе, а сите околности погодни, да предизвика чу-
ство на поузданост ? Човечкиот материјал со кого работам не одговара, не вреди,

ето во што е работата.’ “. (Стр. 222/223, Р.И.) (Шкумба=Скумба- Шкиптарија, Р.И.)

Албанците никаде ги немало и затоа Подградец... бил окупиран од Грците.
Тие и никогаш не се бореле за некаква Албанија.Следи за нив се бореле само други.

„Се присетив, да ја контролирам ситуацијата преку Јакомони. Го повикав на
телефон. Одма сум добил дојам, дека тие во Тирана се помирни отколку ли ние во
Рим. И навистина, Јакомони толкува, дека Соду ‘како политичко решение’ го под-

разбирал војниот маневар на грчкиот бок со посредство на германското или југо-

словенското вплетување. Во текот на денот доаѓат поповолни вести од самиот гене-
ралштаб. Соду и Кавалеро патуваат за Елбасан, на лице место да ја проучат ситуа-
цијата. Навечер поново го видов Дуче. Сега е помирен. Разговарал со Бадоглио, кој
намерува да ја повлече оставката. Прекасно. Мусолини тврди, дека самиот крал го
одобрил, да ја прифати оставката. Кралот наводно рекол, дека по негово мислење
‘Бодоглио е веќе уморен’ “.

Бидејќи во Тирана било помирно од во Рим, Албанците биле само фашисти.

„5. декември.- Вести од Албанија говорат за непроменета ситуација. Добив-
ката на време оди исклучиво во наша корист, што знатно го олеснал сообраќајот.

И De Veccheвата оставка е прифатена. Ќе го замени Bastico. Дуче помислу-
ва, дека адмиралот Cavagnari да го замени адмиралот Рикарди. Мојот татко добро
не мислел за Рикарди. Успеав, од Дуче да ја истргнам понатамошно светковање на
Нова година и Богојавување. За тоа го известив нунциј. Навистина не вреди, во тре-
нитците како што се сегашните да се предизвика криза со Ватикан.

6. декември.- Вестите од Албанија уште говорат за непроменета положба.
Разговор со маршалот Milcho, кој дошол во Рим, да го уреди прашањето на

употребата на ‘Stuka’ во Средоземно море. Бил мирен. Оптимистички гледа на оп-

шта  ситуација,  дури  и  на  грчкото  прашање.  И  Хитлеровото  писмо  кое  го  донел,
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знатно- со содржината и обликот- се разликува  од пратеницата, која ја упатил од
Виена. На албанското прашање не му придава големо значење. Хитлер мисли, дека
сигурно ќе биде решено. Тоа претставува во голема рамка споредна епизода, а из-
гледите за решението се поволни. Сé ова е знатно се осоколило на Мусолини, кој
преминува во протинапад во нашата внатрешна политика. Кажува: ‘Дека сам во ова
време, кога бев социјалиста, ја познавал италијанската буржоазија не само теорет-
ски, по читање на Карло Маркс, туку вистински и опипливо, како што ја познавам
денес,  би  провел  така  немилосрден  преврат,  Лениновата  револуција  да  би
изгледала како безазлена шала.’ (Стр. 223/224, Р.И.) (Албанија „споредна епизода“,

Р.И.)

Кавалеро е именуван. Одекот не е поволен, нарочито во војните кругови. За
овој човек се слушаат разни мислења, многу за него се расправа, ама ипак никој не
тврди, дека е глуп.

7. декември.- Цветковиќев говор претставува почеток на маневрата на југо-

словенското преорентирање.  И Стакиќ најавува  скоро доаѓање во Италија. После
него набрзо би стигнал министерот на дворот Антиќ. Во разговорот со Христиќ му
го повлеков нашиот пријателски став спрема неговата земја и го нагласив словен-

скиот карактер на Вардарската долина. Мусолини е мирен  и чврст како хридина.
Денес, кога тоа е веќе готово, е среќен, што го склонил De Vecchi. Во службеното
соопштување  истакнал ‘по сопствена желба’, да би се установило, дека ‘во часот
кога вакви луѓе би морале да поднесат молба да влезат во служба, тие напротив ба-
раат, од службата да истапат.’

Кавалеро се вратил од Албанија. Мисли, дека ситуацијата е уште критична,
ама на пат на постепено подобрување. Во рок од 8 дена денес ќе се зачврсти уште
нестабилната линија.Тој мисли, дека наскоро да премине во локалниот протинапад,

така на Грците да им ја презеде Корча. Ова за нашиот углед би била голема работа.
Вестите од Грција согласно потврдуваат, дека ситуацијата е озбилна.

8. декември.- Ништо ново. 

9. декември.- Странката отпочнала протинапад на Бадоглио, ама можда мал-

ку претерано, оти се почнува да се говори за издајство. Серени ми раскажал како
работата ја водел и ми објаснил својата тактика. Не сум потполно согласен. Секое
претерување предизвикува спротивни последици и ја гиба честа на самата војска. И
навистина, Бадоглио му дошол на Дуче да му протестира. Се издејствувало на при-

лично поволно соопштување.
10. декември.- Вестите за нападот на Sidi el Barr дошле како гром од ведро

небо. Во почетокот работата не изгледала мошне озбилна, ама подоцна Грациание-
вите телеграми потврдиле, дека се работи за тешки тепања. Во текот на денот два
пати го видов Мусолини. Е мошне присебен. Настаните ги толкува со безлична об-

јективност. Добивам дојам, како работата да не го занима, едино се грижи за Гра-
цианиовиот углед. Тој уште  не ќе ја увиди  важноста на настаните, кои се против
мошне озбилни на внатрешната и надворешната политика. Спрема странство затоа,
што од Грациановиот брзојав се добива впечаток, дека после ударот уште не се пр-

ибрал и дека не мисли на протинапад; во внатрешната политика затоа, што дождот
паѓа на покиснатиот човек. Јавното мислење е премногу возбудено и искинато, да
би можело да се издржи уште еден така тежок удар.
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Хитлеровиот говор не оставил добар дојам. Има повеќе одбрамбени отколку
напаѓачки обележја. Се чуствува, дека Италија во сé тоа игра сосем споредна улога.

11. декември.- Во Либија работите се движат од зло во полошо. Може да се
смета, дека четири дивизии се фрлени од строј. Грациани само го истакнува удар-

ниот полет и одлучност на непријателот, ама не ја кажува вистината, што може да
се направи, да го сузбија нападот. Мусолини е сé помирен. Смета, дека се тешки
деновите кои ги преживуваме, неизбежни во несталниот тек на сите војни. Се наде-
ва, дека Грациани ќе може и знае да го заустави англиското напредување. Ако се
заустават на старата граница, положбата не е неповолна. Ако продрат до Тобрука,
тогаш ситуацијата е ‘драматична’. (Стр. 224/225, Р.И.)

Навечер доаѓа веста, дека дивизијата Катанцаро не била во состојба, да ги
одоли англиските налети и дека се расула. Што тоа не вреди во оваа војска, кога
пет дивизии допуштаат, непријателот во два дена да ги претвори во прав и пепел ?

12. декември.- Во Албанија прилично затишје. Во Либија мошне зло. Граци-

ани брзојавува малку и неточно. Уште не се опоравил од примениот удар; од друга
страна изгледа, дека неговите живци знатно попуштиле уште од време на атентатот
во Адис Абеба.Ми раскажувале, дека во самата Италија толку ги плашел атентатот,
да неговата вила во Аркинаци ја чувале осумнаесет карабињери. Во Либија себе си
дал да се уреди склониште во некаков римски гроб во Кирена, длабоко дваесет или
триесет метри под земја. Сега е потполно вон себе и не е во состојба да донесува
одлуки. Својата надеж ја гради на евентуална исцрпеност на притивникот, а не на
сопствената снага, што е лош знак. Дуче почнува да чуствува тежина на настанот.
‘Во Либија сме претрпиле пораз, по сите прописи. Овој пат не ќе може да се каже,
дека е крива политика. На војниците им дадов најголема слобода на работа. Кралот
утрото бил мошне намгргоден.’

Го видов Мекензи. Дошол под некој спореден изговор. Наравно, разговара-
вме за ситуацијата и јас не ја таев вистинската состојба. Покажал солидарност и по-

лно разбирање. Ансалдо известува, дека и Рибентроп исто така се држел за време
на разговорот со него во Берлин. Навечер Себастијан ми дава на знаење, дека би
било  добро,  да  дојдам  во  палатата  Венеција.  Стигнал  катастрофален  Грацианиев
брзојав, некоја мешавина, тлапење, книжевност и страв. Намерува, да се повлече од
Триполис, ‘да на таа тврдина барем високо би го одржал знамето.’ Меѓутоа во исто
време покушува да го оптужи Ромел, то ест Мусолини, што го натерал, да ‘води во-

јна на муви против слонот’. Влегов во Мусолиниевата соба и го најдов мошне по-

тиштен. Немам што да му кажам; сакам само со своето присуство да му дам раз-
бирање, дека повеќе од икогаш сум со него. Нему му е потпоплно јасно, каков ќе
биде внатрешниот одек на овој удар. Го слуша мојот совет, нешто да преземе, да би
го подигнал моралот на народот. Треба да се проговори во срцето на Италијаните,
треба Италијаните да чуствуваат,  дека не е прашање некоја фашистичка игра. По
среди е домовината, вечна, заедничка домовина, која стои изнад луѓето, времето и
странките.

13. декември.- Вчерашните вести изгледаат подобро. Дуче веќе е пободрив.
Што за мене се однесува, јас уште секогаш сум скептичен, оти жестината на напад-

от и млитавиот отпор на нашите трупи не пружаат никаква надеж. Поднипошто не
верувам, како смета Дуче, дека Англичаните ќе ги задоволи, нас да не истераат од
Египет и дека тогаш ќе се заустават на границата. Нивните цели се далекусежни.
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14. декември.- Вести од Либија. Изгледаат поповолно. Грацаиани брзојавува
помалку и не е така мрачен како порано.

Соду и  понатаму поднесува  алармантни  извештаји  од  Албанија.  Напротив
телефонски Кавалеровите извештаји се доста ведри. Мусолини вели: ‘Пет генерали
заробени, еден мртов. Ова точно го прикажува  размерот измеѓу Италијаните, кои
имаат војнички  дух  и оние кои го немаат.  Ние во иднина ќе создадеме  војска на
професионалци, кои ќе ги бираме измеѓу десет до даесет милиони Италијани, кои
живеат во падската долина, а делимично во средна Италија, Сите останати ќе коват
оружје за војничката елита.’ (Стр. 225/226, Р.И.) (По=По, Пад=пад..., Р.И.)

Навечер поново лоши вести. Додека вечерав во германската амбасада, Дуче
телефонира, да слушне новости за кризата во Франција. Изгледа, дека Германците
на тоа не им придаваат многу важност. Спрема нас тешка атомосфера. Во очите на
Германците уште се чита осудата, ама се запазува многу прашалници.

15. декември.- Го најдов Дуче мирен, ама лут на Грациани поради телегра-
мот, кој му го испратил. Тој е долг брзојав, полн со префрлувања, во кого Граци-

јани говори ‘како човек на човеко’. Му приговорува на Дуче, дека се дал да биде
излажен од своите римските војни соработници, дека никогаш не слушал и дека се
втуранал во пустоловина, која ги надминува сите човечки снаги, дека преминува во
игра на судбината. Мусолини ми го дал  да го прочитам брзојавот и вели: ‘Еве уште
еден човек, на кого не можам да се налутам, оти го презирам.’ Дуче уште секогаш
верува, дека молњевитото напредување на Англичаните може да се заустави на гр-

аницата Дерне.
Во Албанија дошло до повлечување, кое Кавалеро не го сметал озбилно ту-

ку само тактички. Уверува, дека резервите ќе бидат доволни, да ја зачепат пукнати-

ната.
Го примив маркизата Грациани. Таа е вон себе. Од мажот добила писмо со

тестамент. Во писмото и вели: да ‘оклопите не можат да се раздерат со нокти.’ До-

шла да бара масовна интервенција на германската авијација во Либија, оти само та-
ка сегашниот лом би можел да се претвори во успех. Но, кога ние воопшто би се
впуштиле во такви планови, дали Германците би сакале, да испратат авијација сега,
кога нам водата ни дошла до грлото и уште без  икакви припреми за снабдување ?

Јас тоа го исклучувам. Меѓутоа, една работа е сигурна, и тоа, дека маршалот Граци-

ани не може да најде снага, да загосподари самиот со себе и со своите живци.

16. декември.- Во Либија и Албанија затишје. Во Либија се собираат снаги
за напад на Бардија.

Договор кај Дуче, да би побарале сировини од Германија. Сега почнува бо-

лната музика. Не се тоа големи количини, кои ги бараме, ама секогаш непријатно
да се моли, нарочито во вакви тренутци.

17. декември.- Ново грубо повлекување во Албанија спрема Клисурата и Те-
пеленија. Дуче спремил оштро писмо за Кавалеро, со наредба на војската, дека из-
гине на своите положби. ‘Не е тој мој налог, вели, тоа е заповед на домовината.’ Се
надеваме, дека овој удар со бич ќе користи. (Тепелен=те пелен, п=б, белен, Р.И.)

Во градот се понела веста за нашата величествена победа во Либија со де-
сетина илјади заробени војници и стотина уништени тенкови. Веста во трен око се
прочула по цела Италија, ама на работа нема ништо вистинито. Тоа е само оштро-

умна и подла интрига, да би се закопал моралот. Ми кажуваат, дека исто се случило
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после Капорета и дека земјата на основ на лажната вест се загреала и се понадевала
во поголем успех, подоцна да се сруши во уште потешко чуство. Први почетоци на
војна на живци.

18. декември.- Долго сум разговарал со Кавалеро, кој се вратил од Албанија.
Тој е изразит оптимист. Не само да го исклучува  секое позначајно изненадување,
туку смета, дека критична фаза е совладеана. Смерува, задутре да преземе прв офа-
нзивен напад во правец на Клисура, зад кого би требало да уследи втор удар во до-

лината Томорица. Верува, дека во првата половина на месец февруари, кога завр-

шиме со припремата за офанзивата, поново ќе бидеме во Корча. Напредувањето по-

сле на тоа мора без одлагање и со најголема брзина да се продолжи. Во овој круг
тој мисли да му придаде мала важност на нашото последно повлекување“.(Стр.227)

Истогласни се тн.словенски имиња Клисура и Томорица, а ништо албанско.

„Од Либија малку вести. Англиските снаги  сé повеќе се насобираат  околу
Бардија. Во секој случај, нашите омбрамбени средства се така јака, да Англичаните
ќе наидат на тврд орев, ако генералот Бергонзоли би знаел, вредно да им се спро-

тистави.

Ги примив членовите на националниот одбор на здружението на војните бо-

рци и им одржав говор. Не требало да се трошат многу зборови, да се распали вера-
та, која тлее во срцата на Италијаните и која само чека прилика да разбукни.

19. декември.- Не можам да речам, дека настаните на Кавалеро им дале пра-
во. Дивизијата Сиена, која оперира уздуж  брегот, напросто е распршена со грчкиот
напад. Положбата е опасна. Ако Грците продрат во долината на Сушица, тогаш во
маршот на Валона ја олеснува само конфигурацијата на тлото, а не треба нам многу
да сфатиме, што би значело пад на Валона. Мусолини е нервозен и загрижен, пред
сé, оти чуствува, дека нашите трупи не се понесени со борбениот дух и дека кома-
ндантите се обесхрабрени. На тоа треба да се додаде, дека Соду кажува едно, кога
разговара  со Дуче,  а друго,  кога разговара  со Сорице. За него не е важна страте-
ијата против Грците, за него е важна стратегијата према палатата Венеција“.

Многу се говори за Албанија, а никаде ги нема Албанците- па такви немало.

Бидејќи сите имиња биле/се тн.словенски, Албанија била само тн.словенска.
До овде се наведија повеќе имиња, а овде се дури и Сушица со Валона=валон а итн.

„20. декември.- Љубомората меѓу генералите е полоша, отколку меѓу жени-

те. Треба само да се прочита телефонскиот извештај, кого Соду го испраќа на Со-

рице. Тој сите ги руши. Gelozo е млитавчина, Ferugi цела катастрофа, Trionfi висти-

нска пропаст. Денес случајно добро се изразува за Vercellino и дословно вели вака:
‘Јаден Vercellino ! Така е драг. Дошол, да ме види и плачел.’

Дуче спремил пратеничка за Хитлер. Ги прикажува работите, какви што се и
бара германска интервенција во Тракија, преку Бугарија. Не верувам, дека Хитлер
би можел да пристане нешто да направи пред месец март. На секој начин пратени-

чката не ќе биде одма упатена. Дуче го очекува Кавалеровиот извештај и евентуал-

ен исход на протинапад, кој би отпочнал кај Тепелениј, каде стигнале две свежи ди-

визии: Guneo и Acqul.

Черчил одржал  безобѕирен, жесток говор.  Наравно,  за  нас непријатен, оти
изнесува горки работи за вредноста на нашите трупи во Либија, каде ситуацијата е
уште секогаш озбилна. Тоа е вешт говор, а измеѓу редовите може да се прочитаат
разни алузии.
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21. декември.- Никаки познати новости ни од кој фронт. Мусолини е нешто
подобра волја. Во мое присуство имал подолг разговор со војното аташе Marras. Ра-
боти за евентуална германска помош. Marras доаѓа до овие заклучоци:

1) Хитлер не ќе може да преземе во Тракија никаква акција до месец март:
2) Премногу е да се бараат германски трупи во Валона, оти не би можеле да

стигнат пред месец дена;
3) може да  се  земе во размотрување  испраќање  на две дивизии  германски

оклопни дивизии во Либија. (Стр. 228, Р.И.)

Дуче е споразумен.

22. декември.-Кавалеро е човек кој стално ја гуди својата оптимистичка сви-

рка. Тврди, дека протинападот на брегот е спремен за утре или задурте. Не очекува
големи резултати, ама се надева, дека ќе се олесни притосокот на Валона. И тоа би
бил успех,  оти  Валона  претставува  за  Грците  и  Англичаните  прворазредна  стра-
тегиска цел и оти на тој начин конечно ние поново ќе ја преземеме иницијативата.

23. декември.- Ништо ново. Го најдов Дуче раздразнет поради саботното по-

влекување, спротивно на Кавалеровото предвидување. Вместо да биде олеснет, пр-

итисокот на Валона постанува појак. Дуче повеќе не верува во она, што Кавалеро
претскажува. ‘Постанав, вели Мусолини, како селски крчмар, кој на ѕидот ја нари-

ша певачицата, те испод него напишува: ‘Кога овој петел закукурика, тогаш ќе да-
вам на вересија.’ Така и јас ќе поверувам на солдатите, како делумно докажуваат,
дека положбата се променила.’ Потоа се осврнал на шугавото држање на војската и
рекол: ‘Ипак морам да признаам, дека Италијаните 1914. биле подобри од овие де-
нешните. Додуше, ова не е ласкав резултат за режимот, ама ипак е така.’

24. декември.- Надвор паѓа снег. Дуче гледа низ прозорот. Се радува не сне-
гот: ‘Оваа зима и овој снег мошне добро дошле, оти ќе ги истреби сите слабичи и
ќе ја подобри оваа полутанска раса. Еден од главните разлози, поради кои сум  го
барал пошумувањето на Апените, е тој, Италија да постане поладна и почесто да
паѓа снег.’(Апенини=а пенини, пени=фени; Пиринеи од Пирин=пир ин- пири, Р.И.)

Долг  разговор  со  Melchori,  кој  се  вратил  од  Cirenaika.  Сега  Grazianiевиот
офицер за врска и спрема тоа е добро обавестен. По неговото мислење положбата
очигледно се поправила и повеќе нас секое утро не ќе дочекуваат груби изненаду-
вања. Graziani отворено го оптужува Бадоглио поради издајство. Вели, дека во нај-
тешките часови се совладува, да не изврши самоубиство, едино поради тоа, што са-
ка, еден ден да го изведе Бадоглио на оптуженичка клупа.

25. декември.- Божиќ. Дуче е намршен и пол грижи поради албанската поло-

жба. Изгледа поуморен  отколку инаку,  а тоа не ме ражалостува.  Дучеовата енер-

гија претставува  во овие часови  наша најголема резерва. Не му верува  повеќе на
Кавалеро.  Кажува,  дека  неговиот оптимизам  сличи  на  песната  на  човекот, кој  се
плаши од самотијата во себе. И навистина, Кавалеро јавува  од Тирана: ‘Врвот на
кризата поминал, а моралот на нашите трупи темелно се променил.’

26. декември.- Ништо ново.

27. декември.- Непроменет тек на настаните во Албанија. Дуче поради тоа е
незадоволен. Има право. Покрај убавите Кавалерови зборови ситуацијата е матна.
Обеќуваат офанзива низ долината Сушица, ама офанзива нема и не би било ника-
кво чудо, дека нас Грците уште еднаш да не претекнат.

28. декември.- Никакви новости.
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29. декември.- Одам во Cortelazzo, каде е подигнато село во чест на мојот та-
тко. Едноставно, кратка свеченост. (Стр. 229, Р.И.)

Во Венеција не сум бог што знае што гледам. И не можам ништо да речам за
расположението на граѓаните. Венецијанците не покажуваат многу волја, да се ба-
ват со политика при десет степени испод нула и со ледени санти по лагуните.

30. декември.- За време  на моето отсуство Дуче  го свргнал Соду и коман-

дата на армијата му ја поверил на Кавалеро. Во последно време бил мошне незадо-

волен поради Содувата ќудливо расположение. Еден ден видел сé ружичесто, дру-
гиот сé црно. Конечен  удар  уследил,  кога Дуче  сознал, дека Соду и во Албанија
своите вечерни часови им ги посветува на компонување музика за филм“.

Се говори за во Албанија компонирање музика, а од Албанците нема ништо.

„31. декември.- Кавалеро ми испраќа препис на писмо упатено на Дуче; бара
дозвола за офанзива со голем стил, уздолж на брегот. Тоа е исто, како некој од зајак
да бара да трча. Никој не е понестрплив од Дуче поради оваа безконечна одбрана,
која секој ден го принудува, да голта горки пилули.

Парини во претседателството на владата објаснува, што сите странки работ-
ат за подупирање на војската.Неговото мислење за иднината доста е оптимистичко.

За минатото се изразува мошне строго“.

Од обемното мое пренесување за Албанија се увидува дека немало Албанци.

1941 ГОДИНА 

„1. јануари.- Нова година започнува со големи грижи поради мајчиното здр-

авје. Срчевити напади го загрозуваат нејзиниот драг живот. Додуше нејзината со-

стојба тргнала најдобро, ама сé тоа предизвикува трпение и немир во мојата душа.
Дуче го примил опширното Хитлерово писмо...“. (Стр. 231, Р.И.) 

„2. јануари.- Спрема вестите од унгарските извори, приликите во Грција се
тешки. Се тврди, дека грчкиот воен аташе во Будимпешта ијавил, дека неговата зе-
ја нема на што да се надева. Од друга  страна изгледа, дека Бугарија  одлучила  за
Осовината. Филов наскоро патува во Берлин на договор со Германците“.

„4. јануари.- Седница на владата. Дуче опширно ја изложува војната полож-

ба во Либија и Албанија. Состојбата во Африка ја прикажал доста мрачно, во Алба-
нија нешто поволно...“. (Следи стр. 233, Р.И.)

„8. јануари.- Дуче им рекол на Паволини, Бата, Ричи и мене, дека мисли дека
дошол тренуток, кога поедини страначки раководители треба да ја извршат својата
војна должност. Има право. Кога се вратам во Германија, ќе ја преземам командата
на својата ескадрила во Тирана. Освен тоа Дуче смета, дека грчкиот потфат ќе биде
завршен во рок два- три месеци. Неговата желба е ‘политичарите, кои го оптужува-
ат дека сакале војна, сега да докажат, дека се способни и да војуваат.’

9. јануари.- Безначајна новост. Нов грчки напад на Клисура, ама без после-
дица. Спрема  извештајите на војните кругови, се  работи за последни пропламну-

вања на огнот, кој се гаси. Се надеваме, дека навистина е така. Досега во целина за
ситуацијата секогаш лажеле“. 

„11. јануари.- Синоќната вест за воздушната и поморската борба како да би-

ле нешто претерано. Уште не можеме да установиме, дали англискиот носач нави-

тина е потопен. Вместо тоа добиваме лоши вести од Кавалеро за развојот на рабо-
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тите во Албанија. Клисура е изгубена. Работата само по себе не значи ништо пове-
ќе, туку хрпа повеќе или помалку трошни колиби, ама се работи за име. Англиско-

грчката пропаганда веќе удира во сите бубњеви на печатот и радиото. Освен тоа па-
дот на Клисура потврдува, дека ѕидот, чуениот обрамбен ѕид, кој веќе седумдесет
дена залудно очекуваме, уште не е создаден. Нашите трупи, дури и оние свежите,
издржуваат  само дотаму,  додека Грците не притиснат, и кога удрат, нашите брзо
пропуштаат. Зошто ? Мусолини најдува, дека цела оваа ситуацијае една необјасни-

ва драма,  вотолку озбилно, што е необјаснива.  Јас телефонски  сум  разговарал  со
Кавалеро. Тој не го прикрива моралниот удар кој сме го претрпеле, ама мисли, дека
Берат и Валона  не се загрозени. Потоа уште  еденпат говори за чуената  офанзива
уздолж на брегот, ма неа не и гледаме никакви знаци ни траги“. (Стр. 233/234, Р.И.)

Пак,поимот Клисура означува важна стратегиска граница-никакви Албанци.

„13. јануари.- Мусолини утре рано оди во Foggi, да со состане со генералите
од Албанија. Смета, дека дошол часот нешто да се направи, со тоа што повеќе Gu-

zzoni стално навалува, веќе да ја започне офанзивата уздолж на брегот. Тој мисли,

дека така би можеле сосема да го ометаме грчкиот навален план и да се вратиме ду-
ри на старата граница.

Во Бугарија почнуваат превирања. На близина на германските трупи се со-

здава  дојам,  дека  настаните  ќе  се  забрзаат.  Магистратите  мислат,  дека  Бугарија
отворено не ќе и пристапи на Осовината туку дека без поголем, дури и формален
отпор ќе допушти, Германците да ја окупираат“.

Ги нема само Албанците, кои како народ и никогаш ниту постоеле.
„16.- јануари.- Во текот на утрото разговарав со кралот, попладне со Дуче.

Кралот спрема мене се држи повеќе отколку љубезно. Смета, дека свршувањето на
грчката војна е на видик, оти Германците влегле во Тракија...,

Дуче по повраток од Апулија мрачен и слабо расположен. Се советувал со
Кавалеро. Фронтот уште не е зачврстен, ма сме испратиле многу луѓе и материјали.

Војниот сектор сосем потфрлил. Мусолини вели: ‘Од политичка точка на гледиште,
Грција е вистинско ремек-дело. Ние успеавме, Грците потполно да ги осамиме и да
ги натераме, против нас да се борат сами, без сојузник. Ама војската потпуна зака-
жала.’ Патувањето во Германија му задава многу главоболки. Чуствува, дека ќе до-

јде пред Хитлер во сосем подредена улога.
Од фронтот кај Клисура јавуваат, дека Грците поново нападнале. Да се наде-

ваме, дека нашите ќе издржат“. (Стр. 235, Р.И.)

„20. јануари.- Разговорите продолжуваат. Најважно дека е одржен во поне-
делник, во присуство на војни стручњаци. Хитлер скоро два часа говорел за своето
вплеткување во грчката војна...“. (Стр. 236, Р.И.)

„23. јануари.- Кавалеро припрема афанзива во Албанија. Јас ја очекувам без
претерана надеж, ама со поуздание. Едино грчкиот сектор може нас да не огрее со-

нце, бар за неколу часови. (Стр. 237, Р.И.)

Разговор со Гамбара. Соработував, Дуче да го прими. Покрај моите напори
не успеав, да му повери некоја команда во Албанија, иако 4 години живеел во таа
земја. Главниот штаб не го сака. Гамбара не припаѓа на нивниот круг, а освен тоа
направил неопростива погрешка, дека ‘направил кариера’. Меѓутоа оваа негова ка-
риера значи слава на нашите победи во Шпанија.
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На Дуче му го предадов озбилното и острото писмо на професорот  Faccini

од Ливорно. Неговиот 18- годишен син е мобилизиран на 17. јануари те истиот ден
е  испратен  во  Албанија,  а  заправо да  не  знае  како изгледа  пушка.  Ова  објаснува
многу работи“. (Италија ја зазела Албанија без да пукне пушка- и без пушка, Р.И.)

„24. април.- Ја продолжувам својата белешка. Утре со Павелиќ имам разго-

вор во Љубљана. Се работи повеќе за тоа, да видиме што Хрватите мислат, отколку
ли нешто да заклучиме. Работата не ќе оди глатко. Во Италија се размавала жестока
пропаганда за Далмација, а на чело и се добро познатиот агитатори. За многу по-

станала вистинско занимање, да изигруваат Далматинци. На секој начин сме при-

премени за решение: едно ја обфаќа цела Далмација од Ријека до Котор, а другата
се ограничува на такавиканата историска Далмација. Ова друго решение би имало
да биде дополнето со политички договор, кој цела Далмација би ја ставил под наша
контрола. Во цела оваа работа Германците се дволични. Во Виена ни дале слобод-

ни раце, ама до кои граници оди нивната искреност ? (Стр. 238, Р.И.)

Со Acquarone ги утаначив сите мерки по повод на кралевата посета на Алба-
нија. Тој ми ја натакнал можноста на воспоставување на династијата на Петровиќ
во Црна Гора. Данило, ‘вечно задолжен Данило’, како го вика Мусолини, има еден
син. Треба да се постапи опрезно. Нарочито во Албанија да не би се пробудила на-
деж, дека ќе добие домашна династија. Кралицата силно навалува. Засега го испра-
тив во Цетиње министерот Mazzolini во својство на комесар.

25. април.- Во Љубљана. Пеколен ден: дожд и леден ветер. Луѓето изгледаат
како да се вон себе, ама не се држат непријателски. Се состанав со Павелиќ. Го ок-

ружува чопор негови разбојници. Изјавуваат, дека нашите захтеви ќе го доведат до-

таму, дека ќе биде сруштен. Ставаат противпредлог: На Хрватска мора да и остане
Далмација од Лондонскиот договор со Трогир, Сплит, Дубровник и некои острови.

Неговите придружувачи, се непопуштливи. Се повикуваат на статистика и докажу-

ваат, дека во Далмација имаме камења италијански. Напротив Павелиќ е склон на
политички договор. Дури не исклучува можноста на персонална унија или монар-

хија со некој савојски принц. Јас барав неколу дена за размислување, а тогаш поно-

во ќе се видеме.
Го видов бившиот словенски бан. Го познавам уште од Стојадиновиќовите

времиња  Е  потиштен  поради  судбината,  која  ја  задесијла  Словенија  под  Герман-

ците. И навистина, комесарот Grazioli ми раскажува, дека Германците заправо ѕвер-

ски постапуваат со населението.Плачкаат, грабаат, убивањата се на дневен ред. Цр-

квата и самостаните се оплачкани и позатворани. (Стр. 238/239, Р.И.)

26. април.- Мусолини  е  споразумен  со Павелиќ, освен  што  се  однесува  за
Сплит. Потполно исправно мисли, дека е корисно да се привлече Хрватска во круг
на нашето политичко влијание, отколку ли да се земи малку поголемо парче земја,
во која живеат непријателски расположени Хрвати. Заедно со Дуче е припремен де-
крет за присоединување на Љубљана.Нашиот дел на Словенија постанува италијан-

ска  покраина  со  широко  просветна,  финансиска  и  административна  самоуправа.
Нашиот широкограден постапок, во присподоба со нечовечкото држење на Герма-
нците, треба нам да ни осигура симпатии на Хрватите.

Дуче е озледен поради германскиот постапок во Грција. Почнале да се др-

жат како заштитници на Хелените и замалку што не дошло до судир измеѓу војни-

ците на дивизијата Casale и Хитлеровиот полк на мостот кај Перати.
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Дури и Farinacci телефонира, дека се потужил на германскиот постапок. Мо-

ра навистина да е крупна работа, како тој што чини.

Гранди му упатил писмо на Кавалеро, со кое го одбива именувањето за ци-

вилен  комесар  во  Грција.  Напротив  изгледа,  дека  Bottai  радо  би  отишол“.  (Па
28.04)

„Касертано  телефонски  известува,  дека  знатно  напредувал  во  преговорите
со Хрватите, било во поглед на далматинската граница, било во поглед воспоставу-
вање на монархија со еден принц од савојската куќа. Го повикав во Рим. (Стр. 240)

Кралот стално навалува, во Црна Гора да се обнови монархијата. Се плашам,

дека тоа ќе ни предизвика потешкотии со Албанците, оти и тие ќе бараат народна
династија. Меѓутоа, Дуче веќе престанал и јас не би сакал да бидам оној, кој ја ‘ра-
сипува свеченоста’.Со новиот крал Црна на Гора ќе постане краличин внук, младич
кого Дуче го нарекува ‘синот на безначајни и сиромашни родители.’ Живее во Гер-

манија потполно не запазен, наполовина сит, наполовина гладен“. (28. април, Р.И.)

„3. мај.- Мусолини ми ја дава на читање дневната заповест на генералот Ро-

мел со нашите дивизии во Либија. Ромел оди така далеку, дека се заканува дека ќе
ги изведе пред воен суд. Избрал, дека овој постапок предизвикал чуство на нела-
годност; во останатото би било чудно, како така не би било. И во Албанија нашата
војска во становитиот час се нашла во ситуација, да мора да ги совлада вистински-

те запреки, кои ги создавале Германците“. (Стр. 241, Р.И.)

Само Германците, а никако Албанците без било каква „народна династија“.

„5 мај.- Farinacciевото писмо на Хитлер не ќе биде испратено. Дуче е задо-

волен со Фиреровата изјава. Освен тоа не му се свидел воведот на Farinacciевото
писмо; премногу ја истакнува својата заслуга во Албанија“.

„8. мај.- Го замолив Acquarone, да го извести кралот за постигнатите успеси.

Кралот задутре  патува  во Албанија. Acquarone вели, дека војводата од Спалето е
силно понесен на улогата која го очекува, ама воедно мошне загрижен, оти ја губи
својата слобода. Кога го баравме, да му ја соопштиме новоста, го пронајдовме со
голема мака тек по 24 часа, во еден милански хотел, каде се завлекол во друштво на
некоја млада девојка. (Стр. 242, Р.И.)

Мусолини на седница на владата ги известил министрите за сé што сме на-
правиле и што ќе преземеме. Добивам дојам, дека сите потполно и одушевено  се
споразумни. (Стр. 243, Р.И.)

Патувам во Тирана, да го дочекам кралот.
9. мај.- Во Тирана. Атмосферата е поволна. Војниците сé повеќе чуствуваат,

дека Грција е скршена со италијанските напори и на сé тоа е понесен“.

Албанија била само италијанска, но никако било каква албанска.
„10. мај.- Кралот стигнал. Ружно, ладно и дожливо време не смета, улиците

да се исполнат вистински со одушевен народ. Кралот е мошне добро расположен и
гибнат. Не верувал, дека ќе ја најде така напредна и плодна Албанија. Во неговото
памтење живеат успомените на сушната и каменитата црногорска пустиња спрема
која ипак чуствува голема љубов, така да сака да ја обнови во границите од 1941.

Смета, дека тоа е неможно. Албанците жестоко би станале против секаква слична
мера. Ние едвај успеваме, да ги обуздаме нивните амбиции, кои веќе стигнуваат до
Бар, дури и понатаму“.

Албанците биле Муслимани=Турци само со турскиот главен град Битола.
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„Кралот спрема мене е мошне љубезен. Повеќе пати поновил, дека само јас
ја ‘создадов’ Албанија и смета потребно, уште еднаш да ми ја покаже својата си-

мпатија. Напротив спрема Кавалеро бил понешто ладен. Кавалеро тоа го запазил и
не ја крие својата лутина. Морав доста да се напрегам, додека сум успеал, кралот да
го повика на ручек, Исклучувањето на Кавалеро од интимниот ручек би предизви-

кало секакви прераскажувања. Затоа барав да бидам повикан.

11. мај.- Сé поминало во ред. Со синоќниот прием свечено е отворен крал-

скиот двор.Понестанале 8 запалувачи, една сребрена кутија и 60 прибори за јадење.
Ако земеме во обѕир, дека ова било прв пат настап на подоброто тиранско опште-
ство, билансот не така лош“. (Албанците биле арамии, Р.И.)

Пак, Албанците биле фашисти: „Сé поминало во ред“- без албански народ.

„12. мај.- Мусолини е лут, оти кралот во Тирана претседувал  со седницата
на владата. Се умирил, кога му објаснав, дека повеќе работел за кралскиот потпис
отколку за заседанието на министерскиот совет“.

Албанија не постоела-таа била само италијанска територија и ништо повеќе.
„Подолг разговор со војводата од Спалето. Е поносен што е одреден за хрва-

тски крал;тој воопшто нема појма за својата должност па е прилично збунет.Му пр-

отолкував, дека всушност ќе биде крунисан намесник во фашистичкото царство. Во
секој случај е потребно, чврсто да ги држиме уздите во рацете“. (14. мај- стр. 245)

„17. мај.- Незнатен инцидент при прилика на кралското заминување од Ти-

рана го помрачила, донекаде, успешната рамка на ова патување. Некаков 19-годи-

шно момче, по име Михајло, грчко- македонско потекло испукал неколку метци на
кралската кола во поминување. Изгледа, дека се работи за некое солудно момче, кој
на тој начин сакал да ја изрази својата огорченост, што месната власти не го уважу-

вале како песник. Премногу е да се нагласи, дека неговите песни вредат многу по-

малку од она неколку лири, кои во пар наврати ги добил како потпора. Кралот не
му придава никаква важност на овој случај. Останал мошне присебен и мирен; из-
гледа дури им рекол на Верлаци, кој до него седел: ‘Овој младич навистина лошо
цели.’ “. (Стр. 246, Р.И.)

Бидејќи имало само верски народи Муслимани=Турци и Христијани, а вто-

риве само како црковен народ само на Цариградската патријаршија, имало само Гр-

ци. Вакви биле Македонците, а цела Албанија била под македонскиот град Битола.
Следи Албанците биле само Македонци: Православни Грци и Муслимани=Турци.

Што кралот не бил убиен, Македонецот него не сакал да го убие- внимание.
„18. мај.- Стигнале Хрватите, со Павелиќ на чело. Се со добра волја и по-

срдечни. Би можело дури да се рече, посрдечни отколку Албанците, кога дошле да
ја понудат круната. Церемонијалот е повеќе или  помалку ист како во албанскиот
случај. На улиците било помалку луѓе, а и прилично ладно. Секој не ја воочил ва-
жноста на настанот. Кога кралот го назначил војводата од Спалето за крал и кога
пратениците го виделе, се слушнало шепотење на одобрување...“.

Хрватите биле свесни да бидат народ,но не Албанците кои биле само Турци.

„21. мај.- Му го отпратив  Mazzolini на Дуче, да би го решиле црногорското
прашање; тоа знатно се замрсило, во прв ред поради сентименталното занимање на
кралската куќа. Изгледа, дека на Цетиње не е добро примен предлогот, да го кру-

нисат кнезот Михајло; не го познаваат, жената му е Францускиња, а досега живеел
од белградска помош. Сите се за кралицата Елена; таа по нивната желба би морала
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да се круниса со круната на Петровиќ. Признавам, дека ваквото решение и мене по-

веќе ми се допаѓа, оти така почврсто би ја држеле во раце Црна Гора. Досега кралот
се противел. Кај него го испративме Mazzolini, да му објасни како стојат работите и
се надеваме, дека ќе пристане, што се однесува  на границите кралот би сакал, да
воспостави црногорска меѓа од 1914. Неможно, Албанците одма би се побуниле, а
од искуството знаеме, како силно огорчување предизвикува лажењето од страна на
сојузникот. Versailles нас за тоа доволно не учи“. (Стр. 247, Р.И.)

Вон Албанија живеат само Албанци како Муслимани=Турци. Нив ги зани-

мало да се одржи само Османовото Царство- не сакале албански туку турски јазик.

„22. мај.- Кралот и  понатаму се  противи,  кралицата  да  ја прими  црногор-

ската круна; препорачува, дека за крал го поставува синот на кнезот Роман, кој е
поново  е  син  еден  Петровиќки. Се  надеваме,  дека  младичот  е подобар  од својот
татко, кој е узор на ветропирот, а освен тоа не може да говори.Mazzolini ќе покуша,
да говори на Цетиње, ама мисли, дека предлогот сигурно ќе биде одбиен од прост
разлог, што никој не знае, дека ово добро дете воопшто постои на светот“.

„26. мај.- Кралот преку Acquarone јавува, дека кнезот Роман не ќе ни чуе за
црногорскиот престол; спрема тоа мораме да се вратиме на Михајло, кој живее на
Боденско езеро. Ако и тој одбие, ќе мораме да мислиме на кралско намесништво.

Вистински да кажам, никогаш не сум верувал, дека толку ќе ја разбивам главата по-

ради земјата како што е Црна Гора“. (Стр. 248, Р.И.)

„Принцот Михајло, оној кој би требал да го обнови црногорскиот престол,

му го отворил своето срце на конзулот Serra di Cassano. Тој не сака ни да чуе дека
се компромитира, оти е уверен, дека Италија и Германија на крај на краишта ќе до-

биат тешко тепање, па заклучува, дека секое војно решение е поминливо и привре-
мено. Не верувам, дека кралицата би била мошне поносна на ваквото сфаќање на
овој изданок на Петровиќ“. (7. јуни, стр. 252, Р.И.)

Се говори за хрватски и црногорски крал- доовде по Зогу без албански крал.

„13. јуни.- Стопански преговори со Берлин мошне напредуваат.  Giannini не
му ја припишува оваа потешкотија на германското зловолје спрема нас туку на ви-

стинскиот недостаток на робата.  Мусолини  е намргоден. Вели,  дека е задоволен,

што европските народи спознаваат, што значи германско господство, ‘Ние на луѓе-
то ќе им оставиме макар кошула, ама Германците ќе им ја одерат кожата од грбот.’

Дуче  во договор со Јакомони ја установил новата смерница на албанската
политика. Албанија треба да му се даде поголема автономија. Бидејќи беговите во
текот на последните настани покажале, дека уште уживаат голем углед во земјата,
не треба да се запостават, ама ипак во владата треба да се примат уште некои луѓе,
поблиску на народот и интелектуалците“. (Стр. 254, Р.И.)

Бидејќи и денес во неа беговите „уште уживаат голем углед“, тие се Турци.

Албанскиот народ бил муслимански=турски со свои видни бегови. А луѓето
„поблиску на народот и интелектуалците“ биле само Христијани- без албанското.

„9. јули:- Acquarone во кралско име се жали: прво, што во прогласот на Цр-

ногорците им говорел за Дуче, а не за кралот; второ, што Дуче извршил смотра на
дивизиите кои се вратиле од фронтот, додека тоа порано секогаш го правел кралот.
Што се однесува на прогласот одговорувам, дека уште не објавен. За смотрата на
трупите ќе разговарам со Кавалеро, спрема кого кралскиот дом уште секогаш е по-
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дозрив, оти според Acquaroneовите зборови ‘има повеќе политички отколку војни-

чки амбиции’ “. (Стр. 259, Р.И.)

Ништо немало само албанско- историски таков народ и никогаш не постоел.

„14. јули.- Немири во Црна Гора. Пукање на наоружени банди, напад на кра-
лската вила во Будва. Изгледа, дека ова не е во врска со уставотворното собрание,
ама подудирувањето на настаните во најмала рака е чудновито. Ние во меѓувреме
го одложивме доаѓањето на Црногорците во Рим. По кратка одредба, намесништво-

то ќе го преземат тројца Црногорци“. (стр. 261, Р.И.)

Во Албанија состојбата останува мирна со години-без бунтовност, сé во ред.

„15. јули.- Ја сознавме поединоста за предавањето на Дебра Табора...
Во Црна Гора прилично лошо. Цетиње е отсечено, а востаниците ги затвори-

ле сите приоди на градот. Испративме војни снаги од Албанија“.

„17, јули.- Црногорското востание се шири и добива сé поголеми размери.

Кога работата не би имала длабоко и горко значење, би било смешно, оти заправо
денес се води војна измеѓу Италија и Црна Гора. Се надеваме, дека нашите војници
сами ќе излезат на крај со востаниците и дека не ќе бидеме присилени, да бараме
германска помош.

Мусолини,  како  и  обично  жестоко  ги  грди  војниците.  Изјавува,  дека  сака
еден едини генерал (чие име не се сеќавам), кој во Албанија им рекол на своите вој-
ници: ‘Слушнав, дека сте валјани таткови семејства. Тоа е добро кај вашите куќи,

ама не во Албанија. Овде никогаш не ќе бидете доволно плачкаши, разбојници и
оскврнители на жени.’ “.

Ги има Италијаните и Црногорците,но никаде само Албанците кои како Му-

слимани=Турци биле и до денес се „плачкаши, разбојници и оскврнители на жени“.

„19. јули.- Некои батаљони продреле во Цетиње; спрема тоа положбата во
Црна Гора знатно се подобрила, иако востанието уште не е загушено“. (Стр. 262)

Албанците само вон Албанија се бунтувале/бунат-тие се Муслимани=Турци.

„21. јули.- Доаѓање на Бугарите; два класична демократско- парламентарни
министри, која европската олуја ја приморале, да дојдат во допир со диктатурите,
униформите и парадите. Дошле да просјачат некои исправки на границата, нарочи-

то во пределот на Охридско и Преспанско езеро, оти им се неопходно потребни, да
го зачврстат својот личен углед во земјата. Не сум сакал да попуштам од формални
туку од вистински разлози. Меѓутоа некои помали отстапки можат да им се учинат
за време на работата на мешовитата комисија“. (Стр. 262/263, Р.И.)

„Работите во Црна Гора стојат прилично лошо. Снагите на востаниците се
појачува со Хрватите и Србите; на нашите дивизии не им тргнало за рака, одлучно
да ги зафатат. Сé тоа е смешно и неверојатно, ама се наметнува потреба за разми-

слуваме“. (22. јули, стр. 263, Р.И.)

Стои Црна Гора, Хрвати и Срби, но никаде ја нема Албанија со Албанците.
„1. октомври.- Од Минхен добивме извештај од  Francesca Pittalisa, нашиот

генерален конзул. Додуше, тој не ја прикажува положбата во повеќе црно, ама за-
тоа ни ружичаста боја. Мошне е значајна омраза, која се појавува измеѓу Прусите и
Баварците. Несумливо, дека верскиот фактор снажно делува, ама не треба да се из-
губи  од вид ни чинителот, дека пруските богаташи, кои се склониле во Баварска,
напросто го плачкаат баварскиот пазар со животни намирници. И уште нека се чу-
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дат, дека Италијаните биле огорчени на Германците, кога ги плачкаат нашите скла-
дишта“. (Стр. 266, Р.И.) (Прусинци и Баварски уште и два црковни народи, Р.И.)

Бидејќи до денес Прусинците не се разбираат со Баварците немало герман-

ски народ. Овој се обединал со своја лажна историја, а со таква ги поделиле тн.Сло-

вени кои до денес меѓусебно се разбират. Па тие биле еден народ, а не Германците.
Како што Германците биле верски поделени, исто биле и тн.Словени. Меѓу-

тоа, за Рим била и останала целта, само тн.Словени меѓусебно да се доистребуваат.
„Plessen му предал на министерството прилично остра вербална нота со која

предупредува, ‘дека народот во Грција гладува и дека ние сме одговорни за сé што
таму се случува.’ Најмалку што можам да приметам есте, дека овај е прилично не-
обичен документ“. (3. октомври, стр. 267, Р.И.)

„8. октомври.- Некои луѓе навистина имаат тврда кожа на одбразот.Кога сум
бил во Албанија,Верлаци во присуство на Јакомони ми напоменал, дека албанската
влада намерува  да му поклони на Кавалеро мала албанска земја. Мислев, дека се
работи  во  вообичаен  спомен-чари  или  груда  земја,  како што  на  пример  земја  од
Монте Грапа или вода од река Плава (каде Италијаните се бореле во првата светска
војна) и наравно, не се противев. Ама кога ме предупредиле, дека поклонот не е си-

мболичен туку изнесува околу илјада хектари земјиште во Фиери, жестоко сум се
спротиставил. Тоа на заинтерсираните не им се свидело па покушале, па покушале,
да ме изиграат со Верлациевото писмо, од кого тобоже се гледа, дека поклонот е
свршена работа. Разговарав со Кавалеро и целата приказна ја фрлив во кош. Кава-
леро поради тоа ме гледа криво. Не сфаќа, дека таквиот постапок за него би значел
пропаст, оти скоро никој не го смета војсководач,а сите шпекулант и профитер. Не
е згоден час, Италијаните да запазат, како Кавалеро слави мошне сумлива победа
над  Грција  земајќи  албански  дар  од  неколку  милиони  лири  вредност,  од  друга
страна  владата  воведува  крушна  карта,  а  народот  сé повеќе  го  стегнува  ременот
околу појас“. (Стр. 268, Р.И.)

Албанците  за  Албанија  не  се  бореле  туку  Италијаните.Следи  и  албански
дар. 

Името Плава има тн.словенско значење. Албанија била 100% тн.словенска.
За ова да се потврди е и името Фиери, ф=п, Пиери, оној кој пие- само Пиер=Пиар.

„Го известив Дуче за Кавалеровиот имот во Албанија. Тоа длабоко и неуго-

дно го дојмило“. (10. октомври, стр. 269, Р.И.)

Сигурно имотот бил тн.словенски и православен- не албански муслимански.

„3. ноември.- Дуче е огорчен на Павелиќ, оти тврди, дека Хрватите се готско
потекло. Тоа ќе ги доведе во делокруг на германското влијание, за што веќе денес
има очевидни докази“. (Стр. 276, Р.И.)

Готите биле Татари со богот Асен, како и Бугарите. Денес името Асен е во
употреба во Бугарија, но никако во Германија. Германската историја е фалсификат.

„11. ноември.- Во земјата и кај Дуче уште секогаш возбудување и потиште-
ност поради сé што се случило. Мусолини е огорчен до крајни граници и им се од-

маздува на сплитските Хрвати, кои фрлаат бомби на нашите војници. Кажува: ‘От-
сега и јас ќе земам телци. Наредив, за секој ранет Италијан да стрелаат двајца Хр-

вати, а за секој убиен, дваесет.’ Ама тој тоа не ќе го направи“. (Стр. 279, Р.И.)

Хрватите се бореле за Хрватска. Па Албанците никаде ги нема во Албанија.
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„Јакомони предлага промена на владата во Албанија. На место претседател-

от на владата Верлаци би требало да дојде Кроја. Тоа би значело понатамошно по-

пуштање  на  екстремните  албански  национлисти.  Досегашните  резултати  на  оваа
политика не се баш сјајни. Работите отишле знатно подобро, додека Бенини ја имал
цела власт во своите раце во Рим. Како било, Мусолини пристанал. Ќе видиме, што
од тоа ќе излезе“. (Кроја=кроја=к роја=рој а, Кроја е како во рој во карпи, Р.И.)

„19. ноември.-Касертано на Дуче и мене ни поднел извештај за состојбата во
Хрватска.Морам да признам,дека нималку не е ружичаста. Павелиќевата власт е ла-
бава;во земјата се шират сплетки;германското влијание се појачува. Сите чинители
се тие кои влијаат, животот на новата држава да постане понесигурна, а нашата деј-
ност неможна. Во поглед на Хрватска денес повеќе не постои италијанско-хрватски
веќе напротив италијанско- германски проблем. Хрватска е предмет на спорот,ама
ние нити можеме нити сакаме, поради Хрватска да дојде до трзавица“. (Стр. 281)

Само во Албанија албанската власт си била добра-само по желба на Италија.
„Го примив  Верлаци, кој блуе  отров  против Јакомони. Разбирливо, оти го

исфрла низ врата. Изгледа дека Верлаци е најповеќе увреден со начинот. Смета, де-
ка требало порано да го обавести, иако тоа би можело да биде двоструко оружје.
Вели, дека Албанија е возбудена, а народот незадоволен. Додуше, тој малку прете-
рува, ама мора да биде нешто вистина во неговите зборови. Меѓутоа кога го запра-
шав, не знаел да ми каже ни лек ни начин. Јас долго се советував и со Јакомони, кој
воопште не е песимист и верува, дека сé би можело да се уреди со неколку среќни
потези. Досега никогаш не се излагал“. (19, декември, стр. 289/290, Р.И.)

„23. декември.- Му го отпратив Верлаци на Дуче. Албанецот не се однесув-

ал, како што треба. Оштро го нападнал Јакомони и побарал, да го замени Guzzoni,

кој е способен, во неколку месеци да ја проголта Албанија и целиот Балкан. Нарав-
но, го грди Кроја, ама нема озбилни докази протов него. Само вели, со земјата не
може да управува фукара и син слуга, кој него, Верлаци, го дворел со кафе во Есас-
пашината куќа. Верлаци е феудалец и за него се свети начела, кои нам можат да ни
изгледаат со предрасуда“. (Стр. 291, Р.И.)

Се говори за Албанци само Муслимани=Турци, кои отсекога биле само во
лична агова служба,но не народна-само фукар=пукар=букар-Букефал=бука и пал-и.

„28. декември.- Инѓели јавува од Токио... (Стр. 293, Р.И.)

Од Берлин се јавува, дека Агличаните се истовариле во Норвешка, а Русите
на Крим. Алфери јавува, дека нема разлог на узрујавање, ама настанот да не се пот-
ценува.

Германците се измакнале во хрватското прашање. Не ги повлекуваат своите
трупи туку бараат војна соработка со нас. Можда тоа и не е зло, оти на пролет ќе
дојде до крвави окршаји во Босна, Србија и Црна Гора“.

Никаде ја нема само Албанија- Албанците биле и си останале паразити.

1942 ГОДИНА

„1. јануари.-  Кавалеро  нашол безброј  изговори  да  ме  посети; всушност  го
сака следното: Германците треба да знаат, дека Мусолини е одговорен за мислата
на нападот на Тунис. Спрема тоа тој би сакал, преку мене да се оправда пред Гер-
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манците. Меѓутоа баш тој исти Кавалеро на Мусолини му внел во главата, дека нам
туниските луки ни се неопходно потребни. (Стр. 295, Р.И.)

Стигнало опширно писмо, кое на пат се вкрстило со Дучевото.Хитлер на до-

лго и широко го прикажува развојот на ситуацијата во Русија. Всушност, се повеќе
се оправдува отколку што објаснува. Спрема нам е љубезен и некако пообѕирен, со-

сема другчие отколку минатата година, кога се давевме во Албанија“. 

Стои за давење во Албанија. До денес Православните се давени од Албанци.

„9. јануари.- Противиталијански демонстрации во Загреб. Сé се сведува  на
едно: треба да се одустане од патувањето. Можда подоцна ќе се пружи подобра пр-

илика“. (Стр. 296, Р.И.)

„Мој членок за Албанија наидол на добар одек. Чудно, дека и германскиот
печат го пренела како израз на осовинска политика. Ипак се добива дојам, дека ни-

вната политичка линија за окупираните земји не е баш таква, да би одговорила на
моите излагања“. (10. јануари, стр. 297, Р.И.)

Во Албанија ништо ново- само старо: Албанците си останале само фашисти.

„Го примив маршалот Кватерник, кој ми донел Павелиќевото писмо,сака, да
го прими Дуче. Сметам, тоа би можело да уследи во Рим, ама не така брзо“. (13, фе-
вруари, стр. 306) (Кватерник=к ватер ник, Р.И.)

 „16. февруари.- Кроја прв пат по образување на својата влада дошол во Рим.

Неговото именување предизвикала прилична бура. Италијанците го сметаат прете-
ран националист, Албанците пак човек премногу скромен со потекло, фукар. А се
знае, дека во Албанија уште владее феудален  менталитет. Верлаци за него рекол:

‘Никогаш не ќе бидам во состојба да го почитувам човекот, на кого таткото му бил
слуга и ме послуживал со кава во Есад-пашината куќа’ “.(Капитализам-нација,Р.И.)

Ако не би бил Муслиман=Турчин Албанецот би бил Ништожник. Ако тој би
бил Муслиман=Турчина само тогаш тој можел да биде човек- убиец на неверници.

„Прерано  е,  да  донесуваме  заклучоци  за  покушувањето  со  Кроја.  Досега
работите оделе  добро и бурата  во многу албански  кругови  се стишала.  Некои  се
плашеле, дека ќе се покажи екстремист, ама тој се однесува умерено. Сега, кога на
власта и на нему му постанува јасна изреката: ‘La critique est asée, mais l’art est diffi-

le- лесно е да се критиува, ама е тешко уметнички дела да се создаваат.’ Не барал
ништо извонредно, освен некои безначајни исправки на границата спрема Црна Го-

ра и промена на знамето. Албанците не сакаат орел ‘заробен измеѓу фашистички
знакови и савојски јазли’. Прашањето е мошне чуствително, ама работата не треба
однапред да се отфрли“. (Стр. 306/307, Р.И.)

Историски Георг Кастритис-тн.Скендербег бил само православен Бриг=Брз-
јак, само со тн.словенски јазик, а неговото семејство било поврзано со црногорско-

то, кое 100% било православно и 100% тн.словенско. Овде се говори за муслиман-

ско=турско проширување кон Црна Гора, а со православен двоглаворел, без фаши-

стички ознаки- тие фашистички ознаки и двоглаворел не се муслимамски=турски.

„17. февруари.- Разговор измеѓу Кроја и Мусолини. Претседателот на албан-

ската влада оптимистички ја прикажал состојбата во земјата. Мусолини ја нагласил
својата  желба, на  Албанците да им осигура  потполна широкоградна  владеење  на
месните самоуправи. Во останатото, тоа е една можна политика, која донесува до-

бри плодови. Инаку и Албанија би постанала жариште на побуни и сплетки, попат
на сите останати земји“. (Стр. 307, Р.И.)
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Следи само во Албанија како освоена земја од Италија немало побуни.

„Вчера на ручекот во чест на Кроја, во присуство на сите министри исфрлиф
афоризам,кој имал успех: ‘човек не се родува туку постанува помлад.’ “.(18.II.1942)

Кога некој се роди и цел живот живее како турски паразит, тешко остарува.
„19. февруари.- Предавање на сенаторот Кроја на Капитол. Говорел за ита-

лијанско-албанска унија, ама неговиот говор бил повеќе реторички и академски от-
колку политички. Странката можела подобро да ја организира оваа приредба: дво-

раната напола била празна“. (Празна- никој не губи време за Безвредник, Р.И.)

Државата со својот народ мора да има влада со претседател- без албанско.

„2. март.- Јакомони известува за положбата во Албанија. Со обѕир на дене-
шната прилика и времето, состојбата е поволна. Ама постои едно прашање, кое го
предизвикува моето внимание: недостаток на војни снаги. Во Албанија одвај имаме
4 дивизии со два полка, секој полк по два батаљони, нешто малку карабинери, ни
една оклопна кола. Тоа се снагите, кои Албанија ја заштитуваат во име на Италија.
Е јасно, дека со овие снаги ништо не би направиле, кога би дошол удар однадвор
или кога непријателската пропаганда би ги побунила повеќе групи на племиња во
внатрешноста на земјата. Не смееме да заборавиме, дека цел Балкан е во пламен,

дека Албанија е тек три години под италијанска управа, дека сме во војна со Аме-
рика и Англија, кои имаат големи средства на располагање, и со Русија, учителка
на  политичко  умеење.  Ќе  поразговарам  за  тоа  со  Дуче  мошне  озбилно.  Е  јасно,

најпрво мораме да го осигураме она, што го имаме и тек тогаш да се грижиме, да
испратиме во Русија нови снаги“. (Стр. 310/311, Р.И.)

Во Албанија состојбата е добра, иако окупаторот нема доволно војни снаги.

„4. март.- Го отпратив Јакомони на Дуче и од него барав, да говори јасно. Во
земјата положбата- вистински- е добра, ама вон границата се закануваат илјада опа-
сности, кое мошне брзо можат да го изменат расположението на граѓанството. Гла-
вен услов да бидеме мирни, есте снагата, моќта, која сега ја немаме. Дуче, можда
повеќе по службена должност отколку од уверение изјавил, дека не го дели нашето
неспокојство. Во секој случај ќе му испратам на секоја дивизија по еден, т.е. трет
полк и неколку тенковски одреди, кои добро ќе послужат во градовите. Јакомони
веќе пар месеци не го видел Дуче и се најдува, дека му отежнал и дека на лицето му
се  гледаат  трагови  на  премореност.  Всушност,  денес  изгледал  поуморен  отколку
инаку“. (Стр. 311/312, Р.И.)

Италијанците не се плашеле од Албанците- овие Албанија не си ја бранеле.
„Јакомони поднесува мошне добар извештај за состојбата во Албанија. Еди-

но потешкотија му претставува недостаток на материјалот, што нам ни смета, да ги
продолжиме започнатите јавни работи“. (21. април, стр. 323, Р.И.)

„23. април.- Му го отпратив Јакомони на Дуче, да го расправаме прашањето
на албанското знаме. Сегашното ја навредува албанската националност и тие го ба-
раат почитување  на своите народни симболи. Денешниот барјак: орел, врамен  во
ликтирски снопови над кои стои савојска круна, е укинато и воспоставено старото
знаме, кое на стапот ќе го има ликторскиот сноп и сина савојска врвца. Наравно,

пред што Дучевата одлука биде објавена, ќе разговарам со кралот“. (Стр. 323, Р.И.)

Албанското знаме со орел било православното, но не муслиманско-турската
месечина, која бил божицата Хекате-и таа била македонска.Па без ништо албанско.
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„2. јуни.- Офанзивата во Либија уште  не добила одреден  правец. Дуче  во-

главно е оптимист, додека во главната команда се веќе повнимателни. Мусолини
кани, да отпатувам во Либија, ‘ама не би сакал, вели, да се понови она што се слу-

чило во Албанија, каде морав да присуствувам на поразот’ “. (Стр. 335, Р.И.)

„Кавалеро  смета,  дека  ситуацијата  во  Либија  е  ‘логична’.  Поново  ја
извлекол од прашината ова доскочица, која многу ја употребувал во своите порази
во Алба-нија. Во  меѓувреме  уште  секогаш се  гнезди  во креветот и приказната  за
својата мо-шне сумлива болест“. (6, јуни, стр, 336, Р.И.)

„10. јуни.- Свеченост пред жртвеникот на домовината во чест на успоменот
на морнаричките  јунаци. По обичај, моранарите и кадетите од Ливорно оставиле
вонреден дојам. Ама кај присутните се запазило мало одушевување. Поворката, ко-

ја поминала со Корзото, не била поздравена ни со едно ракоплескање. (Стр. 337)

Состојбата во Далмација напната, дури мошне напната. Востаниците во бор-

бата совладале  една наша бригада во Книн и сега  напредуваат  спрема  Задар. Ба-
стианини похрлил во Рим. Уверува, дека воопшто нема снага, со која би можел да
се спротистави на побунетите; мораме да плашиме, дека ќе ја заземат цела Далма-
ција. (Стр. 337, Р.И.)

Востанието пламнало и во околината на Ријека.Разговарав со ријечкиот пре-
фект Темистокле Теста, енергичен човек, кој знае да ја преземе одговорноста на се-
бе. Мусолини на него е бесен, оти без икаков, па и привиден судски постапок дал
да се обесат пет востаници,фатени на дело,дури со чевли на нашите убиени војни-

ци. Без обѕир на бесењето кое не спаѓа во рамките на нашите обичаји и многу пот-
сетува на време на старата Австрија, Теста знае да држи ред и побунетите се тре-
сат, кога ќе го чујат неговото име“.

Секаде околу Албанија против окупаторите има борби, само не во Албанија.
„Бугарите  упаѓаат  во  Албанија.  Изгледа,  дека  Германците  имаат  прсти  во

оваа игра. Очигледно се похлепни за рудниците на Езерине“. (16.08.1942, стр. 349).

Следи во Албанија дури навлегуваат и Бугарите- никаде ги нема Албанците.
„1. септмеври.- Никакви значајни новости. Во Египет се Англичаните,уз без-

начаен отпор се повлекуваат спрема морето. Мусолини смета, дека ќе се заустават
на брегот, каде можат да сметат на помош на војната морнарица. (Стр. 351, Р.И.)

Јакомони поднесува прилично умирувајќи извештај за пололжбата во Алба-
нија. Доволно е да се осигураат најнужните количини животни намирници, во зе-
мјата да се одржи мир, иако непријателската пропаганда сега ја зела на нишан Ал-

банија, една оаза на мирот на целиот Балкан. Од документите, кои им паднале во
рацете на албанскиот намесник произлегува, дека Англичаните намеруваат да пр-

едизвикаат востание и немири, да во часот на склучувањето на мир би можеле да ги
оптужат оние, кои ја спровеле персоналната унија со Италија и така да се одземе
секоја правна подлога на односите измеѓу нас и Албанија“.

Имало востанија, а само „Албанија, една оаза на мирот на целиот Балкан“.

„9. септември.- Му скренав на Мусолиневото внимание на состојбата во Ал-

банија.Во денешните прилики не загрижува неизбежното незадоволтво колку недо-

стасуваат наши снаги. На хартија таму се четири дивизии, всушност единаесет ил-

јада луѓе.  Под вакви услови е можно секакво изненадување. Го предупредив Кава-
леро на опасноста, ама тој ми дал само 50 оклопни коли. Малку...“.(Стр. 352/353)
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„10. септември.- Му го отпратив тајникот на албанската фашистичка странка
на Дуче“. (Стр. 353, Р.И.)

„Јакомони  поднесува  прилично  добар  извештај  за  состојбата  во  Албанија.
Верува, дека го пребродивме критичното раздобје и дека би можеле да воспостави-

ме ред и мир во земјата со помош со неколку оружени удари против побунетите“.

(19. октомври, стр. 360, Р.И.)

Само побунети- бунтовници, но никакво востаници против фашизмот.
„Покрај многу сукоби, Јакомони поволно гледа на положбата во Албанија.

Смета, дека внатрешната состојба зависи од меѓународните прилики. Се сложувам.

Намерува  да  го отстрани  Кроја,  иако  признава,  дека  со  покажал  способен.  Обја-
снува: ‘Кроја е човек, кого во својот интерес моравме да го изложиме и така да го
направиме нешкодлив.’ “. (13. декември, стр. 375, РИ.)

Во Албанија зависело од „меѓународните прилики“, никако од внатрешните.

1943 ГОДИНА

„1. јануари.- Никакви нарочити новости, освен дожд со брзојавни честитки,

кои ги испраќаат германските достојници. Мошно се љубезни. Знак на време“.(381)

„Припремив за Дуче меморандум за вистинската положба во Хрватска, Да-
лмација и Црна Гора, каков што настанал после споразумот (!) со четниците: мо-

шне тежок и опасен“. (2. јануари, стр. 381, Р.И.)

„Гелосо дава лоша слика на состојбата во Грција. Ипак смета, дека располо-

живите снаги се доволни, да бар во почетното раздобје ги одбие англиските напади.

Двата генерали гледаат црна иднина. Нивните предвидувања се тажни, иако не ги
кажуваат оворено“. (5. јануари, стр. 382, Р.И.)

„Генерало Dalmazzo ја прикажува мошне мирната положба во Албанија, са-
мо да не дојде до некакви препади однадвор, оти инаку би доживеале многу и бол-

ни изнадувања“. (7. јануари, стр. 383, Р.И.)

Во Албанија со години сé било постаро- само мирно и без никакво востание.
„13. јануари.- Сенаторот Кроја поднесол оставка. (Стр. 384, Р.И.) 

Намесникот Јакомони кани, на негово место да го постави Екрем Либохов,
бивш министер на надворешни работи за време на кралот Зогу, или Кемал Вриони.

Накратко, се враќа власта на беговите, кои уште секогаш имаат голем уплив во зе-
мјата и се во состојба, снажно да влијаат на јавното мислење“. 

Стои Либохов.Па ова име било само тн.словенско. Личноста била само исла-
мизирана.А Албанија 100% била само едно: тн.словенска, ништо посебно албанско.

Следи и Вриони бил тн.словенско, што важи и за Зогу: Зого име, а Зогу дативно.

Историски Муслиманите=Турците Албанци не сакале држава, ниту јазик. За
нив држава била Османовото Царство со Османов јазик во војската и арапски јазик
на исламот. Албанците биле носители на злото, што останало во фашизмот и потоа.

„18. јануари.- Инспекторот на полицијата од  Тирана испратил во  текот на
ноќта возбудлив брзојав: нова влада неможно да се состави, побуните тајно се ши-

рат, власта треба да се предаде на војната команда. Јакомони не јавува ништо. Од
сé произлегува јасно: или некој одповеќе е мирен, или напротив некој одповеќе е
немирен. Го повикав Јакомони на телефон и тој свитакано, како што одговара на
неговата нарав признава, дека работите одат доста лошо,во прв ред поради тоа, што
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Марко Гиони, водач на католиците во скадарската област, бара сé или ништо: или
цела влада или воопшто не ќе соработува. Јакомони не му се покорил на ова уцену-

ање туку кризата ја решил со Екрем Либохов. Тоа значи повратување на власта на
беговите, односно на поедините аристократски семејства. Го известив Дуче, кој пр-

илично е вознемирен. Јакомони го советував, за секој случај да се споразуми со вој-
ните власти. Ќе видиме, колку е чврста денешната ситуација; постанува јасно, дека
и во Албанија се чуствува  одраз  на крупните настани, а тие настани за нас не се
поволни. Во Русија зло, оти повлекувањето на германските трупи заземаат сé пове-
ќе размери. Во Либија уште полошо, оти опасноста за градот Триполис постанува
сé поголема“. (Стр. 385, Р.И.) 

Христијаните Албанци не сакаат по вторпат да потпаднат под мухамеданска
=турска власт. И следи Христијаните во Албанија заедно со Христијаните во Маке-
донија се бореле против Османовата Империја, а нивни изврштели биле воглавно
Албанците Муслимани=Турци. До денес Православните од нив страдаат во Алба-
нија, Црна Гора, Србија, Македонија и Грција.Па Албанците останале злосторници.

„21. јануари.- Како што сум очекувал, Мусолини сакал да го прочита Бовин-

иот извештај. Изјавил, дека Антонескуовите зборови се злонамерни. Уште поодлу-
чни  отколку  вчера  што  ја  потврдил  својата  нахнада,  дека  со  Германците  оди  до
крај. Од друга страна се надева, дека 500 тенкови ‘Тигар’, петстотини резервни вој-
ници и новиот германски топ уште секогаш ќе ја преокренат положбата на добро. И
во поглед на Африка се изразува со оптимизам: ‘Во Тунис пристигнуваат снаги од
Либија и ние уште секогаш имаме мошне добра карта во својата игра.’ Додуше, јас
лично знам, кои се тоа карти и отворено сум го начнал прашањето на Албанија. Си-

те наши акции сличи на ставање на топли облоги. Треба да се испрати војска и по-

ново војска. Веќе е потполно јасно, дека во Албанија ги изгубивме своите привр-

заници, па и самото поверување.  Не ни останува  друго  до ли сила, додуше  да не
употребиме, бар не во прво време отколку да покажеме, дека таа ипак е тука“. (386)

За Албанците се грижеле/грижат турски и европски сили со нивната НАТО.

„1. февруари.- Мусолини одржал мошне поносен говор по повод прославата
на дваесетгодишнината фашистичка полиција. Меѓутоа говорот нипошто не е опти-

мистички. Мусолини не споменува победа веќе само говори за борба. (Стр. 389)

Вести од Албанија предизвикува неспкојство. И владата Либохов настојува
нас да не изигра. Луѓето, кои нам порано ни биле најверни сега жарат, чим се пру-

жи прилика. Дури  Вриони и самиот Верлаци. Знак на времето ! Сметам, дека на-
скоро ќе бидат приморани, управата да му ја препуштат на војните власти“.

Вриони=Бриони е само тн.словенски поим- ништо нема било што албанско.

Албанското било муслиманско=турско зло, а потоа и фашистичко- само зло.

„2. февруари.- Ништо ново.

3. феврари.- Разговарам  со Дуче  за  три  прашања:  Албанија,  Кавалеро,  Ту-

нис. Што се однесува Албанија сметам, дека ситуацијата го наметнува сменување
на Јакомони. Некое време работел мошне добро, ама сега неговата политика е за-
старена и промаршена. Е потребен човек, кој може да говори за сила и кој е спо-

собен сила да употреби. Го предложив Guzzoni или Париани, двајца генерали, кои
ја познават земјата и уживаат симпатија, Мусолини се оградил, дека ќе размисли и
одлучи“. (Стр. 389/390, Р.И.)

Паразите Албанци него го сакале сé додека тие од него имале полза-цицање.
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„Кавалеро: неговото свргнување ги збунило Германците.Тој бил нивни роб !

Сега се плаши, во со нив не би променил целиот систем. Настојував, да го умирам
Бизмарк, ама мислам корисно, Дуче за тоа да му пиши на Хитлер.

Тунис:  Силимбани тобоже се разболел и не сака да се врати назад. Е непо-

требно да го нагониме. Тој веќе доста се изложил на лош дојам со своите постапки.

Место  него  ќе  го  испратам  Бомбиери,  кој  долго  време  бил  генерален  конзул  во
Тунис.

Разговор  со  Мусолини.  Ме  известува,  што  за  сегашната  положба  мислат
угледните луѓе постари, претфашистички режим.

4, февруари.- Долга посета на Thaon di Revela. Тој бил еден од најверните
поборници  на нашето влегување  во војна, оти  беусловно  верувал  во германската
победа. Меѓутоа сега паднал во тешка криза. Ми го отворил своето срце со искре-
ност, каква  што не е вообичаена во политичкиот живот. Гледа и очекува  спас од
монархијата.  Е спремен, да  презема  потребни чекори кај својот стрико, големиот
адмирал, оти- како што се чини- има голем уплив на кралот“.

Италијаните не сакале да војуваат, а тие влегле со Германија оти бесусловно
се верувало во германската победа. Пак, Албанците како Муслимани=Турци за вре-
ме на Османовото Царство сé православно оплачкале, а Православните насила и со
закана до смрт ги исламизирале, а оние кои не го прифаќале исламот ги истребиле.
Следи  Албанците  Муслиманите=Турците  со  фашизмот  истото  го  продолжиле  со
Православните, чиј процес до денес не го дозавршиле. Во нивните злодела ги подр-

жувал католички Рим и католичка Виена, творците на албанското, уништивајќи го
православното што од Рим започнало од 1071 година, а и до денес сé уште без крај.

„Послепладне во кралската палата поради составување на исправи за роду-

вање на принцезата Beatrice. Кралот е мошне преладен; изгледа поуморен. Принцот
од Племонт бил мошне срдечен во текот на нашиот краток разговор. Мошне јасно
ги посматра работите и со права е загрижен поради развојот на настаните.

5, февруари.-Дуче ме повикал во четири и пол час попладне. Чим сум влегол
во собата заприметив, дека е мошне збунет. Одма ми текнало, што има да ми каже:

‘Што сакаш да работиш ?’ го почнал својот разговор и одма со тих глас до-

дал, да ја промениме цела влада. Го сфатиф разлогот на промената, се сложувам со
него  и  воопшто  не  сакам  да  приговарам.  Меѓу  различните  предлози,  кои  ми  ги
става, јас одма го одбив намесништвото во Албанија, каде би морал да ги срелам и
бесам оние, на кои им обеќав братство и еднаквост. Ја избрав положбата амбасадор
кај Светата Столица. Мирно место, затишје, во кое ќе се одморам, ама ипак можам
доста да направам за иднината. А тоа денес повеќе но икогаш е во рацете божји“.

Се истакна: „би морал да ги срелам и бесам оние, на кои им обеќав братство
и еднаквост“. Албанците не ги интересирало „братство и еднаквост“ туку само на
најлесен начин да се стекнат со имот, а тоа е продолжување со нивни злосторства...

„Не тајам, дека за мене е тежок и болен удар што после 7 години, и тоа та-
кви години, морам да го напуштам министерството на надворешни работи, на кое
му го посветив најдобриот дел од својот живот. Ама не е важно. Знам да бидам чвр-

ст и да гледам во иднина, а таа иднина може да бара поголема слобода во мојата ра-
бота.

6. февраури.-  Дуче  рано наутро  ми  телефонира,  да го обуставам  указот  за
своето именување кај Св. Столица. ‘Ќе рече, дека си ставен во нафталин, а ти си

61



премногу млад, така рано да те сохранат.’ Додуше, јас го очекував ова негово коле-
бање и одма го испратив Guarigli, да бара дипломатско пристанување на државното
тајништво. И сега што е направено, е направено. Дуче без одушевување го прифа-
тил свршениот чин. (Стр. 390/391, Р.И.)

Acquarone во кралево име ме обавестил, дека тој, кралот, не знаел ништо за
моето остранување од владата, кога последен пат ме примил. Мошне е среќен, што
одам во Ватикан. Acquarone дури е одушевен.

7. февруари.- Ништо ново освен службеното соопштување, дека сум, имену-
ван за амбасадор при Св. Столица.

8. февраури.- Примопредавање на работата во министерството, а тогаш опр-

остителна посета на Дуче во преседништвото на Владата. Ми вели: ‘Сега мораш да
мислиш како да си на допуст. Подоцна ќе дојде твое време. Твојата иднина е во мо-

ите раце и затоа мораш да бидеш мирен.’ Ми се заблагодари на сé што сум, напра-
вил и накратко ги набројува моите заслуги. Нас да ни оставеле три години време,
да би стапиле во војна, во сосем други околности, а можда не би било потребно, да
војуваме.Ме прашува, дали сите документи се во ред. ‘Да одговорив, сите се во ред
и не заборавете,кога дојдат тешки часови, а сосем е сигурно дека ќе дојдат, дека јас
можам со документите во рацете до ги докажам сите предавства, кои Германците-
едно по друго- ги направиле на наша штета, од припремање на војната до нападот
во Русија, за што нас не известувале, тек кога нивните трупи веќе ја поминале гра-
ницата. Ако вам биде потребно, јас ќе ви ги дадам сите податоци; или уште подоб-

ро, јас ќе припремам говор во 24 часа, кој веќе три години ме дави во грлото, па ми-

слам дека ќе експлодирам, ако не се искалам’. Ме сослушал со молчење, скоро би
рекол со одбрување. Денес е загрижен поради положбата, оти на Источниот фронт
повлекувањето продолжува и се претвора во бегање. Ме повикал, често да го посе-
тувам: ‘Штоповеќе, дојди секој ден’, рекол. Опростувањето било мошне срдечно.

Потполно  сум  задоволен  со  вакво  опростување,  оти  многу,  дури  многу  го  сакам
Мусолини и најтешко ми паѓа, што не ќе имам допир и врска со него“. (Крај, Р.И.)

На стр. 21, е вевед, кој бил „напишан за време на тамнување во Верона“.

А на стр. 24, завршува: „23. декември 1943. Верона, затворска ќелија бр. 27“.

Стр. 21: „Ако оваа моја белешка икогаш погледне светло, тоа треба да му се
заблагодари на мојата внимателност, што на време ги скрил на сигурно место пред
што Германците со подла измама ме лишиле од слободата...“. Па следи и фуснота:

„Не знае точно за какво измама говори Чано. Изгледа, дека е за време на пр-

вата Бадоглиевата влада, после италијанската капитулација. Чано покушал да добие
патница за Шпанија. Бадоглио не пристанал. Некои тврдат, дека тогаш германските
шпиони на Чано му понудиле, дека најпрво ќе го префрлат во Минхен, а оттаму во
Франково склониште на сите фашистички злочинци. И навистина, Чано таенствено
изчезнал од Рим, што предизвикало голема галама во профашистичкиот печат. Из-
гледа, дека по доаѓањето во Минхен одма е затворен и после ‘ослободувањето’ на
Мусолини вратен во Италија, каде е затворен и подоцна стрелан“. 

Дневникот на Чано како да бил за Албанија- на Балканот за неа се пиши.

Албанците биле дворасни, кои се одродуваат со трорасен скиптарски јазик.

ОДРОДУВАЊЕ НА БЕЛЦИТЕ (ПЕЛАЗГИТЕ)
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Бидејќи се говори за одродување на Белците, кои биле Пелазги, е потребно
наједноставно да се образложи одродувањето на белата раса која била еден народ.

Од Египет со Месопотамија живееле два раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Се-
мити). Тие меѓусебно имале свои традиции. Следи Црнците биле канибалисти, се
обрежувале- дури и девојките.Овде најбитно се истакнува, посебно, обрежувањето.

Чано,  во  Дневникот,  на  стр.  222,  пиши:  „2.  декември.-  Никакви  значајни
новости. Дискусијата со папскиот нунциј поради укинување на празникот Нова го-

дина, Три крала и свети Јосиф. Ова е Дучеова замисла и тој на неа е мошне поно-

сен. На мое навалување пропуштил, што се однесува на светиот Јосиф, ама е упо-

рен во поглед на останатите два благдени, нарочито Нова година. По негово ми-

слење ‘Нова година не е друго туку Христово обрежување, т. е. прослава на јудеј-
скиот обред, кој самата црква го отфрлила’. Јас се прашувам, дали во сегашниот тр-

енуток вреди да се раздражнуваат луѓето на вакви новотарии“.

Двете раси говореле на два јазика: пелазгиски и семитски. Бидејќи во црна
Африка не било пронајдено писмо на Црнци, писмото било само на белата раса.

Во прво време се пишело на двата јазика, потоа на една иста плоча... ист те-
кст на два јазика и конечно на заеднички јазик: арамејски и староегипетски.

Арамејскиот јазик бил сиријски, чии наследници на три села од 18.000 жи-

тели и денес говорат арамејски јазик.Токму и затоа овој јазик не бил еврејски јазик.

Бидејќи сириските три села не говореле еврејски, арамејскиот не бил евреј-
ски. Бидејќи на арамејскиот биле пишани првите книги на Библијата, арамејскиот
се прогласува дека тој бил еврејски јазик, што не е точно. Бидејќи другите книги на
Библијата се пишени на коине, никој не рекол дека и коине бил еврејски. Следи Ев-
реите во Александрија да се изјаснат за Хелени, оти коине бил хеленски=повеќебо-

жен јазик. Како доказ дека никогаш немало еврејски јазик, бил јидиш. Овој бил са-
мо тн.словенски јазик. Според Векслер, јидиш е словенски јазик, со исконска сло-

венска синтакса и фонологија.Ова говори, никогаш немало етнички еврејски народ.

Наведеното било повод Херодот (5 век п.н.е.) да не ги запиши Евреите како
еднобожци, ниту тој нив ги внел дека имало Евреи кои се обрежувале- не познавал.

Од арамејскиот јазик постанал новоперсиски, а од староегипетски коине. Од
коине произлегол латински, а во Рим се говорел еолски говор, види Дионисиј. 

Па во Рим се говорел еолски, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.

СЛОВЕНИТЕ САМО ПОЛИТИЧКИ НАРОДИ ОД 19 ВЕК

Авторите пишат за Словени. Вакви народи никогаш и немало. Ова се потвр-

дува со доказот, што во ниеден извор поимот Словени никогаш не се употребувал. 

Историски во употреба биле овие поими:Анти,Венети, Склавини и Словени.

Бидејќи Анти=Анти и Венети=Венети, кои по потекло биле од Балканот, тие
не можеле да означуваат било каков народ Словени. Во прилог се наведуваат Вене-
тите, а вакви биле и Венецијанците. Бидејќи ниеден автор не рекол дека Венецијан-

ците биле Словени, Венетите како Словени биле најголема историски фалсификат.
Следат Склавините=Склавини и Словени=Словени. Склавината била област,

а Словени само за писменост, според слова, а имало и Божјо Слово: Слово=Логос.
Ова се потврдува наједноставно со Русите. Додека Русите пишеле со рецки,

тие биле Рецкари („роцки народ“- „роски народ“). А кога Русите го презеле коин-
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ското слово, тие се нарекле Словени. Ова го пишел цариградскиот патријарх Фотиј-
во 860 година. Следи заклучок, Русите сé до 860 година никогаш не биле Словени.

Тие постанале Словени, според слово, од коине- тн.старогрчки или тн.грчки.

Па Русите никако не биле тн.словенски Словени, туку само грчки Словени.

Бидејќи се говори за Словени, Пелопоносците биле само едно: тн.Словени. 

Димитрис Литоксоу,4 на стр. 35, пиши за „Летописот на Монемвасија: 
„Во текот на истражувањата во библиотеките на манастирите на Света Гора,

тогашниот доцент по класична историја на Атинскиот Универзитет и подоцнежен
професор и премиер, Спиридон Ламброс (1851-1919), пронајде еден исклучително
значаен  ракопис во манастирот Иверон (документ 329, лист 203, а-б) ракопис кој
дава објективен одговор на прашањата за судбината на античкото грчко население
од Пелопонес и на средновековното словенско присуство. Но одговорот што го да-
ваше, сруши сé што дотогаш поддржуваше грчката национална историска школа и,

посмртно, го бранеше Фалмераер. (Иверон=ивер он: ов-он-от, Р.И.)

Очигледно е дека Ламброс бил исправен пред еден голем проблем- дали тре-
ба да го објави ракописот. На крај научната деонтологија ги совлада националните
мотиви, а Ламброс, правејќи исклучок во грчкото правило, решава да го објави те-
кстот.

Летописот го именува под наслов ‘Иверскиот препис на летописот на Моне-
мвасија’ и го објавува заедно со другите два преписа на летописот (Ламброс 1884,

стр. 97-128). Еден, што го пронајде Giuseppe Pasini, во Кралската библиотека на То-

рино, е под наслов ‘За изградбата на Монемвасија’ и е објавен во 1749 година, и
еден друг што го пронајде самиот Ламброс во библиотеката на манастирот Кутлу-

мусиу (кодекс 220, лист 194а- 196в) под наслов ‘Како и кога се населиле Монем-

васија’.(Монемвасија=моне м васија: моне=Моне;м=ма, васија=а асија=а сија, Р.И.)

Според мое мислење, ракописот на Летописот на Монемвасија од манастир-

от на Иверон, го претставува најзначајниот текст за промените на населението, што
се забележани во Грција во текот на средновековието и покрај тоа, летописот е го-

лема непознаница или фалсификувано сознание за грчката историографија. Пред да
започнам со неговото претставување, во продолжение ќе Ви го претставам во цело-

ст“. (Со наводов ќе се потврди, на Пелопонез немало преселби на тн.Словени, Р.И.)

Го пренесувам од 36 страна, вклучувајќи ги и Склавините=тн.Словени.

„Во годината 6064 од основањето на светот којашто всушност беше 32 го-

дина од царувањето на Јустинијан Велики, дојдоа во Константинопол пратеници од
еден чуден народ, од таканаречените Авари. И целиот град дотрча зачудено на ни-

вниот изглед, како никогаш да немале видено таков народ.

Зашто тие имаа мошне долги коси изврзани со гајтани и сплетени. А оста-
натата нивна облека беше слична на другите Хуни“.(Дебели монголски влакна,Р.И)

Се почнува да се пиши само за Авари, кои биле Хуни. Значи, само Монголи.

„Тие, како што вели Евагриј во петтата книга од неговата Црковна историја
се од оној народ кој живее во приколки и кои ги држат во посед тамошните полиња
над Кавказ, а бидејќи злопателе од Турците, кои им биле во нивно соседство, бегај-
ќи од нив, се откажале од истата земја и преминувајќи го брегот на Црното Море,
пристигнале до Босфор.

4 Димитрис Литоксоу,Измешана нација или за Грците и разнебитенитеДругојазичници,Аз-Буку,2005
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Оттаму тргнувајќи, минаа низ местата на многу народи, борејќи се против
нив, кои и самите беа варвари, сé додека не се најдоа до стрмните брегови и на ре-
ката Истрос и испратија луѓе  да преговараат кај Јустинијан, барајќи тие да бидат
прифатени“.  

Следи најголемиот доказ дека за време на Јустинијан Истрос (Дунав) бил гр-

аница. Бидејќи двата брега на Дунав биле под Јустинијан, кој таму градел цркви,

касарни, градови како Хераклеа во Битола, сé било само едно: римско=ромејско. 

„А бидејќи царот беше човекољубив, тој нив ги прифати, и од него ним им
беше доделено да се населат во земјата на Мисија во градот Доростел кој денес е
наречен Дристра.

И така, откако тие од луѓе  кои се наоѓаа во неволја  станаа луѓе  кои  се  во
благостосојба, се распространија меѓу толпата и заборавајќи на добрините станаа
неблагодарни, па се  вратија  за да ги  уништат  Ромеите, ги  погубија  Тракијците и
Македонците и самата царица ја нападнаа на јуриш и она што беше нејзино беспо-

штедено го оплачкаа. (Со Арнаути: мнозинство Черкези и малцинство Татари, Р.И.)

Го зазедоа уште и Сирмион, еден значаен град во Европа, кој е во Бугарија а
сега се вика Стримонос, и претходно беше држен под власт на Гепидите, а од овие
му беше предаден на царот Јустин.

Заради овие работи спогодбите што ги направија Ромеите станаа срамни за
нив, бидејќи ветија дека ќе им даваат ним годишен данок од 80 илјади. На ова се
дадоа свечени ветувања дека Аварите ќе бидат мирни.(Како Черкезите лажат...,Р.И)

Во времето кога Маврикиј го држеше жезолот во шест илјади и деведесетта-
та година дојдоа да преговараат Аварите кај него, сметајќи дека имаат право заслу-
жено да побаруваат кон 80 илјади злато кое го зеле од Ромеите да им бидат додаде-
ни уште дваесет. (Како кај Арнаутите: Черкези- Кавказ и Татари- Црноморие, Р.И.)

А царот кој беше наклонет кон мир го прифати тоа. Но, и тоа не беше дово-

лно да ја задоволи спогодбата за понатамошните две години. (Како со Черкези,Р.И)

Зашто хаганот, нивниот водач, еднаш наоѓаше еден изговор, за да најде по-

вод за војна и бараше претерани нешта, така што да може со нешто погрешно да се
слушне дека се разрешуваат договорите и така ненадејно го освои Сингидон, град
на Тракија, затекнувајќи го него незаштитен, а освен тоа уште и градот Августа и
Виминакиј а тоа е голем остров на реката Истрос“.(Како и Черкезите до денес,Р.И.)

Се наведе Подунавјето, северно и јужно, Тракија и Македонија, а никаде не-
мало било какви тн.Словени. Ова било поради тоа што дотогаш не бил во употреба
поимот склавина, кој означувал област, спротивна провинција и тема на латински и
коине.Пак, латински и коине никогаш не биле народни јазици, туку само службени.

„Го зазеде и ахиал, денешен средишен дел на Македонија и многу други гра-
дови ги зеде во свои раце, коишто припаѓаа под Илирик.

Дојде сé до преградието на Визант, пљачкосувајќи притоа сé.

Се закани и дека ќе го уништи Големите ѕидини.

А неколкумина од нив преминаа и преку теснецот на Авид и откако ги плач-

косаа местата на Азија повторно се вратија назад“.

Па токму во ова време на Балканот и Азија немало Склавини=тн.Словени.

„А царот ги испрати како пратеници кај хаганот патрикијот Елпидиј заедно
со коментиол за да направи анекс за пактирање, и на тоа варваринот се согласил да
настапи мир.
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Откако се смири за кратко време тој повторно ги раскина официјално даде-
ните ветувања  и започна војна, заплашувајќи ја земјата Скитија и Мисија, и уни-

штувајќи премногу тврдини“.

Се говори за Скитија северно од реката Дунав и Црно Море и Мисија на Ба-
лканот. Бидејќи никаде не се споменуваат тн.Словени, такви и никогаш немало.

Бидејќи доовде никаде не се говори за преселби на било какви тн.Словени,

авторот Димитрис Литоксоу, на стр. 65, почнува со текстот кој следи, а во неговата
книга тој е на стр. 52: „А при друг напад ја зеде во свои раце цела Тесалија и цела
Елада...“. Само без веќе преставениот текст, во кого немало преселби на тн.Слове-
ни, тој може да пиши дека имало Словени, па Грците биле „измешана нација“. Тие
не биле измешани, туку само одродени тн.Словени од својот варварски=пелазгиски
=тн.словенски јазик на кого говорел и Платон. Во Елада говорен бил атичкиот, а
службен само јонскиот. Следи коине бил само христијански јазик, со употреба во
Елада само од 6 век. Бидејќи Еладците не биле Христијани туку повеќебожци=Хе-
лени, Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина, 529 година: сé јасно.

Бидејќи никогаш немало тн.Словени беспредметен е спорот меѓу Р.Македо-

нија и Грција. Токму овој историски доказ Р.Македонија мора да го обелодени. Ние
сме домородци, а дојденци се Циганите на Пелопонес во 14- 15 век со индискиот
музички инструмент бузуки, Малоазијците од 1923... година во Долна Македонија.

„А при друг напад ја зеде во свои раце цела Тесалија и цела Елада, а и стар
Епир и Атика и евија5“.

Во Тракија, Македонија, Тесалија, Елада и Епир никаде немало тн.Словени.

„Тие се упатија и на Пелопонес и него го освоија со војна, и откако ги исфр-

лија и ги уништија благородните елински народи, самите се населија на него ((на
Пелопонес))“.

Значи, Аварите=Хуните=Монголите дошле и до Пелопонес, каде „самите се
населија на него“.Аварите дошле до Пелопонес и тоа сами без никакви тн.Словени.

„А тие што можеа да избегаат од нивните убиствени раце со распрснаа, бе-
гајќи едни на една, други на друга. Градот Петра беше преселен во земјата на кала-
врите на ригиј, и Аргејците во (на) островот кој се вика Орови, а Коринтјаните, пак
се преселија на островот кој се вика Егина“.(Од Арнаутите сé до денес се бега,Р.И.)

Следи само од Аварите избегале во Калаврија (Калабрија), Ригиј во Италија.
Пак, „Орови, веројатно микротопоним на Пелопонес“: Орови=тн.словенски.

За авторите на Пелопонес топонимијата и денес е склавинска=тн.словенска.
„Тогаш  и  Лаконците  ја  напуштија  татковата  почва  и  едните  отпловија  на

островот Сицилија, и тие сé уште се на неа во местото наречено демена и така до-

бија назив дементи наместо Лакедемонити. Така се преименуваа и го сочуваа дома-
шниот лаконски дијалект.

А овие другите откако најдоа тешко пристапно место откај морскиот брег
изградија цврсто укрепен град и го нарекоа Монемвасија затоа што кога допатуваа
во него имаше само еден пристап а во тој град се населија заедно со нивниот дома-
шен епископ.

А пастирите на стоката и селаните се населија во тамошните стрмни соседни
места, и тие најпосле беа именувани цаконци.

5 „Евија (Euboia), во западните извори како Negroponte...“: Еубоја=е у бој а/Евбоја=е в бој а- е во бој.
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Така Аварите откако го зазедоа Пелопонес и се населија на него, продолжија
да живеат таму уште двесте и осумнаесет години без да му бидат поданици ниту на
царот на Ромеите ниту на некој друг, значи од 6096 година од основањето на све-
тот, односно од шестата година од владеењето на Маврикиј и сé до 6313 година,
односно до четвртата година од владеењето на Никифор Постариот кој имаше син
Ставракиј“.

Се говори само за Авари, а никаде ги нема живите суштества тн.Словени. 

Се наведија Маврикиј во 6 век, Никифор (802-811) и Ставракиј (811).

„Бидејќи само источниот дел на Пелопонес од кај Коринт и сé малеа кој му
припаѓаше на стхавинскиот народ, заради стрмниот и тешко пристапен терен оста-
на чист, во тоа место беше испратен од царот на Ромеите стратег на Пелопонес“.

Па авторот истоветува  Склавини  со Словени, два различни поими: првиот
склавина означувал област,а вториот Словени од слова- имало Божјо Слово=Логос.

Следи заклучокот дека „стхавинскиот [склавинскиот] народ“ е домороден.

Тој како таков на Пелопонес а „заради стрмниот и тешко пристапен терен
остана чист“. Ова говори, тој со ниеден друг народ не се мешал, а и не можел да се
меша кога кај него не дошол друг народ со кого тој би се помешал:тн.Словени лага.

Бидејќи Склавините биле повеќебожци, кај нив „беше испратен од царот на
Ромеите стратег на Пелопонес“. Царот и стратегот биле еднобожци- Христијани. 

Следи кај повеќебожците да биде народен јазик само варварски=пелазгиски
=тн.словенски јазик, а кај Ромејците македонскиот Птоломејов Александријски ја-
зик коине. Јазикот авторите го нарекле византиски, на Цариградската патријаршија.

„Еден  од  војсководците кои  беа  под овој стратег, тргнувајќи  од Мала Ар-

менија, од фатријата на оние кои имаа назив Склири, му се нафрли на схлавинскиот
народ, го порази воено и најпосле го истреби и на првобитните жители им даде по-

вторно да се населат во куќите“.

Бидејќи никаде со Аварите не биле доселени скитски Склавини, Склавините
на Пелопонес биле домородци во Елада. За да се потврди дека Склавините не биле
од Скитија, до денес тн.словенски народи на Балканот немаат скитски мал нос, ка-
ко што е рускиот, како и на Монголите. Исто така, Скитите на боговите не им при-

ложувале жртви. Бидејќи Склавините на Пелопонес приложувале жртви, што било
дело од атинската „Илијада“,Склавините на Пелопонес биле само едно: домородци.

Па Еладците биле само одродени тн.Словени-повеќе наведено во мои книги.

„Откако тоа го дозна претходно споменатиот цар Никифор, тој се исполни
со радост и ја презеде грижата да ги обнови тамошните градови, а исто така и да ги
обнови и црквите кои варварите ги беа срамниле со земја, а самите варвари да ги
направи христијани, затоа откако се распраша за местото каде се преселиле и каде
престојуваат некогашните жители на Патра по негова заповед тој нив повторно ги
насели на почвата каде си беа од искона заедно со нивниот духовен пастир, чиешто
име тогаш беше Атанасиј и на Патра и даде право на митрополија, а претходно таа
имаше статус на архиепископија“.

Стои варвари со варварски јазик и христијани со христијански јазик коине.
Токму на него се проповедуваше во црквите на митрополијата и архиепископијата.

„Повторно го изгради од темел и нивниот град и светитите божји цркви.

Тоа беше така уште и во времето кога патријарх беше Терасиј, нашиот отец
меѓу светите.
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Го подигна од темел и градот Лакедемон  и  во него всели  измешан  народ-

Кафири и Тракијци и Ерменци и други од разни места и градови и тие се собраа во
една епископија и повторно неа ја воспостави и издаде закони таа да биде подле-
жна на митрополијата на Патра, посветувајќи при тоа уште две други епископии-

Метона и Корона“.

Се  говори  за  теми  на  коине  со  свои  цркви,но  никако  Склавини-

повеќебожци.

Кога се христијанизирале Склавините тие станувале Ромејци=Христијани.

Коине бил само христијански јазик, а единствен само со Ираклиј (610-641).

„Затоа и варварите водени со божја помош и милост се покрстија и се при-

клучија кон верата на Христијаните, за слава и благодарност на Отецот и на Синот
и на Светиот дух сега и секогаш и во вечни векови амин“.(Амин=а мин- мина, Р.И.)

Следи најголемиот и најглавен доказ, дека Склавините не биле посебен на-
род, туку еден ист народ со Ромејците. Само со нивното христијанизивање тие ста-
нувале еднобожци, се крстеле со христијански имиња и така тие станувале Ромејци.

Бидејќи никогаш немало тн.словенски народи, тн.Словени се политички. 

Тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски на кого се говорело во Грција.

ГРЦИТЕ САМО ВАРВАРИ=ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ

Во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого
говорел Платон. Па Елада била Пелазгија. Ова говори, таа била само тн.словенска.

Елада потпаднала под Македонија, а Македонија под Римската Империја.
Во Римската Империја службен  јазик бил латинскиот, а не коине. Бидејќи

Библијата на Стариот завет и Новиет завет биле пишани на коине во Александрија,
со прифаќањето на христијанството, а прв христијански јазик бил коине, коине по-

степено го заменува латинскиот јазик. Следи коине да биде и единствен јазик.

Во Источното Римско Царство имало две цркви: царска Цариградска патри-

јаршија со царскиот јазик коине и народната Охридска архиепископија со реформи-

раниот коине, откого биле отфрлени семитските зборови.Тоа што го направил Кон-

стантин Филозоф, било само повторување од староегипетски во коптски јазик.

Црквите биле ромејски, а Ромејци биле сите жители на Источното Ромејско
(Римско) Царство. Ова важело и за Елада со селото Атина-главен град на тн.Грција.

Како државен народ на тн.Византија, која имала македонска династија, дури
и македонска ренесанса, биле Ромејците, поделени во два црковни народи: царски
на Цариградската патријаршија со своите Греики (Грци) и на народната=булгарна-
та Охридска архиепископија со свои приврзаници Булгари. Со крстоносните војни
насила од  мајката  Охридска  архиепископија  била  отцепена  Пеќката  црква.  Па  се
создал и Пеќкси (рашки тн.српски) народ со јазикот на Охридската архиепископија.

Следи по потпаѓање на Балканот под Османите, кои биле Комнени (Македо-

нци), да има само верски народи. Тоа важело и за Македонците. Токму и затоа Ма-
кедонците станале двоверски народи: Христијани и Муслимани=Турци- со пример:

Во Дневникот Чано, на стр. 44, вели: „23. февруари.- Атолико испраќа зани-

млив извештај од својот разговор со Марат-паша со египетекиот пратеник во Бер-

лин. Пашата говори во име на својот крал, кој се изјаснува како непријател на Ан-
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гличаните и го прашува, дали Осовината би била спремна да ја потпомага полити-

ката на кралот Фарук, ако Египет би ја објавил својата неутралност...“.

Египетскиот крал Фарук бил Македонецот, внук на Мехмед Али. Тој бил од
Кавала. За него во Египет се знае дека тој бил само Македонец. Токму ова Грците
го провериле, што важело и за Албанците и други. Тој знаел што тој бил и останал.

Заклучокот е едноставен, Македонците се делеле според верата и црквата.
Следи во 18 век да постојат три црковни народи: Грци само на дел од Тр-

акија, Рашани=тн.Срби северно од Албанија (Арбанија) со Р.Македонија и Булгари
сите други простори јужно од просторите на Пеќката црква и западно од Источна
Тракија. Ова говори Арбанија, Македонија и јужно од неа со сé Елада биле само
под Охридската архиепископија. Ова говори дека Арбаните и Еладците биле Бул-

гари  со  службен  македонскиот тн.старословенки  јазик.  А  само  во  Цариградската
патријатшија опстоил македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине.

Бидејќи во 1767 година Охридската архиепископија била укината, опстоила
само Цариградската патријатршија со тн.византиски јазик коине. Токму и затоа от-
тогаш имало само  Грци. Ова  било повод, Македонците да постанат Грци. Токму
само поради многувековните традициите на Охридската архиепикопија се настоју-

вало да се возобнови Охридската архиепископоја со тн.старословенски јазик итн.

Во Грција службен  јазик бил коине, а со владеењето  на баварскиот принц
Ото, како прв грчки крал, првиот весник бил напишан на коине и германски јазик.

Подоцна се оди да се создаде и грчки јазик, кој бил само рефирмиран коине.
Ханс- Лотар Штепан,6 на стр. 54, пиши: „Во стара Грција распространетиот

разговорен јазик, Koine ... (Коине=којне=кој не- Кој дојде ? Кој не дојде- сите, Р.И.)

По ослободување на Грција од Турците, јазичното прашање остана неразре-
шено. Два јазика си конкурираа еден на друг: литературниот (писмен) јазик Ката-
ревуса и говорниот (народен) јазик Димотике.

‘Со текот на времето јазот помеѓу јазикот на народот и јазикот на учените
толку се прошири, што за да се разбере јазичното прашање неопходно беше високо
образование, кое пак им беше достапно само на високите класи во Грција. Бидејќи
употребата на едниот или другиот јазик зависеше од позицијата во општеството, ја-
зикот стана статусен симбол.’ Ова доведе до ‘јазична анархија’ “.

Бидејќи секој народ има еден јазик, а Грците четири јазици (тн.Хомеров кој
бил пелазгиски=тн.словенски, коине дворасен јазик, катарвуса вулгаренкоине и ди-

мотики уште повеќе вулгарен=народен јазик со поголема пелазгиска основа) нема-
ло еден туку четири грчки народи со четири меѓусебни неразбирливи јазици.

Следи заклучок никогаш немало било како грчки етнички народ.

„Филологот,  преведувач,  реформатор  и  лектор  Адемантиос  Кораис  околу
1850 год. (по Христа) од старогрчкиот[коине] изведе јазик за настава и официјален
државен јазик, при што поради неговото ‘братско учење’ си создаде непријател во
православната црква, чиј [цариградски]Патријарх со своето учење’, ‘поредокот во
времето под турското владеење го сметаше за теолошко исправен’.

Иако живееше во Франција, Кораис со својата патриотска определба во на-
родот се здоби со речиси легендарен углед. Како пример можат да послужат забе-
лешките на претставникот Фон Билов (von Bülow) во Атина, кој во напнатата си-

туација  на Балканот- тоа беше четири дена пред Русија  да  í објави војна на Тур-

6 Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, Аз-Буки- Скопје, 2004.
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ција во април 1877 год.- се чудеше на ‘неземањето удел ... на мнозинскиот народ во
Грција ... во текот на настаните’:(Русите се бореле за православието- не други, Р.И.)

‘Колку е голема рамнодушноста се покажува и денес, кога цела Атина жале-
ше кога беше положено телото на големиот патриот Кораис, донесено од Парис.
Ниту една од важните личности, кои земаа збор пред ковчегот на ‘духовниот татко
на ново-елинизмот’, не ја спомна ниту со еден збор опасноста од војна што се зака-
нуваше на Дунав’.(Грците не биле етнички туку православен народ со Русите, Р.И.)

Катаревуса остана јазикот на весниците, законите и науката. Тој во 1911 год.

во Уставот беше прогласен за официјален јазик. Дури во 1917 год. Венизелос го во-

веде Демотике- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288)

Во 1964 год. Централната партија обата јазика ги сметала за рамноправни.

Во  времето  на воената  хунта,  1967 год.,  Катаревуса  повторно беше  прогласен  за
службен јазик, а Димотике беше ограничен во првите четири години во основните
училишта. Овој јазичен дуализам дури во 1976 год. (уште подоцна од 1944 !) беше
тргнат настрана: Демотике  стана  официјален  јазик во  образованието и  службите.
Но Катеревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквата и армијата.(стр.

288) И покрај тоа Димотике, иако мачно, се спроведе.
‘Секако дека има различни типови на Димотике- грчки. ... Јазикот што ние

го нарекуваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи ...многубројни елементи на
стариот висок јазик.’ Се е јасно ?“. (Па новогрчки бил реформиран коине, Р.И.)

Следи заклучокот, дека никогаш немало било каков грчки етнички јазик.

За Грција соборна црква постанала Св. Димитрија во Битола- со јазик коине.
Под Битола била цела Албанија. Па следи Албанците биле битолски народ.

Ова се гледа, што Албанците за Велика Албанија ја внесле и нашата Битола.
Во Дневникот, Чано, на стр. 246, открива една вистина за народ Македонци: 

„17. мај.- Незнатен инцидент при прилика на кралското заминување од Ти-

рана го помрачила, донекаде, успешната рамка на ова патување. Некаков 19-годи-

шно момче, по име Михајло, грчко- македонско потекло испукал неколку метци на
кралската кола во поминување. Изгледа, дека се работи за некое солудно момче, кој
на тој начин сакал да ја изрази својата огорченост, што месната власти не го уважу-

вале како песник. Премногу е да се нагласи, дека неговите песни вредат многу по-

малку од она неколку лири, кои во пар наврати ги добил како потпора. Кралот не
му придава никаква важност на овој случај. Останал мошне присебен и мирен; из-
гледа дури им рекол на Верлаци, кој до него седел: ‘Овој младич навистина лошо
цели.’ “. (Македонецот песник немал намера било кој да убие- за внинание, Р.И.)

Бидејќи имало само верски народи Муслимани=Турци и Христијани, а вто-

риве само како црковен народ само на Цариградската патријаршија, имало само Гр-

ци. Вакви биле Македонците, а цела Албанија била под македонскиот град Битола.
Следи Албанците биле само Македонци: Православни Грци и Муслимани=Турци.

Како што немало грчки етнички народ, не можело да има ниту скиптарски.

АЛБАНЦИТЕ (СКИПТАРИТЕ) САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ

Скиптарите биле Бриги=Брзјаци, оти тие им припаѓале на Бригија. Исто та-
ка, Арбанија=Скиптарија и припаѓала на Македонија, што било не само во првиот
милениум  туку и  во вториот милениум  на новата ера. Следи  таа била под Охри-
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дската архиепископија со македонскиот тн.старословенски јазик и под Битола, кој
бил административен центар и за Арбанија=Скиптарија..., а и под соборната црква
Св. Димитрија под Цариградската  патријаршија  со македонскиот јазик коине. Сé

ова говори само едно дека Скиптарите=Арбаните биле само одродени тн.Словени.

Нивното одродување било по 1767 година и тоа со службените јазици коине
и латински како христијански јазици, арапскиот исламски јазик и монголски=тур-

ски зборови од Османовиот јазик кој бил само новоперсиски со монголски зборови.

Монгоизирањето било зголемено со од Арнаутите (Татари,Черкези и други).

За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент,
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува  Лииен,  кој  истакнувал  дека  Булгарите  имале  угријско  потекло.  Ерих  фон
Де-никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната
на средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на
ту-рскиот.  За  Сефтерски,  кај  Симеон  дома  се  говорело  бугарски  (татарски,

чувашки).

Се истакна дека Буе ги наведува албански зборови. Во прилог се наведува,
што Олга Луковиќ- Пјановиќ вели: „... Присуството пак на турски и грчки зборови,

по Буе, се обајснува сосема природно...“. Па монголски=турски=албански зборови. 

Ваквото монголизирање=турцизирање било воглавно со исламизацијата.
Албанскиот академик Поло вели: „Масовната исламизација на Албанците во

17 век предизвикала јака идеолошка поделба...Религиската поделба без сумливост
чинела озбилна препрека на создавање на националната свест на Албанците...во то-

лку што повеќе што теократската држава на Албанците муслиманите ги сметала за
Турци“. Па на Муслиманите=Турците не им бил потребен јазик и негово писмо.

Наим Фрашери во 18 век говори: „Сите ние сме браќа на иста крв и ист ја-
зик. Не велите Турци  и ѓаури, тоа никогаш не го велете“. Следи Албанците како
Турци  нив  не  ги  интересирало  нивниот  пелазгиски=тн.словенски  јазик  на  белата
раса со писмо туку само турската=муслиманската вера со арапскиот исламски јазик

Поло вели: „Муслиманите го користеле привилегираниот статус и уживале
политички права од кои христијаните биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа
класа се претставувала, не како претставник на турската нација, туку како емана-
ција религиозна на исламска држава“. Албанците не биле народ туку само Турци.

Ставро Скенди кажува: „Скадарските муслимани не сакале албански школи
ни албански јазик и не сакале никаков друг службен јазик освен турскиот“. Потоа
додава дека тоа било мошне раширена појава во Скопје и западна Македонија каде
многу семејства  говореле само турски. Сî тоа кулминирало во текот на I Светска
војна, кога независна Албанија постои. Тогаш во земјата избиваат масовни побуни
на селаните, значи обичниот народ, кој како еден од основните поставува захтев за
поново обединување со Османовото царство, значи самиот албански народ се од-

рекува и од својата држава и од својата нација во име на исламот.
Мирољуб  Јефтиќ  вели:  „Воостанатото  управо  поради  исламот  не  бил  ни

еден муслиман сунит меѓу луѓето кои го буделе албанскот национализам. Сите тие
се христијани: Наум Веќилхарџи, Зеф Јубани, Константин Кристофориди, Једоним
де Раде. Ова не кажува никој друг туку Рамиз Алија муслиман и предавник на Ал-

банија. Тек подоцна се приклучуваат браќата Фрашери: Абдул, Наим и Сами. Ама
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тие не се сунити туку припадници на една кривоверна верска, дервишанска секта,
бектешија, кои ни тогаш ни денес не се во заедница со останатите муслимани ни на
Космет ни во Албанија ниту во Македонија. Нема во тоа движење ни еден сунит“.

Следи муслиманската=турската нација Албанци немала национално чуство-

со верски арапски јазик, а и службен Османов јазик на Мехмед Караман од 13 век.

Ставро Скенди кажува: „Скадарските муслимани не сакале албански школи
ни албански јазик и не сакале никаков друг службен јазик освен турскиот“.

Од ваквата состојба Албанците како одродени тн.Словени биле неписмени.

Фалмерајер напишал за Албанците: се „...ама без литература, без книга и са-
мите без алфабет“. Според Буе Албанците биле нов народ- во свој тек на развиток.

Наведеното било повод, за Албанците други пишеле- на ништо скиптарско.

Вилкинсон,7 на стр. 158, во Картата на Е. Барбарич од 1905, пиши: „Од сите
најголеми етнички групи на Балканот на почетокот на векот, единствено Албанци-

те немаа удел во својата територијална политичка независност. Едно време тие до-

стигнаа извесен степен на целост под водство на Скендербег (сл. 27) во петнаесет-
тиот век, но не направија ништо понатаму во смисла на нивна политичка еманци-

пација сî до ова време...“. (Тој и неговите пишеле само на тн.словенски јазик, Р.И.)

Се потврдува дека Албанците до 1905 година биле најнеписмен народ.

На стр. 160 следи за него продолжување: „На север, Барбарич ги притисна
албанските барања во Стара Србија. Овие Албанци беа особено почитувани под ту-

рскиот режим, кога беа во можност да мигрираат од висините на Албанија во ни-

зините и басените на Стара Србија и Македонија. И покрај ослободувањето на ту-
рската сила, Албанците, немајќи силно чуство за својата националност, почнаа да
се среќаваат со растечката опозиција од страна на Србите. Муслиманската религија
што можеше да им даде некаков изглед на национално чуство, беше речиси без ни-

какво значење бидејќи многу Срби беа исто така муслимани. И повеќе од тоа, С.

Гопчевиќ и неговите следбеници до еден одреден степен успеаја во модификација-
та на идејата дека повеќето од жителите на Стара Србија се Албанци, преку инси-

стирањето на српското потекло на жителите од Стара Србија. Барбарич ја порекну-

ва ваквата идеја и повторно го поставува постоењето на барем дветретинско мно-

зинство Албанци во Стара Србија“. („дветретинско мнозинство“ Арнаути, Р.И.)

Се говори, дека Албанците немале национално чуство- не знаеле што биле.
„Токму заради ваквата ограничена циркулација, картата на Барбарич нема-

ше големо влијание врз европската картографска размисла, но неговите придонеси
беа  покасно  искористени  од  А.  Дардано  при  подготвувањето  карти  за  Географ-

скиот институт Агостини. Италијанскиот и бугарскиот интерес за Албанија не бе-
ше без никаков ефект врз развојот на албанскиот национализам. Само неколку го-

дини подоцна,во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволуира една
прикладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба
беа италијанската, кирилската па дури  и арапската азбука. На овој начин еден од
најстарите индоиевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и развод-

нување. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албан-

скиот или ‘шкиптарскиот’ јазик. Додека Италијанците беа тие што ги култивираа

7 Х. Р. Вилкинсон,  Картите  и политиката.  Преглед на  етнографската картографија на  Македонија,
Македонска книга, Скопје, 1992. Превод од англиски од изданието во Ливерпул, 1951 година. 
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албанските аспирации, сепак постоеја и исклучоци: Г. Амадори- Виргиљ, на при-

мер, во 1908, го игнорираше постоењето на Албанците на својата карта...“.

Со наједноставниот заклучок, скиптарски народ сî до 1924 година немало.

Па со ваква состојбат, никогаш не може да падне збор за скиптарски народ.

Бидејќи Албанците со лажење не престануваат, се повторува со мозаикот:
За Фалмерајер: се „...ама без литература, без книга и самите без алфабет“.

Се истакна за во 1905 година: „И покрај ослободувањето на турската сила,
Албанците, немајќи силно чуство за својата националност“ 

Вилкинсон, на стр.192, пиши: „Мировниот договор од Лондон, потпишан во
мај, 1913, ги положи и границите на новата албанска држава. Нејзиното создавање
не е дело на Албанците, кои, и покрај тоа што покажаа неколку искри на национа-
лизам, сî уште не беа способни да се носат самите себеси“.

Вилкинсон, на стр. 216, говори што Леон Доминиан пиши: „Според негово-

то сфаќање, Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство“.

Кога Скиптарите во 1913 година биле без национално чуство залудно било:

„Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Би-

тола еволуира една прикладна романска азбука“.А таа била само романска=влашка.
Кога на Скиптарите не им била потребна азбука, тие и не сакале да го учат

својот скиптарски јазик. Па следи: „Сепак, пред 1924 не се случи  тоа во училиш-

тата да биде предаван албанскиот или ‘шкиптарскиот’ јазик“-без скиптарски народ.

За ова да се дообјасни, Скиптарите немале скиптарска туку романска азбука.
Романска азбука во Битола не од Албанци туку само од Власи. Бидејќи ни-

вното семејство пребегнало од Скиптарија, тие живееле во Битола. А во него тие
имале своја печатница. Со цел тие за да печатат, во Битола 1908 година за Скипта-
рите ја употребиле романската=влашката латиница. 

Иако семејството било романско=влашко, Албанците нив ги прогласуваат за
Албанци  (Скиптари  како Белци  и  Арнаути  како Монголи). Меѓутоа,  нивното  се-
мејство не го познава ниту скиптарскиот никако арнаутскиот. Токму затоа на МТВ,

Втора програма, на скиптарски јазик, скиптарскиот новинар и влашкото семејство
говорат само на македонски јазик а нивниот разговор е преведен само со текст на
скиптарски. Ова говори дека Албанците се само фалсификатори- тие сé само лажат.

Бидејќи Скиптарите биле најнеписмени, тие многу лесно се одродиле.
Па нивниот јазик не бил на еден тн.скиптарски народ туку на четири народи.

 Вилкинсон говори за Американски: Картите на Леон Домниниан од 1915 и
1917, а на стр. 215 пиши за Албанци.

 „Доминиан дава неколку докази што се однесуваат на Албанците. Тој иста-
кна дека постојат повеќе етимолошки објаснувања  за зборот ‘Албанец’, но излезе
дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина.8 Доми-

ниан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат  шкип
(албански) би требало да се сметаат дека се од албанската националност. Тој иста-
кнуваше дека јазикот по својата форма исклучително Аријан, но истакна дека од
5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г. Мајер’ би можело да
се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татар-тур-

скиот брои 1,180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора“.

8 ‘Albanach’ денес е се уште  во употреба во Шкотска, а се однесува на некои висови во Шкотска.
(Облеката, гајдата, музиката со својот ритам 7/8 биле македонски, што било и со Скиптарија, Р.И.)
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Со тоа што ниеден албански автор не го наведува Мајер, тие се лажговци...

Ханс Лотар Штепан, на стр. 55, вели: „ ‘Истражувањето на албанскиот јазик
е многу тешко бидејќи не може да се поврзе со ниту еден постар културен јазик. Во
овој контекс често споменуваниот илирски јазик не нуди сигурна основа, со оглед
на тоа што не е нашироко познат и во секој случај е културен јазик во потесна сми-

сла. ... Настанокот на албанскиот јазик од илирскиот во никој случај не може да би-

де докажен со сигурност, и надвор од Албанија често се става под знак прашање,
така што раното присуство на Албанците во југоисточна Европа, поради недостиг
од сигурни извори,не може директно да се докаже.’“.(Илир синоним на Словен,РИ)

Па немало никакви докази за албански народ со историја и јазик- илирски.

„(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според
желби и претстави). 

‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазге-
рите, едно сé уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се претста-
ват како пра-предци на денешните Албанци. Според оваа теорија, Пелазгерите се
всушност основачите на западната култура, која подоцна им ја пренеле на Грците.’

‘Ваквите хипотези сепак немаа никакво практично значење за градењето на
албанскиот стандарден јазик, со оглед на тоа што овие стари јазици се осведочени
само во малобројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкретна до-

пирна точка за решавање на актуелните проблеми на албанскиот јазик. Следствено,

во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повика на ниеден
стар  културен  јазик,  туку  само  да се  споредат поголем  број различни, релативно
млади варијанти на народниот говор. Разликите меѓу нив ги рефлектираат многуте
религиозни и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употребата на раз-
лични азбуки- кај католиците латинската, кај православните грчката[1767 година],
а кај муслиманите арапска азбука. Покрај ова постоеа и обиди, дел од нив незави-

сни, да се реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на конгресот во
Монастир, денешна Битола во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз
база на латинската азбука[од влашко битолско семејство], кое е и ден-денес важе-
чко. Подоцна се развија повеќе различни варијанти на пишаниот говор[јазик], кои
потекнуваат од двата големи дијалекти[јазици], гегскиот на север и тоскискиот на
југ[двата јазика меѓусебно доденес неразбирливи]. Сé до крајот на Втората светска
војна главно се употребуваше гегскиот службен јазик[но не говор=дијалект] од Ел-

басан, а покрај него и северозападното гегска и тосканска пишана форма.’
‘Во  Албанија  под  комунистичкото  владеење  се  поттикнуваше  развојот  на

единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различните писме-
ни јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше про-

гласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Ал-

банците на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен
јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југосла-
вија сигурно би било поздравено.’ “. (Католикот Тито е „татко“ на Албанците, Р.И.)

Па албанскиот јазик не бил стар туку само нов- само во последните векови.

Се потврдува, Косоварите биле сосем друг народ, само арнаутски=гегски.

АЛБАНЦИТЕ (СКИПТАРИТЕ) НАЈНОВ И НЕПОЗНАТ НАРОД
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Во Дневникот на Чано, на стр. 65/66, стои: „... Ама Дуче одлучил, а кралот
снажно го турка напред, оти тој секогаш предводи, кога треба да се поведе антикле-
рикална политика. Јас лично не гледам потреба на оваа градба и повеќе би бил за-
тоа, џамијата да се подигне во Неапол, бидејќи овој град е стварен мостобран на
нашите афрички поседи, што се однесува на Албанците, треба да се знае, дека тие
се  безбожен  народ,  кој  далеку  повеќе  би  сакал  зголемување  на  платата  отколку
џамија“. (11. април, Р.И.)

13. април.- Се враќам во Рим и сместо одам во Палацо Венеција...Му пред-

лагам на шефот, да образува државен подсекретеријат за Албанија и да го именува
Бенини за државен подсекретар. Сакам технички стручњак, оти одма треба да спро-

ведуваме активна политика на јавните работи. Само на тој начин ќе го поврзиме ко-

нечно народот за себе и на албанските поглавици ќе им го одземеме угледот“.

„2. март.- Јакомони известува за положбата во Албанија. Со обѕир на дене-
шната прилика и времето, состојбата е поволна. Ама постои едно прашање, кое го
предизвикува моето внимание: недостаток на војни снаги. Во Албанија одвај имаме
4 дивизии со два полка, секој полк по два батаљони, нешто малку карабинери, ни
една оклопна кола. Тоа се снагите, кои Албанија ја заштитуваат во име на Италија.
Е јасно, дека со овие снаги ништо не би направиле, кога би дошол удар однадвор
или кога непријателската пропаганда би ги побунила повеќе групи на племиња во
внатрешноста на земјата...“. (Стр. 310/311, Р.И.)

Стои: „дека тие се безбожен народ“...„албанските поглавици“...„племиња“.

Албанците биле безбожни и со поглавици.Тие не биле народ- само племиња.
Стр. 66: „...Сфаќам, дека со давање круна на Виктор Емануел III би значело

крај на албанската независност. Со многу поглавици имам подолги разговори. Нај-
тврдоглави се луѓето од Скадар; ги подбунуваат католичките свештеници, кои брзо
ја менуваат мантилот, кога го намирисале пакетот на албанските гранки, кои ги по-

несов за секој случај. Како било, работите се развиваат поволно...“

„...Уставнотворното собрание гласа еднодушно. Доаѓа делегација, да ми по-

днесе заклучоци. Одржав говор од балконот на пратеништвото; собрав успех наро-

чито тогаш, кога сум ги уверувал дека заклучокот на Уставнотворното собрание ни
формално ни материјално не ќе ја смали албанската независност. Да се разбереме,
успех претежно кај широките маси; напротив видов, како се заросиле очите на ал-

банските родољуби и како течат солзи низ нивните лица. Независна Албанија по-

веќе не постои“.

Стр. 66: „...Му предлагам на шефот, да образува државен подсекретеријат за
Албанија  и  да  го  именува  Бенини  за  државен  подсекретар.  Сакам  технички  стр-

учњак, оти одма треба да спроведуваме активна политика на јавните работи. Само
на тој начин ќе го поврзиме конечно народот за себе и на албанските поглавици ќе
им го одземеме угледот“.

Стр. 66: „Работите не течат така глатко како што се чинело. Има многу от-
пор против персонална унија. Сите се споразумни, да земат принц од савојската ку-

ќа, ама уште порадо мене би ме бирале...“.

Стр. 68: „Разговор со Перт. Англичаните прават некоја потешкотија аколу
признавањето титулата на албанскиот крал. Жестоко полемизирам со Перт и го за-
стапувам гледиштето, дека промената на династијата е само внатрешно-политички
настан и дека нема право во тоа да се меша“.
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Стр. 83: „3. јуни.- Свеченост  во дворот по повод предавање  на уставот  на
Албанците. Кралот прашува, кој го составил овој документ и со прилично огорчен
тон запазува, дека на албанското знаме нема никакви знаци на династијата. Му од-

говорив, дека не е точно, оти знамето има сина савојска трака и Скендербегова кр-

уна...“.

Стр. 238: 24. април 1941...„...Нарочито во Албанија да не би се  пробудила
надеж,  дека  ќе  добие  домашна  династија.  Кралицата  силно  навалува.  Засега  го
испратив во Цетиње министерот Mazzolini во својство на комесар“.

Се говори само за династија, како и во Албанија на родот на тн.Скендер-бег.
Грбот на Епирското Кнежество од 1395 година, од времето на кнезот Нико-

ла Кастриот, била македонски грб со лав и круна. Оваа апликација ја среќаваме во
Стематографијата на Христофор Жефарович, од Дојран, од 1741 година. Следи ка-
ко православен  симбол било  знаме  двоглаворел,  како што  е  денешното  албанско
знаме. За да се потврди дека тоа не било какво албанско национално знаме, туку са-
мо правословно,такво знаме со двоглаворел било и бугарското.Токму бугарското се
гледа во Германска книга за Македонија,9 на која e слика на Александар. Има слика
289 „Крунски принц Борис на фронт“ со знаме на кое се најдува двоглавиот орел. А
двоглавиот орел бил само православен, кој се носел во Балканските војни против
муслиманското=турското ропство, со крволочни извршители Скиптари и Арнаути.

Истото продолжило во Првата светска војна, чии гробови се најдуваат во Македо-

нија. Во гробовите има Германци, Англичани, Французи, Срби и Бугари- нема само
Македонци. Овие се бореле за Македонија на страна наведените- без свои гробови.

Георг Кастриотис-тн.Скендербег се борел и против Османовите Монголи.

АЛБАНЦИТЕ САМО МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ

Албански етнички народ никогаш немало. А па тие биле само верски народ.

Се наведуваат докази дека Албанците биле воглавно Муслимани=Турци.

Стр. 42: „16. февруари...Јакомони говорел со Зогу, кој ги сослушал нашите
притужби и додал, дека и тој има штошто да примети. Наброил многу имиња ко-

мпромитирани луѓе, што исто така- освен Кочија, не било точно...“. 

Стр. 414: „Зогу (Зог), бивш албански крал, кој кукавички побегнал пред фа-
шистичката агресија и го оставил албанскиот народ на милост и немилост на фаши-

стичката окупаторска војска, бидејќи претходно ја оплачкал државната каса; пред
што се прогласил крал е познат по своите пустоловини по будимпештанските ноќ-

ни локали“. За сладок живот до денес се Албанците, уживање во сé врз неверници...

Името Зого било бригиско, дури презиме со бригиско дативно у. Ова говори,

Албанците биле само одродени Бриги=Брзјаци од тн.словенски јазик,и само Турци.

Стр. 384: „13. јануари.- Сенаторот Кроја поднесол оставка. 
Намесникот Јакомони кани, на негово место да го постави Екрем Либохов,

бивш министер на надворешни работи за време на кралот Зогу, или Кемал Вриони.

Накратко, се враќа власта на беговите, кои уште секогаш имаат голем уплив во зе-
мјата и се во состојба, снажно да влијаат на јавното мислење“. 

Од стр. 397 е Пописот на имињата. На стр. 403, стои: „Есад- паша, по роду-

вање Албанец, турски политичар и генерал“. Па Албанците биле само едно: турски.

9 Bilder vom mazedonischenKriegsschauplatze,Verlag der Münchener graphischen Gesellschaft Pick&Co.
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Стр. 406: „Кроја- бег, албански колаборациониста, за награда именуван пр-

етседател на албанската квислингска влада и италијански сенатор“. Тој бил Турчин.

Стр. 411: „Сереги Зеф, генерал, албански пратеник во Италија“.

Стр. 412: „Stylla (Стила), албански пратеник во стара Југосавија“. Тој се за-
лагал за Муслиманите=Турците. Чано за нив пиши Арнаути, а не Албанци- стр. 68.

Стр. 413: „Верлаци Шевкет- бег, албански феудалец и квислинг, претседател
на албанската влада под фашистичка окупација“. Тој Турчин бил против не-Турци.

Стр. 414: Вриони Кемал,албански министер на надворешни работи“-Турчин.

Стр. 407: „Марко Гиони, албански политичар, водач на албанските католици
во Скадар и околината“. Тој како Христијанин бил против Муслиманите=Турците.

Стр. 408: „Mihailo Vasil Laci, Грк, покушал  да изврши атентат на бившиот
крал Виктор Емануел III, при прилика на неговата посета на Тирана“. 

Стр. 246: „17. мај.- Незнатен инцидент при прилика на кралското заминува-
ње од Тирана го помрачила, донекаде, успешната рамка на ова патување. Некаков
19-годишно момче, по име Михајло, грчко- македонско потекло испукал неколку
метци на кралската кола во поминување...“. Па Михајло бил само едно: Македонец.

Бидејќи  немало  Македонска православна  црква, тој во  Албанија можел  да
биде само Грк, но не Атинската црква туку само на Цариградската патријаршија.
Ова се потврдува и со доказот, многу Македонци кои денес живеат во Долна Маке-
донија и Албанија, останале само Грци и тоа само како припадници на Цариградс-
ката патријаршија и тоа со македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине.

Во прилог се Власите. Тие денес во Грција се најголеми Грци, а во Албанија
никако Власи, ниту Романци, никако Скиптари, не дај боже Албанци, само Грци. А
и затоа тие сакаат да учат грчки училишта, грчки јазик, никако скиптарски. Бидејќи
никогаш немало посебен скиптарски народ,Власите и Македонците не се признати.

Историски било потврдено и докажано, еден Македонец како припадник на
Цариградската  патријаршија  да биде  Грг, на  Српската  црква Србин  и  Бугарската
црква Бугарин. Бидејќи никогаш немало било каква православна скиптарска црква,
никогаш немало скиптарски православен народ. Следи Македонците во Скиптарија
воглавно се исламизирале и станале Муслимани=Турци-само Албанци,безкрајност.

Не случајно имало семејства, еден брат да биде Србин, друг Бугарин, трет
Грк и тоа само според црквата. Па никогаш немало етнички туку црковни народи.

Или друг случај: еден брат Православен а друг Муслиман=Турчин.

Ова било Македонците да си создадат своја Македонска црква, со која тие
ќе бидат само едно Македонци. Токму затоа таа црква е оспоруваат Грците, Србите
и Бугарите. Македонската црква е архиепископија,а мора да биде патријаршија итн.

Албанците како Муслимани=Турци велат Македонците биле Православни. 

Следи заклучокот, дека во Скиптарија имало верски народи: Албанци Му-
слимани=Турци и Христијани: Католици=Латини и Грци=Православни=Коинсти.

Наведеното говори, немало етнички народи туку само верски и црковни.

КАКВАЗКО- ЦРНОМОРСКИ АЛБАНЦИ- АРНАУТИ

Кавказко-  црноморските  Албанци-  Арнаути  биле  колонизирани  само  како
Муслимани=Турци и тоа во 19 век- Албанија била на Кавказ, а Арбанија бригиска.

Се говори за Албанци, а овде во Дневникот Чано пиши за Арнаути:
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Стр. 68: „21. април.-Ден воглавно посветен на Албанија.Разговарам со Стил,

бивш албански пратеник во Белград. Тој силно се трси, да го побуди моето занима-
ње за Косово, то ест за 850.000 телесно и душевно мошне снашни Арнаути, одуше-
вени на помислата да се обединат со својата мајка домовина...“.

Д.К. Будимовски,10 на стр. 54, пиши: „Според една емисија на Радио Тирана
во март 1982 година, во која се говори за обележувањата на демографскиот развој
на Албанија и за новото ‘социјалистичко’ семејство; на територијата на Албанија
на крајот од 1980 година живееле  повеќе од 2.700.000 жители, и дека од Втората
светска војна оваа земја излегла со нешто повеќе од 1.000.000 жители...“.

На стр. 56: „1923 г. =   803.559 ж.;   1938 г. =  1.040.353 ж.;

         1945 г. = 1.122.044 ж.;   1950 г. = 1.218.943 ж.;

         1951 г. = 1.660.300 ж.;   1965 г. = 1.865.300 ж.;

         1970 г. = 2.135.600 ж.;   1971 г. = 2.188.000 ж.;“.

На стр. 86: „Најверодостоен податок за бројот на Македонците во Албанија
помеѓу двете светски војни, изнесува Божидар Муговац во книгата ‘О Албанцима и
о Албанији’. Во неа во поглавјето ‘Колку и какви народи’, тој пишува:

‘Во Албанија живеат нешто повеќе од милион луѓе, од тоа преку четири-пе-
тини (82,2%) се Арбанаси...“. (Арбани, но не Албанци, неприфатено име, Р.И.)

Се истакна: „за Косово, то ест за 850.000 телесно и душевно мошне снашни
Арнаути“, а во Албанија „нешто повеќе од милион луѓе, од тоа преку четири-пе-
тини (82,2%) се Арбанаси“. Следи бројот на населенијата се скоро блиски. 

Бидејќи од ист број Албанци во Албанија не можеле  да потекнат ист број
Арнаути, овие во Косово биле колонизирани од кавказко- црноморските простори. 

Следи Арнаутите во Косово биле со азиско (кавказко- црноморско) потекло.

Ова се образложува и со доказот што ако Албанците во Косово би потекнале
од Албанија, бидејќи бројката е скоро иста, денес Албанија би била пуста- без Ал-

банци. Следи заклучокот дека Албанците во Косово се воглаво само едно: Азијати.

Ова може да се објасни и на друг  начин- биотехнички. Бројот на потомст-
вото може да се зголеми само со вештачко осеменување и со ембрионтрансфер. Во
двата случаи мора да има мајка која ќе го носи и породи плодот. Бидејќи бројот на
мајките бил скоро ист, вон Албанија немало ниедна жена која ќе родела свое чедо. 

Следи заклучокот, дека Албанците-Арнаутите вон Албанија=Скиптарија би-

ле со азиско=монголско потекло и тоа од кавказко- црноморските простори.

За азиско-монголското потекло на Албанците- Арнаутите во моите книги.

Ова се потврдува и со доказот што во Косово има монголска овца со долга
опашка, ген на монголски коњ, ДНК-блискост со кавказко-црноморските простори,

повисоко учество  на монголската крвна група  В, како и мешаната  АВ, антропол-

шки монголски одлики, Арнаутите на Османите им служеле како монголски коњ-

ски одреди- акинџии, нивните обичаи и традиции биле и се кавказко- црноморски,

се носи кавказко бело капче- кече на бригиски=брзјачки говор од кечава волна, и сé
друго што сум го пишел во моите книги, како и други наши и странски автори.

А во прилог наведувам делови од еден напис, како одговор на напис од 1 ју-
ни 2011 год.: „Со ликување констатирате дека признавам дека таа зборувала албан-

ски и ми имплицирате дека сакам да докажам дека католиците не се Албанци, што

10 Драгољуб К. Будимовски, Македонците во Албанија, НИО Студенски збор, Скопје, 1983. Него-

вата книга и на други автори можат да се најдат во книгата „Албанците- муслимански колонист“.
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воопшто не ми беше намера, туку да укажам дека нејзиниот јазик многу се разли-

кува од јазикот на Гегите, кој веројатно се користел како официјален до 1970 годи-

на. За тоа ја спомнав тезата дека Гегите на овие простори дошле со Турците, а тоа
го напишале  многу странски  историчари, дипломати  и патописци, меѓу кои: Ј.П.

Мигне, Б. Антоине, Ф. Делез, А. Боппе од Франција, Ј.Г. Хахн од Германија и дру-
ги. Хахн во 19 век бил повикан во Албанија да најде материјални докази за Арна-
утите како староседелски народ, но по повеќегодишно истражување, не нашол ни-

каков артефакт и константирал дека се дојденци. (Хахн=Hahn, Р.И.)

Делез напишал дека ‘Гегите се туѓи за нашите европски простори...тие не се
вклопуваат во нашиот историски етнички комплекс’. Впрочем, и албанските истор-

ичари Караискај, Лего и Попа тоа го признаваат со констатацијата дека ‘Словените
во Албанија установиле своја топонимија многу адамна пред доаѓањето на Албан-

ците на тие простори’ .(Скиптарскиот јазик бил нов на одродени тн.Словени, Р.И.)

Благодарам  за потврдата на оваа теза и со информацијата дека албанскиот
јазик е унифициран дури  во седумдесеттите години, што тоа значи траело повеќе
од 60 години од создавањето на државата. На факултет учев дека албанскиот е еди-

нствен јазик во Европа што не му се знае потеклото, а пред извесно време прочитав
дека í припаѓа на романската група што значи дека за унификација е земен јазикот
на Тоските.

А за симплифицираната историја дека сите Албанци биле качаци, како што
велите, ќе го цитирам францускиот конзул во Скопје во 1885 година Андре Лефев-
ле: ‘Во целата земја пируваат стотици арнаутски разбојнички банди кои настрвени,

бесни, ги тероризираат христијаните на најбезбзирен начин. Во голема немилост се
жителите  во  Западна  Македонија.  Во  Македонија и  Албанија  се  вршат  невидени
свирепости и злосторства, туѓи за современата цивилизација што ги прават фанати-

зираните муслимани- Арнаути. Тие пируваат во многу области во Европска Турци-

ја, сеејќи неспокојство, страв, ужас и смрт..!’. (Арнаути- 100% Муслимани, Р.И.)

За Скопската католичка архиепископија упорно тврдевте дека постоела само
заради многубројните Албанци. Ако не сте знаеле имало и Хрвати, Словенци, Ита-
лијанци, Германци и други кои работеле како рудари и трговци. Сé уште тука има
семејства што живеат од тоа време. А сигурно имало и Македонци-католици, инаку
како еден Македонец ќе станел папа. Празно е што сметате дека негирањето на ва-
шите историчари за постоењето на Охридсаката архиепископија и светите Климе-
нт и Наум, не е вредно за коментар“. [Марија Дамјановска]

Скиптарите се само одродени тн.Словени и чеда на Охридската архиепико-

пија. Пак, Албанците се дворасни: Скиптари- малцинство и Арнаути- мнозинство.

Во Р.Македонија 100% Муслимани=Турци: 90% Арнаути и 10% Скиптари.

Овие за време на Втората светска војна 100% биле фашисти. Чано пишува:
Стр.  80: „...Во  меѓувремено  намерувам  подобро  да  ги  организирам  косов-

ските Арнаути, да би биле нож, вперен во бок на Белград“.

Во  Дневникот  на Чано,  на  стр.  69, се  наведува:  „Албанија:  Се  прима  свр-

шениот чин. Се уважуваат разлозите на испраќање на трупите. Со признание се пр-

осудува одлуката, трупите да не надираат во големи одреди северно од Драч и Ти-

рана. Од моја страна уверувам, дека нас Косово не не занима“. 

Се истакна: „Од моја страна уверувам, дека нас Косово не не занима“.
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Стр.  79:  „Овие,  повеќе  или  помалку  исти  разговори  ги  поновувам  на  со-

станокот со Фирерот. Тој изјавува, дека е мошне задоволен со договорот и потврду-

ва, дека Италија ќе води медитеранска политика. Се занимава за Албанија и е оду-

шевен со нашите намери, да е претвориме во тврдина, која неумоливо ќе владее на
Балканот“. (Вон Албанија за и од Арнаутите ниедна црква- 100% Азијати, Р.И.)

Стр. 84: „По пладне го решивме прашањето на спојување на албанската ди-

пломатска служба со италијанската. Биле доволно неколку одликувања и наместу-
вања, да ја вклучиме Албанија, а болесникот да не вришти. И така анексијата ства-
рно е завршена. Како што веќе приметив, ова е прв пат, Албанците да не се жало-

сни. Предност и корист на јасна ситуација. Дуче и јас го претресивме прашањето на
иредентизмот на Косово и во Чамурија.Тој тој ирендентизам го нарекува ‘со малку
светло на дното на ходфникот’, то ест со идеална побуда на животот, кој подоцна
треба да се распламти, да би го разбудиле и одржале жив и со чврст албански на-
ционален дух“.(Вон Албанија Албанци=Арнаутите 100% Муслимани=Турци, Р.И.)

Стр. 96: „Го примив Колугија, со кого го претресувам проблемот Косово и
Чамурија. Тој ќе го состави програматскиот меморандум. Јас му ги дадов овие упа-
тства за акција, која треба да се развива во три узастопни фази: 1) општа пропаган-

да на делатноста на културна и верска основица; 2) јавна организација на истиот те-
мел; 3) тајна војна организација за случај да избие неизбежна југословенска криза“.

Стр. 183: „22. јули.- Одам во Албанија. Стигнав во Драч и Тирана. Мошне
топол дочек. Албанците повеќе се засучиле на војноборните патишта: би го сакале
Косово и Чамурија. Нам не ни е тешко да ја појачаме својата популарност, ако по-

станеме првоборци на албанскиот нацинализам. (Само Муслимани=Турци, Р.И.)

Стр. 201: „11. август.- Мусолини поново го отвара грчкото прашање и бара
подробни податоци за Чамурија. Го спремил извештајот агенцијата Стефани, со ко-

ја сака да го покрени и распали овој проблем. Ми наредил, во Рим да ги повикам
Јакомини и Висконти Праска, со кои ќе се советува. Говорат за изненаден напад на
Грција негде пред крај на септември. Ако така одлучил, мислам дека треба да се
побрза. Опасно е на Грците да им се даде време да се спремат“.

Стр. 212: „14. октомври.- Мусолини поново ми говори за акција против Гр-

ција и го утврдува датумот 26. октомври. Јакомони поднесува мошне поволна ин-

формација, нарочито за расположението на населението на Чамурија, кое нам ни е
мошне склоно“. („кое нам ни е мошне склоно“, муслиманско- фашистичко, Р.И.)

Стр. 99: „7. август.- Дуче  му напишал на кралот убаво писмо во кое сооп-

штува, дека ништо не стои на патот на моето одликување со ‘огрлица’.Измеѓу оста-
натото вели: ‘Моја должност е, да изјавам на вашето  величество,  дека  на грофот
Чано треба да му се заблагодари за упорната внатрешна дејност, која нам ни дозво-

лила стварно да ја анектираме Албанија, а да скоро ни пушка не сме испалиле’. Ова
признание само по себе вреди колку самата ‘огрлица’ “. 

Се истакна: „...‘...стварно да ја анектираме Албанија, а да скоро ни пушка не
сме испалиле’ “. Следи заклучок, Албанија со Албанците биле само едно: фашисти.

Населението вон Албанија воглавно било/е со азиско- монголско потекло.

Ханс Лотар Штефан, на стр. 26, истакнува: “Политичката програма на Алба-
нците не остана место за сомнеж за целта на нивните терористички акции. Проф.

Требст, на 19,06.2001 год. во ‘Франкфуртер алгемајне цајтунг’ (Frankfurter Allgeme-
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ine Zeitung), цитираше една реченица на водачот на УЧК Салиу: ‘Битола (во Маке-
донија) е најјужниот, а Бар (Црна Гора) најсеверниот град на Големо Косово’ “.

Се потврдува, дека Албанците вон Албанија не биле од Албанија туку само
од Азија, затоашто вон Албанија денес живеат Арнаути кои како Азијати се 90%.

Стр.  29: „Вакви  реченици  не  би  се  осмелил  преку камерите  да  каже  еден
Германец во Германија, ниту Данец во Данска, ниту Австриец во Австрија. Такво
нешто ним не им е дозволено заради ‘политичка коректност’, иако тие не се ими-

гранти во своите земји, како што се Албанците во Македонија. Но на Албанците им
е дозволено ова да го кажат на подиум,од која се заканува (со меѓународна помош!)

дека ќе го протераат родното население,како да се работи за нивна земја.Улав свет!
(Зарем дрскоста и доларите се доволно издржан аргумент во 21 век во светот да се
внесе нова неправда?)“.

Албанците биле само колонисти и крволочни ѕверови врз Православните. 
Голема Албанија не ја бараат Скиптарите Христијани туку само Арнаутите

Муслимани=Турците.Па Албанците биле само Муслимани=Турци,а и фашистички.

АЛБАНЦИТЕ МУСЛИМАНСКО- ФАШИСТИЧКИ НАРОД 

Во Дневникот на Чано се кажаа мноштво наводи дека Албанците се бореле
за Велика Албанија. Таа требало да биде не само во Албанија (Скитарија) која од
православна станала исламска, туку и на просторите вон Албанија, каде Албанците
скоро 100% се Муслимани=Турци, од кои 90% Арнаути=Геги и 10% Скиптари.

Такви простори биле во Косово, Чамурија, Црна Гора и Р.Македонија.
Ова било само кога тие само како Муслимани=Турци биле со Османите, па

исто така само како Муслимани=Турци со фашистичка Италија која окупирала ду-
ри и територии од денешна Р.Македонија. Сé тоа било само во полза на Албанците.

Стр. 384: „13. јануари.- Сенаторот Кроја поднесол оставка. 
Намесникот Јакомони кани, на негово место да го постави Екрем Либохов,

бивш министер на надворешни работи за време на кралот Зогу, или Кемал Вриони.

Накратко, се враќа власта на беговите, кои уште секогаш имаат голем уплив во зе-
мјата и се во состојба, снажно да влијаат на јавното мислење“. (Фашисти, Р.И.)

Стр. 313: „Верлаци Шефкет- бег, албански феудалец и квислинг, претседат-
ел на албанската влада под фашистичка окупација“. 

Стр. 407: „Либохов Екрем, албански министер на надворешни работи, кола-
борационлист“.

Стр. 414: „Вриони Кемал, албански министер на наворешни работи“.

Чано, на стр. 72, за 30. април пиши: „Со Алфиери претресувам, дали или не
е згодно, да ја примам титулата принц на Кроја, која Албанците ми ја нудат. Тоа би
било прва и една благодарност која би ја примил, што Италија сум ја поклонил на
Албанија. Ипак се одлучувам, да одбијам“. Албанците ги поткупувале фашистите.

„2. јуни.- На станицата ги дочекав Албанците, кои доаѓаат да молат за устав,

да ја обединат војската и да го укинат своето Министерство на надворешни работи.

Како изравнување ќе им дадеме некоја нахнада на лична природа: именување за се-
натори, наслови на амбасадори и така понатаму.Морам да признам, дека-можда прв
пат по анексијата очевидно се задоволни, од што произлегува, дека често личната
корист радо и лесно знае да ги ушутка и најблагодарните чуства...“. (Стр. 83)
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Стр. 212: „14. октомври.- Мусолини поново ми говори за акција против Гр-

ција и го утврдува датумот 26. октомври. Јакомони поднесува мошне поволна ин-

формација, нарочито за расположението на населението на Чамурија, кое нам ни е
мошне склоно“. („кое нам ни е мошне склоно“, муслиманско фашистичко, Р.И.)

Стр. 268: „8. октомври.- Некои луѓе навистина имаат тврда кожа на одбра-
зот. Кога сум бил во Албанија, Верлаци во присуство на Јакомони ми напоменал,

дека албанската влада намерува да му поклони на Кавалеро мала албанска земја...“. 

Албанците  за  Албанија  не  се  бореле  туку  Италијаните.Следи  и  албански
дар.

Стр. 237: „Разговор со Гамбара. Соработував, Дуче да го прими. Покрај мои-

те напори не успеав, да му повери некоја команда во Албанија, иако 4 години жи-

веел во таа земја. Главниот штаб не го сака. Гамбара не припаѓа на нивниот круг, а
освен тоа направил неопростива погрешка, дека ‘направил кариера’. Меѓутоа оваа
негова кариера значи слава на нашите победи во Шпанија“. (23. јануари 1941, Р.И.)

Стр.  404: „Гамбара  Гастоне,  фашистички  генерал,  командант  на  фашисти-

чкиот ‘експедиционен корпус’ за време на граѓанската војна во Шпанија, каде се
истакнал со нечуени ѕверства“. (Албанците се познати со ѕверства- мои книги, Р.И.)

Стр.  409:  „Јакомони  Францеско  ди  Сан  Савино,  фашистички  пратеник  во
Тирана; ја  припремил-  во  споразум  со  Чано окупацијата  на  Албанија;  за награда
именуван кралски намесник на окупираната земја“. 

Стр.  409: „Париани  Алберто,  генерал  член  на  италијанскиот  главен  штаб,

државен потсекретар во министерството на војна, шеф на главниот штаб на пеша-
диските снаги, ‘советник’ на албанската војска пред италијанската окупација“.

Стр. 399: „Бенини Зеноне, бивш државен потсекретар за албански работи“.

Стр. 412: Starace Achille, еден од најистакнатите фашисти, долгогодишен та-
јник на фашистичката странка, шеф на главниот штаб на фашистичката милиција,
смакнат заедно со Мусолини во Донг“. Тој со Бенини биле зафатени со Албанија.

Стр. 405: „Гузони Алфредо, генерален државен потсекретар во минстерство-

то на војна, втор шеф на главниот штаб на сите италијански оружени снаги, коман-

дант на фашистичката агресија во Албанија“. (Тој бил „втор шеф...“, Р.И.)

Стр. 262: „21. јули.- Доаѓање на Бугарите; два класична демократско- парла-
ментарни министри, која европската олуја ја приморале, да дојдат во допир со ди-

ктатурите, униформите и парадите. Дошле да просјачат некои исправки на грани-

цата, нарочито во пределот на Охридско и Преспанско езеро, оти им се неопходно
потребни, да го зачврстат својот личен углед во земјата. Не сум сакал да попуштам
од формални туку од вистински разлози. Меѓутоа некои помали отстапки можат да
им се учинат за време на работата на мешовитата комисија“. 

Па и дури во Бригија=Брзјакија народот ја пеел песнава,сé до денес позната:
„Дуче Мусолини ништо не го спира,
Тетово и Струга да ги окупира...“.

Следи овие два града и нивните околини да бидат албански, и тоа само му-
слимански=турски, поради што страдале само Православните,што трае сé до денес.

Ова се потврдува и со доказот што на тие простори се палеле и плачкале цр-

кви,православни семејства,тие се убивале и истребувале ако не го примеле исламот

82



Најмеродавен доказ е оној, кој потврдува дека Албанците биле само Мусли-

мани=Турци, дури и како фашисти, до денес Албанците не изградиле ниедна црква,
и Албанците се закопуваат во исламски гробишта, но никако било какви албански.

Албански злочинечки и крволочни организации биле и останале балистите,
кои до денес се величат. Дека ова е така, Албанците биле балисти за време на Ос-
мановото Царство како Муслимани=Турци, како такви и фашисти, дури како такви
и комунисти со Тито, Сталин и Мацетунг и конечно со НАТО- само злосторници.

Како поткрепа на изложеното, Албанците балистите како арамишта и убијци
на Православни вон Албанија (Скиптари) биле и останале, и засекогаш ќе си бидат.

Скиптарите како Муслимани=Турци  за време на Османовото Царство биле
нивни извршители, што продолжило и за време на фашизмот како фашисти, во ко-

мунизмот како комунисти и за времер на НАТО- натовисти, против домородците.
Бидејќи Скиптарија=Арбанија била бригиска=брзјачка, а потоа само македо-

нска, дури под Охрид на македонската Охридска архиепископија и конечно под Би-

тола и под црквата Св.Димитрија на Цариградската патријаршија, Арбаните=Ски-

птарите, според арбан (=ар бан-земјоделец) и скиптар (скиптар), нивната Бригија и
Македонија до денес опстоиле- а од со Филип Македонски Бригија во Македонија.

ЕВРОПЈАНИТЕ ДА НЕ СЕ ЛАЖАТ ДЕКА НЕМАЛО МАКЕДОНЦИ

Биолошки не било можно најмоќните Македонци да изчезнат- ова е лага.
Ханс Лотар Штефан, на стр. 22, пиши, што „Трите соседни држави“ пишат:
„Како што потсетува  проф. Вајтман, трите соседни држави на Македонија,

по билатералните разговори во пролетта 1991 год. издадоа ‘заеднички соопштени-

ја’ во кои стои дека ‘во Македонија живеат само Срби, Бугари и Грци, па ‘македон-

ска нација не постои’. ’ Nota bene: Ова не беше во 1891, туку во 1991 год.“.

Наведените народи биле македонски, затоашто српскиот јазик бил македон-

ски тн.старословенски, како што бил и рускиот, бугарскит бил како македонски го-

вор,11 а грчкиот реформиран македонски Птоломејов Александријски јазик коине.
„Фактот што еден реномиран научник како Штефан Требст (Stefan Troebst)

уште во 1998 год., мораше да се заангажира околу сé уште актуелните аспирации
на соседните држави кон Македонија, бидејќи овие држави не сакаа да се помират
со политичките околности во демократски легитимираната Република Македонија,
тера на размислување за состојбата на демократијата и човековите права во овие зе-
мји, што го натера да го напише следново за науката за историјата во овие земји:

‘Записите за националната историја кај соседите не само што не станаа по-

зрели со растечката институционализација и професионилизација,туку неретко ста-
нуваа и анархрони... Само во ретки случаи се способни флексибилно да реагираат
на појавата на еклатантни дискрепции помеѓу митот и реалноста.’

Четири страни потоа Требст пишува:
‘Иако  елинистичката  хистерија  околу  Македонија  од  1992-1995 год.  е  во

опаѓање,  грчката  наука  за  историјата  и  понатаму  ја  игра  улогата  на  колективен
пропагатор на македонството.’

11 Х.Л.Штепан, на стр. 53, пиши: „По здобивањето со автономија во 1878-1880 год., бугарскиот јазик
беше кодифиран. Основа беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во 20 век западнобугарски-

от дијалект изврши силно влијание’. (Македонците си ги внеле своите македонски говори, Р.И.)

Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа на потсмев ?“.
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А во друг извештај стои следново: 

‘Инструментализацијата на минатото во дневно политичките цели, што е во-

бичаена пракса од Грција до Словенија, која резултираше со меѓусебно испрепле-
тување на политичката сфера и институционализираната наука за историјата ... во
државно-  социјалистичко  време  создадоа  хибриден  тип  на  историчар-политичар,

кој наизменично делува и во обете области’.

Генерации на историчари, врз база на идеолошки изградени ‘различни етно-

графски премиси’, да ја прилагодат историјата на словенските Македонци кон сво-

ие национални интереси. ‘Историските сознанија ... произволно се толкуваат и како
такви се вметнуваат во политички изјави’. Со тоа тие, навистина, се обезвреднуваат
со науката,  но соодветните влади  изгледа се надеваат  на тоа  дека во  свеската ја-
вност постепено ќе се појават извесни ефекти на вообичаеност и навика во нивното
прифаќање.

И на крај, уште еднаш добива збор Кристијан Фос:
‘Во епохата на ‘националната преродба’ во 18 и 19 век ... националните дви-

жења во Грција, Србија и Бугарија го развиваат ... дискурсот на непрекинат конти-

нуитет  на  нивните  големи  династички  империи  од средниот  век’...‘со  крајна  цел
повторно освојување на територијата ... која ... краткотрајно им припаѓала’ “. 

Се истакна: „историјата на словенските Македонци“, што е произволно.

За сите преселби што се вршени на Балканот (Готи... Авари... Бугари... и Ар-

наути-во 19 век) има материјални докази: животни, растенија, коли, колца, делови
од колца... садови... пари..., а нема само за Словените. Следи секој оној кој таков
доказ/наод пронајде, итно да е добие највисоката награда- Нобелова и секоја друга.

Пак, тн.словенски јазик бил варварски=пелазгиски,на кого говорел Платон...

Стр. 24: „Шансата за ослободување на македонскиот народ од турскиот ја-
рем во последната третина на 19 век и почетокот на 20 век беше уништена со воена
интервенција на трите соседи: Бугарија, Грција и Србија. Македонците го избегнаа
ова вклештување, речиси смртносно по нивниот идентитет, само благодарение на
нивното  признавање  како  нација  и  (дозираната)  независност  во  рамките  на  југо-

словенската федерација во 1941 година. По историската констелација од 1989/1990

год., во 1991 год. конечно се здобија со полн државен  суверенитет, иако само на
дел од својата територија, со значајно задоцнување, имено:

114 години подоцна од Грција
66 години подоцна од Србија, Романија и Црна Гора
36 години подоцна од Бугарија и  

(31 година подоцна од Албанија)“.

Па Албанија ја создале други, бидејќи Албанците за неа и не се бореле. 
Следи Албанци како народ и немало. Па тие биле само Муслимани=Турци.

Албанците демонстрираат, дека тие не биле терористи- тоа биле и останале.

АЛБАНЦИТЕ ТЕРОРИСТИ И ИСТРЕБУВАЧИ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ

Албанците со векови се познати како крволочни ѕверови врз Православни. 

Ханс Лотар Штефан, на стр. 28, пиши: „Денес е сосема поинаку: денес етни-

чките Албанци настапуваат со барања, закани, поплаки и насилство“.
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Никогаш Албанците во Р.Македонија не биле домородци, за тие во неа да
бидат етнички. Секој етнички, етнос=етност=едност, е еднорасен, а Албанците се
дворасани, чие мнозинство од 90% се со азиско-монголско потекло: Арнаути=Геги.

„Во  негов  време  сé уште  би  важело  и  наделеку познатото  гостопримство.

Наспроти тоа, денес светот се соочува со мрачните страни на ‘канонот’, според кои
сé што им служи на албанските интереси се дозволува, па и препорачува: погрешно
наведување и подведување, лаги и измами, закани, уништување на сé што стои на
патот, како и, ако се оцени дека í служи на сопствената цел, убиство- па и убиство
на полицајци. Но сепак, начинот малку се разликува од порано: изгледа дека во ме-
ѓувреме научиле како понизно да му се додворуваат на одредени сили на Западот,
на пример да ги потплатат преку лоби групите, со цел да избегнат непријатни реа-
кции. (Албанците се познати со двоенморал и без достоинство- грешници, Р.И.) 

На овој начин, екстремистите меѓу Албанците се обидуваат да ги потиснат
Македонците во својата сопствена земја, за постепено да  í се доближат на својата
горе спомената цел.

По сé изгледа дека им е сеедно што во своето слепило им нанесуваат стра-
дања и на своите мирољубиви сонародници.

4. Иако Албанците мора да согледале дека ниту САД ниту ЕУ се подготвени
за нив да ги прекршуваат правата на народи, и своеволно да ги менуваат границите,
што би повлекло несогледиви последици во целиот свет (особено кај земјите насле-
днички на некогашните колонијални држави), сепак прават сé од Косово да напра-
ват независна држава.

Светската јавност, пак, не може да разбере зошто Албанците би требало да
бидат единствениот народ во Европа со две држави. Фос потсетува на аргументот
на англискиот социјал-историчар Ерих Хобсбаум (Eric Hobsbawm):

Албанците и во уставот на СФРЈ од 1974 год., иако беа ‘бројно надмоќни од
помалите, но констутивни народи на Македонците, Словенците и Црногорците ...

не беа признати за констутивен народ’, бидејќи веќе имаа своја национална држава,
соседот Албанија. Нејзе сé уште ја имаат“.

Албанците, вон Албанија, во СФРЈ биле 100% колонисти- само малцинство.

„Хобсбаум овие релации не ги разложи, но сепак ги резимираше на еден не-
повторливо кус и точен начин:

За секоја нација по една држава, па само една држава за секоја нација.
Следствено на тоа, ниту САД ниту ЕУ или некоја од членките не ги подржаа

Албанците од Косово во нивниот често искажан стремеж за независност.Дури и ова
да може да се оправда во случајот со Косово, кое го има само статусот на автоном-

на  покраина  на  Србија  (исто  како  и  Војводина),  а  не  на  република  во  Ср
Југославија (сега СЦГ- Србија и Црна Гора), нема никаква основа во западниот дел
на Македо-нија, каде Албанците никогаш немале друг статус освен малцинство“.

Православните од Македонија, Србија и Црна Гора биле протерувани од ал-

банските терористи и злочинци, што сé до денес не е завршено, ниту некогаш ќе за-
врши, сé додека тоа кавказко- црноморско исламско жителство не остане само- зло.

„Албанците сфатија дека дека преку своето лоби треба да се претставуваат
како жртви (во Србија/Косово тое и беа,- но во Македонија во никој случај), и на
тој начин да добијат, т.е. во договор со западните лобисти да ‘купат’, меѓународна
подршка против македонската влада, парламентот и целиот народ“.
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Албанците биле исламски мафијашки народ кој со туѓи пари сé поткупува...
„Колку меѓународни политичари и други добронамерни носители на одлуки

се заколнаа: 20 век заврши со ужасни етнички чистења- ова не смее да се повтори
во 21 век ! Колку тоа добро звучи. Но во Западна Македонија, речиси веднаш по
првиот удар на ѕвоното за означување почеток на 21 век (и третиот милениум), за-
почна етничкото чистење. Сé уште одѕвонуваат зборовите на генералниот секретар
на НАТО, Џорџ Робертсон (Georg Robertson), и на високиот претставник на ЕУ, Ха-
виер Солана (Javier Solana): Со (УЧК) терористите нема да се преговара. (Не можеа
да не го предвидат формирањето на т.н. АНА по распуштањето на старата УЧК, ко-

ја ‘ќе ја продолжи оружената борба’, и која отворено се стреми кон ‘големоалбан-

ски цели’.). Во меѓувреме радикалните Албанци во Македонија и останатиот дел на
Европа, преку микрофоните искрено í признаа на светската јавност: ‘Повеќе би са-
кале да живеат сами’ “.

Терористи „да живеат сами“ не е можно- па тие се православни паразитити.

Албанците на православната неверничка Р.Македонија ништо не и плаќаат
„Вакви реченици не би се осмелил преку камерите да каже еден Германец во

Германија, ниту Данец во Данска, ниту Австриец во Австрија. Такво нешто ним не
им е дозволено заради ‘политичка коректност’, иако тие не се имигранти во своите
земји, како што се Албанците во Макдонија. Но на Албанците им е доволено ова да
го кажат на подиум, од која се заканува (со меѓународна помош!) дека ќе го проте-
раат родното население, како да се работи за нивна земја. Улав свет! (Зарем дрско-

ста и доларите се доволно издржан аргумент во 21 век во светот да се внесе нова
неправда?)“. 

Албанците биле само колонисти и крволочни ѕверови врз Православните.
„Македонските Албанци, во нивната желба за сегрегација, за активен апар-

хејд, не останаа само зборови: се палат куќи, се демолираат цркви, а христијански-

те Словени се протеруваат, киднапираат, со насилство и убиство се приморуваат да
ги напуштат своите домови. Не масивно и спектуларно, туку во поединечни акции,

а сепак систематски и консенкветно- и оттаму во основа со ист исход како и срп-

ските чистење во Косово“.

Албанците биле/се само криминогена дворасна муслиманска=турска нација.
„Ова однесување  нé води  кон заклучокот дека за неискажливите страдања

кои ги трпеа од Србите, Албанците крваво ќе се осветат на невините и за нив пот-
полно безопасни Македонци“.

Авторот не си поставил прашање, кој православното Косово го направил му-
слиманско=турско, ги протерал Православните и во него да нема Православни? Тоа
не било од малцинското скиптарско население, туку од азиското монголско населе-
ние Арнаутите=Гегите „пекол“ за човечноста, „чума“ за домородците и „краста“ за
Православните. Ова големо зло без прекин го подржува Европа со својата НАТО.

ЕВРОПЈАНИТЕ ПОВЕЌЕ ДА НЕ СЕ ЛАЖАТ ОД АЛБАНЦИТЕ

Ханс Лотар Штефан, на стр. 29, пиши: „5. Да не се лажеме.
На нивниот пат, етничките Албанци во Македонија веќе направија еден на-

силен чекор: Со помош на избраниот, во основа не и злонамерен, но сепак непро-

мислен  притисок  на  Запад  врз  македонската  влада  и парламентот, на албанското
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малцинство во Македонија му се обезбеди право на вето во донесување на закони-

наводно ‘само’ за закони кои ги тангираат малцинствата. Но, како што во летото
2002 год, неофицијално рече амбасадорот Шрамаер: ‘Кој закон го прави тоа ?’ И
сега Албанците во Македонија можат по волја да одобруваат и спречуваат закони:

албанското малцинство  може,  без  напор, да  го  мајоризира македонското мнозин-

ство. (Македонците во својата земја од 100% колонисти биле/се во ропство, Р.И.)

Тоа значи, како исход на една меѓународна акција на Западот, во еден уни-

катен и понижувачки случај, на Македонците во сопствената држава им се одзема
гласот“. 

Нема  во  Европа  поебеспоравен  народ-  Македонците  во  својата  сопствена
др-жава им се заложници на Албанците кои 100% се колоности. Следи и уценувања
...

„Понатамошниот текст на настаните лесно може да се предвиди: исто како и
од Западна Македонија, и од северниот дел на главниот град Скопје, по пат на тем-

пирани плански проширувања на албанските ‘поседи’,систематски ќе се протерува-
ат македонските жители. И доклку Македонците се осмелат да се пожалат на етни-

чкото чистење, претставниците на Албанците во европските главни градови и меѓу-

народните организации ќе почнат да жалат: Видете само како се обидуваат да нé

оцрнат: тие тврдат дека не можат да се вратат во своите домови и села. Тоа е лага.
Секако дека секој што сака може слободно да се врати !

Во суштина, најхрабрите Македонци навистина можат повторно да ги изгра-
дат своите запалени куќи. Но по втор пат или трет пат...

Со оглед на насилните акти на Албанците, Европејците, а особено Амери-

канците, би требало да имаат повеќе разбирање за недовербата на Македонците кон
една растечка опасност за нивната држава, а и индивидуална егзистенција. Маке-
донската држава уште сега се наоѓа во рацете на етничките Албанци. Отсега треба
да се грижат само за реалните- а не само наводните- 40% албанско население.

А за тоа не им треба помош од Западот.
И ? - Ништо не се случува.
ОН остануваат неми. Америкаканците и Европејците молчат.
Каде се многуте, инаку активни, организации за заштита на човековите пра-

ва ? Каде е Ден Хаг, каде е Карла Дел Понте (Carla Del Ponte) ? Наместо тоа, од стр-

ана на САД и ЕУ, македонската влада беше принудена да амнестира терористи. Не-
кои од нив се на политички функции во Македонија.Ќе останат ли мирни, како што
се претставија ? Не теба да се биде видовит, па да се претпостави какви ќе бидат
последиците за македонското население- и за Европа- доколку не биде така.

Доколу Албанците ги оценуваме според нивниот вроден и демонстриран по-

тенцијал на криминогена енергија, а не дозволиме да бидеме заведени од нивните
зборови и поплаки, изгледите за мирен соживот со нив во Македонија се навистина
мали. (Само со „криминогена енергија“ до криминогени Албанци- Турци, Р.И.)

Коресподентот на Шпигел (Spiegel) Валтер Маир (Walter Mayr) ги изнесе не-
говите впечатоци во изданието од 26.03.2001 со следните зборови:

‘Можеби и постојат причини за тоа уште повеќе да се подобри состојбата на
Албанците во Македонија. Но нивната клановска организирана култура  на ритуа-
лизирани  поплаки,  маскирања,  заведувања...  Сенките  на  ориенталното  минато  се
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она што го разделува албанскиот народ од нивните соседи, а особено остатокот на
Европа’.  

Кога во март 2004 год. се случија насилства од Албанците врз Србите и Ро-

мите на Косово, дури и познатиот албански писател Исмаил Кадаре, како што но-

винарот  Беге  Цуфај  напиша  во  извештајот  испратен  за  ‘Франкфуртер  Алгемајне
Цајтунг’ на 18 април, го осуди овој ‘расистички’ испад: во неговиот есеј ‘Понижу-

вање на Балканот’, тој ја објаснува ‘вечната позиција на жртва на Албанците, не са-
мо на Косово, туку и во Македонија и Албанија’ “.

Во Црна Гора, Србија, Македонија, Грција и Албанија не се работи за Ски-

птари=Арбани Христијани туку само за Муслимани=Турци Албанци. Па овие нема
што да бараат на вон скиптарски=арбански простори, каде Албанците 100% се ко-

лонисти и Муслимани=Турци: во Р.Македонија 90% Азијати=Арнаути- белокапци.

„За да се расчисти барем малку психолошкиот шут, за поздравување е што
‘форензичарите на меѓународниот суд за воени злосторници на просторите на по-

ранешна Југославија во Ден Хаг’, започна со ексхумација на телата на наводните
етнички албански жртви на една акција на македонската полиција во август  2001

год. Но сепак, многу иритира фактот што Албанците дозволија да се откопаат тела-
та на албанските жртви при полициската акција, а ја спречуваат ексхумацијата на
македонските жртви убиени од страна на УЧК“.

Со векови Православните страдаат од крволочните ѕверови,викани Албанци.

„На истата линија е и тоа што Европејците и Американците (а пред сé сами-

те Албанци) албанските убијци на македонските полицајци ги прогласија за ‘кри-

миналци’, а не терористи, што и навистина се и како што наложува меѓународната
пракса. Секаде во игра е изведување на заклучоци без претходно истражување на
фактите“.

Голем грев е криминогените Албанци да прогласуваат борци- криминалци.

„Решението на македонско-албанскиот конфликт, како што наведува проф.

Хепкен, ‘многу зависи од понатамошниот развој на настаните на Косово’:

‘Особено ако овие се доближат до независност, ќе се почуствуваат  осетни
реакции во Македонија, при што може да се очекува покренување на барањето за
обединување на регионите населени со Албанци во Западна Македонија со незави-

сна ‘Република Косово’ ’. (Албанците во Македонија 100% колонисти и Турци, РИ)

Овој потенцијал на опасноста е соодветен за тоа да ја зголеми недовербата
на Македонците кон етничкото албански малцинство во нивната република...“.

„Од зборовите на Вим ван Мојрс (Win van Meurs) (совет на Југоисточна Ев-
ропа 04/2002), може да се заклучи дека албанскиот тероризам одамна ги надминува
границите на малата Македонија, исто како и Косовските и Албанските граници.

Гласините за поврзаност со исламскиот фундаментализам од други земји, меѓу дру-

гите и со мрежата на Ал-Каеда (Al-Qaida), сé уште се и на ниво на гласини.

Тоа и ќе станат“. (Тие станале- таа во Р.Македонија изградила џамии..., РИ)

Бидејќи Албанците се криминогени...и терористи, се алчни и неблагодарни.

АЛБАНЦИТЕ АЛЧНИ И НЕБЛАГОДАРНИ

Ханс Лотар Штепан, на стр. 25, вели: „Никој не може искрено да тврди дека,
во последните 50 години во Македонија, Албанците во било кој момент биле жртва
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на страдања, за разлика од Србија- па и во самата Албанија. Тоа не ги спречи ек-

стремистите во Македонија да стапат во акција.
Од почетокот на 2001 год. радикалите меѓу Албанците се напрегаа ‘со сета

сила’, во вистинска смисла на зборот, да создадат втора држава за своите сонаро-

дници во рамките на Македонија. Непогодени од немањето никакво правно опра-
вдување, го презедоа првиот чекор, да ја исчистат Западна Македонија од Словени:

со подлост, терор и пари, многу пари.

Колку и да бил суштински недостаток на македонскиот устав за албанското
малцинство во Македонија, не бил непоправлив. Тој во никој случај не оправдува
дејствувањето на етно-албанските,вклучително и странските терористи, односно од
Албанија и Косово, по што меѓународните сили мораа да интервенираат во спасу-

вањето  на  македонската  држава,  т.е.  избегнување  на експлозија  на бурето  барут,
опасно за целиот Балкан- а со тоа и за Европа- и со тоа да спречат граѓанска војна.
Бруталниот начин на дејствување на УЧК ги премина сите граници, по што се роди
сомнежот дека ова не е само опомена за неспроведената реформа на уставот, туку
дека послужи и како изговор за експресно да се забрза албанската експанизија во
рамките на Македонија, на сметка на македонската титуларна нација“.

Се истакна: „да ја исчистат Западна Македонија од Словени[Македонци]: со
подлост, терор и пари, многу пари“...„Бруталниот начин на дејствување на УЧК ги
премина сите граници“. Од таа УЧКА „со подлост, терор и пари, многу пари“  па-
разитите Албанци како Муслимани=Турци врз Македонците им се нафрлиле и ка-
чиле учка и тие како вампири без престанок со векови ја цицаат православната крв.

Стр. 27: „Така на пр. Кристијан Фос пишува: ‘Во 1946 год. бројот на албан-

ското население во Македонија изнесуваше 8% (89.000).’ Од ова можеше да се за-
клучи следново: ‘Во 1950 год. и 1960 год., албански проблем сé уште немаше’.

Освен на Македонците, и на познавачите на Балканот им е познато дека сле-
дниот  бран  на  албански  доселеници  следеше  по  катастрофалниот  земјотрес  1963

год, и поканата на Тито. И по студентските немири во Косово во 1981 год. имаше
доселување на околу 150.000 Албанци од Косово, кои според тогашните законски
одредби беа жители на Југославија, но не и на Македонија.

Во  најскорешното  минато,  кризната  состојба  на  косовските  бегалци,  кои
стравувајќи од српските масакри побегаа кон Македонија, радикалните Албанци ја
искористија во политички цели: За да ги зацементираат територијалните аспирации
и да го зголемат моралниот притисок како врз Македонија,така и врз светот, се тру-
деа да задржат во Македонија што поголем број од, според УНХЦР, 350-те илјади
албански бегалци од Косово. На никој друг начин не ќе можеа да ја достигнат број-
ката од, како што тие тврдеа, 40% учество на Албанците во вкупното население во
Македонија, наспороти бројката од 22,9%, како што беше утврдена на претходните
пописи“.

Бидејќи 350-те илјади Албанци биле 100% само на трошок на Р.Македонија,
тие не само што не биле благодарни дури алчни. Па тие ги кодошеле Македонците.

Со тоа што во Р.Македонија воглавно допринесувале Македонците, никако
Албанците кои до денес паразитираат врз Православните- како Муслимани=Турци
Албанците ништо не им плаќаат на Неверниците=Православните, злото е огромно.

Најголемо зло било/останало што Албанците се лажговци и фалсификатори.
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АЛБАНЦИТЕ ЛАЖГОВЦИ И ФАЛСИФИКАТОРИ

Албанците само со лаги и фалсификати се прикажани во многу голем број.
Албанците истакнуваа дека во Р.Македонија имало не 400.000 туку дури и

1.000.000 Албанци. Ова било повод да има пописи. Пописите потврдија дека Алба-
нците се само лажговци и фалсификатори за идејата Велика Албанија која била са-
мо муслиманска=турска. Следи заклучокот дека Албанците биле и останале Турци.

Ханс Лотар Штефан, на стр. 27, го наведува „што Кристијан Фос пишува:
‘Во 1946 год. бројот на албанското население во Македонија изнесуваше 8%

(89.000).’ Од ова можеше да се заклучи следново: ‘Во 1950 год. и 1960 год., албан-

ски проблем сé уште немаше“. 

Затоа проблемот се појавил кога од јужна Србија се преселиле Албанците.
Ханс Лотар Штепан, на стр. 23, вели: „Дури на референдумот за независност

на Македонците во 1991 год. можеше да се забележи дека акциите на Албанците не
се насочени кон заедничка, мирна иднина во рамките на границите на Македонија.
Всушност, нивните зацртани дејствувања од самиот почеток неа насочени во сосе-
ма друга насока: 

Албанците одбија да учествуваат на пописот на населението. Оттаму се до-

би  впечаток  дека тие не би  сакале  да се покаже дека учеството  на Албанците во
вкупното население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не í одеше во при-

лог на нивните намери за уште поголем застапеност на македонската територија ка-
ко и во јавните и државните институции. За да ја достигнат бројката од 40%, колку
што тврдеа, им требаа  уште неколку години до следниот попис. Во меѓувреме се
одобри барањето за добивање на државјанство на илегално преминатите Албанци
од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегаа од Косово по првите не-
реди во 1981 год., а особено по војната од 1993 год., и за кои албанските лидери се
погрижија да останат. Со помош на нивниот висок наталитет, за еден одреден вре-
менски период сигурно ќе се доближат до посакуваната бројка од 40%. Тогаш ќе
прифатат да учествуваат на попис“.

Се истакна: „Со помош на нивниот висок наталитет“. Ваков висок наталитет
нема кај ниеден соседен народ на Арнаутите=Гегите, кои имаат азиско- монголско
потекло. За ваков висок порас на населението пиши и Шових-мои претходни книги.

„Дали за чудење што Македонците овој развој на настаните го гледаат како
закана и сакаат да имаат повеќе деца, само да не бидат потиснати од едно растечко
малцинство во својата сопствена држава ?“.

Бидејќи Македонците си биле и си останале Белци тие се множат европски.

„Ова стравување може да се трасира наназад, на пр. фактот што во македон-

скиот устав  од 1991 год. од препазливост е преземен  пасусот  од југословенскиот
устав од 1974 год., ‘национална држава на македонскиот народ и албанското и тур-

ското малцинство’ “.

Само турското малцинство останало еднорасно, а албанското дворасно.

„Кристијан Фос ја посочува историската поврзаност:
‘Со овој пасус  ... Македонија тргна по погрешен пат на другите балкански

држави, кои во 19-20 век, а особено по Балканските војни во 1912/13 год. ... се де-
кларираа како моноетнички национални држави.’
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Наспроти ова, Герхард Зеван истакнува дека во македонската преамбула ко-

нечно ‘на посебно наброените Албанци, Турци, Власи (Аромани) и Роми, заедно со
‘другите националности’ им се гарантира рамноправен статус, со што овие групи
се уставно-правно признати’. 

Значи, во однос на овој клучен аспект, западните сили беа дозволиле да би-

дат заведени од Албанците.
Иако ги бојкотираа претседателските избори, етничките Албанци во Маке-

донија земаа учество  на парламетарните избори. На зачудувачки  начин бројот на
пратениците  избрани  од  албанското  население  во  Македонија  не  ја  достигна  ни
официјалната статистичка бројка од пописот за учество во вкупното население од
22,9% (а да не не зборуваме за наводните 40%) ! По првите слободни избори во Ма-
кедонија во 1990 год. 23 од 120 пратеници во парламентот беа Албанци, т.е. 19,2%.

Во 1994 год. беа 19 пратеници, значи 15,8%, и во 1998 год. беа 21 (+1)=22, тоа се
18,3% од вкупниот број пратеници. Далеку од бројката од 22,9%“.

Ако се одземат Македонците со исламска вероисповед, Албанците се само
14%. Бидејќи Албанците тврдат дека Македонците биле само Христијани, а Албан-

ци само Муслимани, Македонците се изјаснуваат за Албанци. За Албанци се изја-
снуваат и Муслимани: тн.Словени и тн.не-Словени, дури и Циганите- не се ни 14%.

„Овие бројки се неспоредливи со (наводната) бројка од 40% учество на Ал-

банците во вкупното население на Македонија- посебно заради тоа што треба да се
појде од претпоставката, дека бездруго ниту еден единствен Албанец во најдобри-

от случај некој многу маргинален, да речеме инфинитезимален број од Албанци, би
се осмелил да гласа за неалбанска партија. Сомнителната бројка од 40% Албанци
во Република Македонија не е нешто друго, освен податок со изманичка политичка
цел. (Па тие како дворасен муслимански=турски народ имаат политичка цел, Р.И.)

Проф Ошлис (Oschlies) покрај останатите иритации од обете страни, ја наве-
дува и провокацијата на Албанците кон, по нивниот илегален интерен референдум
на 11. и 12. јануари 1992 год. во западна Македонија, ‘едноставно прогласија ‘Репу-
блика Илирида’ ’. Според сознанијата на авторот, ниеден од инаку будните меѓуна-
родни  организации  и  ангажираните  западни  посредници  не  ги  повика  етничките
Албанци во Македонија да го тргнат овој камен на сопнување од патот кон меѓу-

етничкото разбирање“.

Пак, Илирите биле Белци, а Арнаутите Монголи. Со ова се потврдува дека
Албанците се најголеми лажговци. Ако кон ова се додаде дека во Р.Македонија Ар-

наутите се 90%, а Скиптарите 10%, Албанците се само едно:гнасни фалсификатори.

„Срцето на проблемот лежи во тоа што никој не може да ги убеди, а уште
помалку да им гарантира на Македонците, дека Албанците не би прогласиле своја
сопствена република во рамките на Република Македонија, или дека би се откажа-
ле  од  своите  сецениостички  планови,  доколку македонскиот  Устав  уште  во  1991

год. содржеше помодерен текст“.

Со тоа што Албанците во Р.Македонија се 100% муслимански=турски коло-

нисти,тие немаат што да бараат во Р.Македонија.Пак,Швајцарија била повеќе наци-

онална држава со свои национални територија-Македонија е100% само македонска.
Бидејќи во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку што Французи во

Франција, Шпанци во Шпанија...,а Грција и Албанија се повеќенационални држави,

видлив е злосторот врз Македонците и нивната Македонија од страна на Европа...

91



Следи проблемот со Албанците да си го реши Турција  која ги колоинизи-

рала на Балканот, а вон Албанија, Муслимунатите=Турците- Азијати (Арнаути, Ци-

гани...), која беше подржана од католичките Рим и Виена-водачи сé до 1918 година.
Во  Дневникот Чано,  на стр. 68, истакнува:  „...Изгледа,  дека  Србите имаат

пред ним [Арнаутите] паничен страв...“. Овие останале крволочни за домородците.
За во Р.Македонија тие не само дека биле/се пекол туку „чума“ и „краста“.

Нивни биле петмината убиени, што не го признаваат делото-тие само лажат.

ПЕТ ПРАВОСЛАВНИ УБИЕНИ ОД МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ- АЛБАНЦИ

Во насловот Албанците (Скиптарите) само одродени тн.Словени се говори
дека тие немале никакво национално чуство, затоашто тие не сакале да бидат друго
туку само Турци. Па ова не било само за тн.Словени во Скиптарија (Арбанија), која
била бригиска=брзјачка и пошироко македонска, туку тоа важело и за тн.Словени
во Македонија, Србија (Косово и Метохија, Санџак), Босна и Херцеговина, Бугари-

ја итн. Следи да се говори само за два верски народи: Православни и Муслимани.

Бидејќи историјата познавала само Муслимани=Турци, Турци биле сите Му-

слимани (Турци, Албанци, тн.Словени...). Следи сите наведени како Турци се селе-
ле во Турција. Како Муслимани=Турци за Албанци=Турци гласале и се попишува-
ле не само Албанци туку и други Муслимани=Турци тн.Словени, дури и Цигани. 

Ова било очигледно затоашто албанските партии биле и се гласноговорници
со тврдењето дека Македонците биле само Православни, а Албанците Муслимани.

Не случајно, во Р.Македонија само за Албанците се градат само џамии, а ни-

како една црква.Бидејќи во секој народ има Христијани и Муслимани=Турци, а Ал-

банците во Р.Македонија не подигнале ни една црква, Албанците биле само Турци. 

Па не случајно Албанците во Р.Македонија ништеле само цркви, а не џамии.

Во прилог се наведува и тоа што тие со исламски пари градат само џамии, и
тоа каде што сакаат, и како што сакаат, тие ништо не почитуваат- не важат закони.

Тие градат гробишта каде што сакаат и како што сакаат. Тие купуваат ниви,

дури на патишта, како што е во битолско- патот од с. Бистрица до грчка граница.
На тие ниви тие не градат селски гробишта, туку семејни- една нива на едно семеј-
ство со свои семејни гробишта.Следи најубавите ниви стануваат семејни гробишта.
Ова никаде го нема во Европа. Ова говори, Албанците биле силеџии и за гробишта.

Ако Албанците тврдат дека тие се етнички народ, за нив мора да има и хри-

стијански гробишта. Токму и затоа Албанците се само исламски мафијашки народ.

Албанците во битолско ги колонизирала српската власт,за одбрана на грчка-
та граница. Ова говори, Албанците станале делачи на Македонците од Горна и До-

лна Македонија.Иако историски е вака, и во битолско се прогласиле за домородци.

Бидејќи Арбанија била 100% тн.словенска, Арбанците 100% биле само исла-
мизирани Православни. Потоа тие биле и скиптаризирани со трорасниот скиптар-

ски јазик, процес кој до денес и не е завршен. Следи до денес да се скиптаризираат
Македонците со исламска вероисповед, чии тн.словенски говори се најизворни.

Со тоа што се говори за Македонци со исламска вероисповед се потврдува
дека токму само со ним во Р.Македонија процентот на Албанците е над 14%. Ако
кон ова се додаде дека Скиптарите се само 10%, а Арнаутите 90%, е очигледно дека
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Албанцит се воглавно азиските Арнаути=Геги кои се колонизирани само како Тур-

ци, а нив ги колонизирала исламската=турската држава Турција- само исламска.
Следи заклучокот дека Албанците мнозинство се азиски Муслимани=Турци.

Бидејќи ваква е состојбата, отпаѓа можноста некаква си албанска ОНА да се
бори за ослободување на албански територии, затоашто самата Арбанија не била на
некаков си народ Скиптари, кој во историјата никогаш и не бил познат- немало. Па
и затоа на тој скиптарски јазик Скиптарите не сакале да говорат, туку само на тур-

ски.Затоа на тој туѓински јазик први школи отвориле само туѓинските Рим и Виена.
Ова објаснува дека ОНА била само балистичко здружение да се доокупираат

православните простори, и тие да се претворат во исламски. За доказ е и следниот
навод, од Скиптарите=Арбаните од бригиска=брзјачка  Арбанија и кавказко-црно-

морските Албанци- Арнаути  (од нив или за нив) не е изградена ниедна црква. Па
токму тие друго и ништо не правеле и не прават друго освен рушење на цркви итн.

Иако Скиптарите=Тоските се само 10% од сите Албанци, тие на најрзок на-
чин ја грабнале ИВЗ, што не се случи со мнозинските Арнаути=Геги. Бидејќи оваа
е Р.Македонија, чија домородна е за Македонците со исламска вероисповед, кои се
многупат повеќе од Скиптарите, Тоските како Муслимани=Турци се мафијашисти.

Од кажаново произлегува,ИВЗ не е ништо друго туку само заедница на ескремисти.

Токму и затоа кога некој се прогласува за исламски екстремист, предрско би
било да не се провери како тој се изјаснил по народност и за која национална па-
ртија гласал. Ова се истакнува со цел да се дообразложи дека не биле убиени пет-
мина Македонци затоашто тие биле Македонци, туку само затоашто тие биле само
Православни.Ова се потврдува и со доказот што Македонци има Муслимани, Като-

лици итн.Значи, овде е јасно одредено, да се истреби само едно: православниот род.

Инаку Скиптарија од христијанска држава се претворила во исламска, а пра-
вославното Косово е само исламско- беа никакви права на православните Срби итн.

За да се потврди дека Албанците биле само Муслимани=Турци, судирот во
Р.Македонија, во 2001 година, не беше меѓу Македонците и Албанците туку меѓу
Православните и Муслиманите=Турците- Албанците. Следи Православните да па-
лат  уништуваат  само  исламски  објекти,  имоти  и  дуќани,  а  вакви  биле  и  на
Албанци,  Турци,  Македонци  со  исламска  вероисповед,  што  важи  и  за  други
тн.Словени  итн.  Наспороти  ова  Муслиманите=Турците-  Албанците  ништеле
православни  објекти,  убивале  и  масакрирале  Православни,  нив  ги  плачкале  и
протерувале- дури до денес само Православните дома не се вратиле. Во овој верски
судир ниеден Муслиман= Турчин (не-Албанец) не бил убиен од Албанец, протеран
и до денес дома невратен. Ова е само поради тоа што Албанците не се било каков
етнички  народ-  народот  е  еднорасен  а  Албанците  се  дворасен  и  двоконтинтален
народ- туку  само  исламски. Па  до денес,  каде  се  мнозинство Албанци, се  палат,
плачкат цркви и нивни икони, и што не друго православно, но никако и ништо било
што од муслиманско=турско.

За петмината како кукавици не се кажа со каква цел бил извршен злосторот.
На 01.05.2012 беше јавено за убијците на петмина и тоа по три недели, била

приведена група од 20 радикални исламисти, а се знаело за петмина: тројца извр-

шители- двајца помагале. Едниот од УЧК беше прикажан со грбот...: двоглаворел. 

Следи тие да пребегнуваат во Албанија и албанско Косово-не во Србија итн.
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На 02.05.2012 Бујар Османи од ДУИ изјави, не смеело да се бара колективна
одговорност, и дека досега во албанската историја никогаш не се случило, Албанци
да убиваат млади луѓе. А всушност, за сé што досега сум пишел, биле само млади.

Па тоа што се говори за пет цивили, немало воен судир и за до пет војници...

На 03.05.2012 беше јавено, дека деветмина биле притворени, а двајца биле
во бегство. Следи да се бара помош и соработка со Косово каде тие пребегнале...

Едно лице било Исмаиловиќ, кој се викал Исмаили. И тој постанал Албанец.

Бидејќи во Европа и пошироко исламистите вршеле злодела поединечно, ду-
ри жртвувајќи се самисебеси,а овде ова било групно,тоа било дело на Албанци. Тие
како плашливи не биле/се во состојба да вршат самостојно дело, тие тоа го прават
само групно.Па следи тие биле/се моќни само кога тие биле/се само во мнозинство.

За да се потврди дека Албанците биле само Муслимани=Турци, ништо дру-
го, на 04.05.2012 во Скопје се собрале околу илјади Албанци да протестираат, твр-

дејќи дека Албанците не биле екстремисти, и што не друго, без да дозволат, да се
заврши истрагата, а и казнат виновниците. За ваквата состојба дури амбасадата на
САД од Скопје им јавила на своите органи во САД..., што само по себе сé говори.

Бидејќи Р.Македонија била единствена држава во која се протестира за при-

творени за кои треба да се утврди нивната вина и за таа судат, во неа живеат луѓе за
кои правната држава не е битна, туку само насилие. Следи во таа група да се носи и
албанско знаме со православниот двоглаворел, да се фрла со камења кон полиција-
та,да се кршат стакла во општината Чаир,да се навредуваат политичари,партии итн.

Па дворасните Албанци не биле и никогаш не можат да бидат етнички народ
-тие никогаш меѓусебно  не општеле,  не стапувале  во  бракови, не се  поднесувале
итн.Со тоа што нив ги поврзал само исламот,Албанците биле само исламски народ,

и тоа само екстремистички пеколен, од кого со векови сé до денес само се страда.
Следи во Бујановац- Р.Србија да бидат приведени Албанци, воени злочинци

од 2001 година.Па Албанците се собрале неколку илјади да протестираат, затоашто
приведените немале  ништо извршено. Кога  маса  на луѓе  знаеле  за поединци, таа
маса била само како стадо со свој пастир кој верски ги води за вршење на крими-

ногени дејствија во име на сите Албанците, кои се Муслимани=Турци. Со тоа што
Албанците се со потекло од Албанија и кавказко- црноморските простори, а тие се
борат за свои албански, всушност исламски простори, Албанците се екстремисти.

На 05.05.2012 ДУИ со ветераните на ОНА одржаа состанок, а во чест на она
што било направено, како и дека нивната цел не била остварена. А таа било/е само
Велика Албанија на вон албански простори каде Албанците се 100% колонисти. Сé

тоа било под албанското знаме двоглаворел- Албанците биле/се само екстремисти.

На 06.05.2012 беше јавено дека ДУИ будно ќе го следи судскиот процес, ка-
ко и предвреме обинитетите се наречени убијци, терористи и екстремисти. А токму
поради ова беа демонстрациите, организирани во Скопја. За ваква цел била и ОНА.

Пребегнатите се криеле во Косово,кое било дувло на преку 300 криминалци.

Пак, Косово било и злочинечко, таму во соработка со Албанија се продавале
органи, вадени од Православни, а Косово било јадрото на злочинци на исламот. Не
само тоа, Албанците биле водечки во трговија со дрога, белоробје, само нечовечно.

На 06.05.2012 само се обнови старата пракса на Албанците во Косово, како
држава на Муслимани=Турци Македонците Горани со исламска вероисповед да не
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ги  признава,  затоашто, според нив, Македонците биле Православни, а Албанците
само Муслимани=Турци- на Балканот има два исламски народи: Турци и Албанци.

А во Албанија не се признаваат други народи. Ова било затоашто ако имало
други народи, бидејќи Албанците никогаш не постоеле, Албанци денес би  немало.

На  07.05.2012 во  Тирана  Албанците  демонстрирале  пред  амбасадата  на  Р.

Македонија, тврдејќи дека Албанците не биле убијци, терористи и екстремисти, ду-

ри со албанското знаме, како и дека нивната цел не била остварена. А таа била Ве-
лика Албанија која била само муслиманска=турска, со 90% Арнаути=Геги. Бидејќи
наведеното останало само на православни простори, Албанците и друго неможеле
да бидат освен само убијци, терористи и ексремисати. Па со тоа што овој народ бил
на мнозинство Арнаути со малцинство Скиптари, Скиптарите не биле расносвесни.

На 08.05.2012 јавија дека уште еден бил приведен, во петок ќе имало про-

тести и тоа во одбрана дека приведените не биле исламски радикалисти- од ваквите
на ИВЗ на Р.Македонија 4 џамии им биле преземни. Место ИВЗ да се залага за ми-

рот  во  државата  за  сите  верници, вклучувајќи  ги  и  верниците  со  исламска  веро-

исповед, а такви биле и се од сите народи, ИВЗ ги презема задачите на истражните
органи, и изјавува дека предвремене им се суди. Ова е исто како што се говори во
Косово, Албанија и Албанците во Р.Македонија.Следи нивниот центар бил Тирана.

Разлика постои само што ИВЗ се јави во заштита на жените- жени не биле
извршители. Бидејќи жените се наобесправени во исламот, изјавата е и силеџиска...

Ова  се  потврдува  и  со  доказот,  што  Албанците  ја  грабнале  ИВЗ  во  Р.Ма-
кедонија и место нејзин поглавар да е Македонец, тој е Скиптар, а Скиптарите во
Р.Македонија се најмало малцинство.Следи потпаролот да е Албанец- Арнаут, Ар-

наутите се мнозинство Албанци. Бидејќи тој не дал одговор, новинарите се смееле.
Ништо не е чудно, што радикалистите сакале да ја грабнат ИВЗ- па Алба-

нците биле исламски народ. За радикализмот му укажал претходниот погловар на
ИВЗ, кој бил Македонец со исламска вероисповед-Македонците се народ,двоверни.

На 10.05.2012 се јави дека Хазири како возач ги возел убијците, и водел ка-
ко тие пред извршување на злоторот си поставиле маски. Тој сакал да молчи, но со-

веста го гризела, па и пријавил за злосторот- прво како заштитен сведок, а потоа не.
Кај МВР не биле пријавени демострациите, што само по себе многу говори.

Како што МВР бара демострацијата на 11.05.2012 да мине во ред и мир, исто се ба-
ра и од македонските партии. А кај албанските партии постои молк- за ДУИ мирно.

На 11.05.2012 без пријава  се одржаа демонстрации  во Скопје,  Тетово, Ку-

маново, Гостивар и Кичево- но не во Струга. Во Скопје учествувале неколку сто-

тици, тие викале дека судската постапка била монтирана, Албанците не биле такви,

па тие викале УЧК, со албански знамиња и маскирани лица- се плашливи да бидат
видени. На Владата им скришиле 8 стакла, повредиле еден полицаец и кола, а ош-

тетиле постојка и автобус...Самите наводи говорат за Албанци, Муслимани=Турци.

На 13.05.2012 се јави дека биле повредени шест полицајци и еден новинар.

На 14.05.2012 се кажа дека ЕУ од Брисел истакнува да не се попречува су-
дската постапка со протести и дека 14 лица од 18- 39 години ги кршеле стаклата ...

На Албанците не му успеала замислата, Македонците да им вратат-до неред.

Во претходната книга ги наведив настаните во 2012 година- продолжувам.
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На 21.04.2012 во с. Лабуниште- Струшко биле оштетени христијански сим-

боли во црквата, а претходната година запалена црквата- брзо била угасната.Со ова
се повредуваат чуствата на Православните, изјава на тамошниот свештеник.

На  25.04.2012  во  Собранието  на  Р.Македонија  ДПА  изјави  дека  нема  да
стави потпис за заедничкиот став за примем во НАТО, затоа што не се менало име-
то на државата Р.Македонија.

На 25.04.2012 јавија дека во Тетовско биле оплачкани и оштетени 6 цркви.

На 27.04.2012 се јави дека бил познат еден извршител на сквернувањето на
црквите во тетовско во последните десет дена-Албанбец од Албанија други  избе-
гале. Секако, ова е продолжување не само од 2001 година, туку со векови.

На 09.05.2012 се јави, дека Општината Чаир ќе ги менела имињата на шко-

лите, а установата која што го спречува била нова и небитна.Иако школите се гра-
дени само со македонски средства,а Албанците биле колонисти и не учествувале во
градењето и одржувањето на школите, како силеџии во сé се моќни балисти- бели.
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NAPOMENA:  Knigite  pod  25,  27  i  31,  koi  se  na  germanski  jazik,  mo`at  da  se  najdat  na  internet:

www.Brigien.com. Ova va`i  i  za Zmejova Dupka,  koja e navedena vo  ″Ilijada″ po-kraj  Crna Reka, vo

Demir Hisar, me|u selata Dolenci i Babino. Istoto va`i i za kniga pod 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... i 64 na

makedonski jazik. A i ovaa 65- ta kniga e vnesena vo internet. 

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so

montiraniot maratonski  sudski  proces so vkupno trinaeset presudi,  gubej}i go sporot tesno 6 :  7 zaradi

korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne

bil ~ovekovo pravo. Vme{anite  sudii,  obvi-niteli  i pravobraniteli  bea nagradeni  i denes se na najvisoki

polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{.

Duri sum so niska penzija i so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo moite

knigi  na krajot  na  knigite  kako  dodatok.  Bidej}i jas ne bev mo}en da se  spravam so samovol-nicite  i

silexiite  vo  dr`avava,  mene  mi  preostana  svojot  gnev  za moeto  uni{tuvawe  da go  vnesam vo  knigite.

Otsekoga{ sum gi registriral  neprijatelite na makedonskoto zemjodel-stvo,  sto~arstvo so veterinarstvo i

dr`avnite arami{ta, zlo~inci, samovolnici, silexii...

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil  preku 20.000 evra...Slednite knigi se pe~ateni

kompjuterski, vo mal tira`,  so tro{ok okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za

kultura,za  knigite  do  br.  4.  Me|utoa,  jas  za  vlasta  koja  be{e  vo  slu`ba na  neprijateli  na  makedonska

Makedonija i makedonskite Makedonci bev nepodoben...
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Koga po~nav da se bavam i so istorija a i so biolo{ki metodi, mojata nepodobnost i vo istorijata se

odrazi.  Iako  samo  jas  imav  pi{eno  za  `ivotot  na  Makedonecot  Georg  Ka-striotis,  a  Albancite  kako

falsifiktori neuspe{no go bri{at zavr{etokot -is, Insti-tutot za nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo

~est na tn.Skenderbeg, mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da bidam

proglasen i za "laik".

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 bea vrateni nazad, od pod broj 39

pove}e ne gi ispra}am.So niv ne se slo`uvam, nikoga{ nemalo narod Sloveni.

Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat doktorat do tn.prof.

Ovoj veterinaren lekar so svoite  kolegi  veterinari  od Veterinarniot  institut  se  nositeli  na zloto,

koga tie si dozvoluvale vo dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, na zemjite

im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme

bez kravi-do denes sé u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, auecki... kaj

sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi.

Tie samo za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa

podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% porodenite im skapale, pa umrele. 

Za da se potvrdi deka R.Makedonija ima zemjodelstvo kako vo 19 vek, vo nea nema re-onizacija-

reon najdobar za govedarstvo bil/e bitolsko-da bide centar, {to va`i i za drugo.  Pod HMS "Stre`evo" ne se

proizveduvaat visoko  dohodovni  kulturi  so  navodnuvawe  ({e}e-rna  repka,  dobito~na  hrana...)  tuku

ekstezivni  mnogu  nisko  dohodovni  kulturi  bez  navodnu-vawe  (p~enica,  ja~men,  maslena  repka,

son~ogled...), so {to sistemot se pravi neopravdana investicijata.I na smetka na bitolsko se razvivaat drugi

delovi-vkupna {teta za dr`avata.   

Skoro  sekoja  godina,  od  1990  godina,  redovno  se  javuvav  na  konkursi  na  Zemjodelski  i

Veterinaren fakultet, so Institutot za sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko-

la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo poradi mene gi ra-sturale konkursite

ili si izbiraa interni lica,so neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven samostoen trud,

nitu  kniga.  Tie  se  samoupravni  interesni  zaednici.  Sledi  Pravosudstvoto,  Obvinitelstvoto  i  Narodniot

pravobranitel so mene se ismejuvale. 

Pak, izborot  se vr{i  na mangupski  na~in-  mesto  da ima eden stav za izbor  na docent,  von-  i

redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara

obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site tri stava se sodr`i obrazovan, site si

gi ispolnuvaat uslovite: nie sme kako vo 19 vek. 

С  О  Д  Р  Ж  И  Н  А 

Вовед  3

1939 година  4

1940 година 28

1941 година 47

1942 година 55

1943 година 59

Одродување на Белците (Пелазгите) 62

Словените само политички народи од 19 век 63

Грците само варвари=Пелазги=тн.Словени 68

Албанците (Скиптарите) само одродени тн.Словени 70

Албанците (Скиптарите) најнов и непознат народ 74

Албанците само Муслимани=Турци 76

Кавказко- црноморски Албанци- Арнаути 77

Албанците муслиманско- фашистички народ 81

98



Европјаните да не се лажат дека немало Македонци 83

Албанците терористи и истребувачи на Православните 84

Европјаните повеќе да не се лажат од Албанците 86

Албанците алчни и неблагодарни 88

Албанците лажговци и фалсификатори 89

Пет православни убиени од Муслимани=Турци Албанци 91

99


