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ВОВЕД
Со еден Скиптар во два македонски неделници се расправав дека никогаш
немало било каков скиптарски народ, оти таков и никаков не постоел. Истото се однесуваше за било каков албански народ, а Албанија била кавказка земја. Меѓутоа,
од таа личност не сум видел подрска личност, која пишеше сé најубаво за таквиот
народ, кој никогош и не постоел. Следи скиптарскиот јазик не бил на еден народ за
да има скиптарски народ туку на четири народи: грчки, романски, словенски и татаро-турски јазик. Ова го пишел Мајер. Значи, скиптарскиот бил и монголски јазик.
Овде е битен и еден Турчин, новинар, кој во еден македонски неделник го
оспоруваше моето пишување, докажувајќи дека турскиот народ постоел, и дека јас
што сум пишувал било произволно. Иако мојот одговор не беше објавен, него му
одговори мојот пријател Битолчанец, дека турскиот народ било она што сум пишел.
Бидејќи книгава му е посветена токму на тој турски народ, кој историски и
никогаш не постоел, е следново, што го расправав со неколку Турци и во Битола:
При една пригода седевме заедно, и тоа пред споменикот на Филип Македонски, кој по мајка бил од денешно битолско, Бригиец=Брзјак, на кои му реков:
меѓу нас Македонците и вас Турците нема никакви антрополошки разлики. Ова говори дека ние сме еден народ. Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи дека Турците и Ерменците со нас се еден ист народ. Токму и затоа
Турција била Фригија, која била ништо друго само Бригија.Значи, само Македонци.
Историски Прицрноморците во старата и новата ера биле најбел и најубав
народ, што до денес опстанало. Не случајно, јас како дете во мојот роден град Битола сум слушал дека Турчинките биле најбели жени.Следи разлика од со Бригијките.
Меѓутоа, турскиот јазик не е јазик на најбели и најубави Турчинки, туку тој
турски јазик бил монголизиран јазик на најбелите и најубавите Белки- Турчинки.
Бидејќи ние Македонците и Турците се разликуваме во јазикот, монголизираниот јазик на Белците (Пелазгите), ние понатаму остануваме еден народ Белци.
Тоа што турскиот јазик бил монголски е потврда дека нациите се само политички.
Исто така, меѓу нас има и втора разлика: ние сме православни, а вие сте муслимани. Следи Албанците и Турците Македонците со исламска вероисповед не ги
признаваат за Македонци, тие на Македонците- муслимани им велат, муслиманите
биле само Албанци и Турци. Значи, постои измешаност. Бидејќи Македонци имало
муслимани, не е вистина дека меѓу Турците и Македонците имало верска разлика.
Меѓутоа, вистината била/е друга, што во СФР Југославија сите Муслимани
(Турци, Албанци, Македонци, Срби...) си оделе во Турција како Турци. Дури Бугарија своите Муслимани (Турци и Помаци- исламизирани домордци) ги протерувала
во Турција, натоварени во вагони, а растоварени во европскиот дел на Турција.
Вистина е дека Македонците со исламска вероисповед се Македонци, тие до
денес го говорат најизворниот македонски јазик. Меѓутоа, денес огроман број на
такви Македонци се изјаснуваат за Турци и Албанци, спротивно на Уставот на Р.
Македонија го изучуваат турскиот и скиптарскиот јазик, иако не ги познаваат тие
монголизирани јазици. А ова е поради тоа што Р.Македонија не е моќна да се бори
со соседите и нивните творци европските земји со повеќерасни јазици, што е срам.
Исто било и со Помаците. Тие во европска Турција останале само Македонци со традиции на својот Александар Македонски, Филип Македонски, Букефал...
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ОСМАНОВО ЦАРСТВО
Халил Иналџик1, на почетокот на книгата го дава прегледот во четири дела,
од кои во книгава ќе го пренесам најбитното историското, јазикот и друго.
Во I дел Краток преглед на османовата историја 1300- 1600 се започнува со
Воведот Раздобја на османовата историја:
„Во времето кога е основана, почетокот на четиринаести век, османовата држава била мало кнежевство на границата на исламскиот свет чија покретачка идеја
била гази- света војна против неверниците. Оваа безначајна погранична државичка
постепено ја освоила и асимилирала бившата византиска територија во Анадолија и
на Балканот, постанала најмоќна држава на исламскиот свет“.
Следи османовата држава била само исламска, која се борела против православните. Токму затоа Фригите, кои биле по потекло Бриги од Горна Македонија,
само си го менале верскиот правец- тие од Православни станале само Муслимани.
За нив била битна само светата војна против своите фригиски христијански браќа.
За таа цел, Муслиманите само со газење (гази) ги газела-прегазила- Православните.
Османите биле од царското семејство Комнен, кои биле само Македонци.
Ова може да се види кај Јозеф фон Хамер во неговата книга Османово Царство. Па
таа била прва книга за Османовото Царство која ги завела Фригите за турски народ.
Следи Осман=ос ман: ос + ка = оска; к (ко=како) оска = коска, која се крши.
Па Ман=Мен=Мин=Мон... човек, до денес македонски имиња и презимиња.
„За власта на Сулејман I (1520- 1566), узастопни војни успеси на широкиот
простор од средна Европа до Индискиот океан му дале на Османовото царство статус на светска сила.Меѓутоа, во текот на другите војни во седмнаесетотто столетие,
теразијата превагнала во корист на Европа. Османовите сили све повеќе опаѓале и,
бидејќи во осумнаесеттиот век преовладувала свеста за надмоќност на Запад, Османовото царство политички и економски постанало зависно од Европа. Предолго
постоење на оваа империја и можноста нејзиното распаѓање конечно постанале проблем на европската политика, такавикана ‘источно прашање’. Политичкиот живот
се одржал под европско старателство до 1920. година“. (Све - в = сė, Р.И.)
Па Османовото Царство било само муслиманско- без етнички народ Турци.
„Како се менувале околностите во поедини раздобја, така подлегнувале на
промени и устројството и институциите на ова царство. Промената во неговата внатрешно структура и политичкиот развој покажуваат како до крајот на шестнаесеттиот век ова погранично кнежевство прераснало во царство во дух на класична држава на Блискиот исток, како што Сасанидска и, посебно, Абасидска империја. Поткрај шестнаесетти век, Османовото царство, со своите традиции на државнотворноста и администрација, финансиска политика, земјишен систем и војната организација, претставувала пример на мошне висока развиена империја на Блискиот исток. Во време на неговото опаѓање, војната и економската надмоќност на Европа е
неоспорно кај самите Османлии ја пробудила свеста дека традициите на државите
на Блискиот исток ја преживеале својата сврсисходност и дека лошо се вклопуваат
во новата ера“.
Бидејќи Османово царство било на висок степен на развиток се потврдува,
дека таквото царство било 100% наследство на Источното римско царство-Ромејци.
1

Halil Inaldžik, “Osmansko Carstvo”, Klasično doba 1300- 1600, Utopija, Beograd, 2003.
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„Од тој тренуток османовата историја е летопис за истрошените облици на
старите империјални институции; или, поточно, тоа е историја на напори на една
држава на Блискиот исток да се прилагоди со економски, политички и културен
поредизвик на Европа. Тек после 1924. година и тек после коренитите револуции,
Турците конечно ќе го напуштат ваквото сфаќање на државата“.
Турската држава била/е само муслиманска. Таа до денес нема турски етнички народ затоашто народниот јазик е еднорасен,а турскиот дури е и монголизиран.
„И така последната деценија на шеснаесетиот век ја означува главната делница која го располуќува Османовото царство. Во оваа книга е опишано првото раздобје и, при тоа, е истакнато како Османлиите за себе ги прилагодиле институциите на државите на Блискиот исток и како тие почнале да се дезинтегрираат пред
очите на модерна Европа“.
Европа била 100% наследство на Римското Царство,а и Османовото царство.
КОРЕНИ НА ОСМАНОВАТА ДРЖАВА
„Во освит на четринаесеттото столетие, жестоки внатрешни превирања ги
потресле големите царства кои се простирале измеѓу Оксус и Дунав- Илханидско
царство во Иран, Златната Хорда во источна Европа и Визатиското царство на Балканот и во западна Анадолија. На крајот на тој ист век, потомци Османови- на еден
пограничен газија и основач на османовата династија- ќе создаде империја која се
пружала од Дунав до Еуфрат. Нејзиниот творец бил Бајазит I (1389- 1402), познат
под надимок ‘Јилдирим’, Молња. Тој, кај Никополе 1396. година до нозе ги победил крсташите, војска на најопасните витези на Европа;му пркосел на Малелучкиот
султанат, во тоа доба најмоќната исламска држава, и ги освоил нејзините градови
на Еуфрат. И најпосле, го предизвикал на бојно поле големиот Тимур, новиот владетел на централна Азија и Иран“.(Илханид=ил хан ид: ил=Ил хан=кан ид=ит, Р.И.)
Се говори за „Јилдирим“, Молња. Следи Јилдирим=ј илдирим=ил дирим:
ил=Ил Илиос=Хелиос, на кого верувале Бригите, и дирим=дерим=дерам. Токму затоа Сонцето било извор на секајца. И затоа тој бил Секавица за секаде дерам...дерм.
„Првиот период на османовата историја го наметнува прашањето: како малото погранично кнежевство на Осман Газија, со идеја на света војна против христијанска Византија, се развила во империја на таква снага и пространства. Една теорија ги застапува мислењето дека грчкото население на Мраморниот базен со примање на исламот и обединувањето со муслиманите во муслиманската држава го
оживеало Византиското царство. Современите научници запознати со источните
историски извори сметаат дека оваа теорија се заснива на неоснованата претпоставка. Тие тврдат дека корените на Османовото царство мораат да се трагаат во
политичките, културните и демократски текови на Анадолија на тринаесеттиот и
четиринаесеттиот век“. (Следи фуснота- таква ќе наведам само ако е битна, Р.И.)
Никогаш немало било каква Византија туку само Источно римско царство.
Тоа што било тоа како христијанско, православно, преминало во исламско царство.
„Прва етапа на тие збивања го означуваат монголските освојувачки походи
на муслиманскиот Блиски исток во текот на третата деценија на тринаесеттото
столетие. После победата на Монголите во битката кај Коседаг, 1243, Селџучкиот
султанат во Анадолија постанала вазален држава на иранските Илханиди. Непосре-
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дна последица на монголските инвазии биле селидбата на Туркмените, снажни номадски турски племиња, во правец на запад. Со потекло од централна Азија, тие
најпрво се доселиле во Иран и источна Анадолија, а потоа го продолжиле движењето кон запад, населувајќи се долж границата измеѓу Византија и Селџучкиот султанат, во планинските предели на западна Анадолија. Во оваа земја 1271. година избило востание против идолопоклоничките Монголи. Муслиманските мамелучки
снаги продреле тогаш во Анадолија да би им помогнале на побунетите, ама Монголите свирепо ја загушиле буната. После тој настан тие, држејќи ги стално војните
единици во Анадолија, чврсто го намакнале јаремот на земјата. Па ипак во текот на
наредното пола столетите често избивало буни пратени со одмазда на Монголите.
Така пограничната област се претворила во прибежиште на трупите и на политички
лица кои бегале од монголското господарење, а тука се и многубројни убоги селани
и варошани барале нов живот и иднина. Све тоа довело до пораст на населението
во овие погранични краишта. Искористувајќи ја приликата да се настанат во богатите равници на византиската страна на границата, овие немирни краишници- номади го поттикнувале народот на газата, на света војна против Византија. Војниците се собирале околу водачите на газите со разно потекло, така да нивните упади на
византиска територија биле све почести“.
Се говори за Монгол=мон гол, мон=човек, а мина=луѓе. Следи човек со гола
глава- бричена глава...Монголи биле Туркмени=турк мени=луѓе- само без нивни
наследници, наспроти Бугарите.И затоа ништо немало монголско-туѓинско.Па Селџуци, Селеуки, во Селеукија според Селеук по времето на Александар Македонски.
Анадол=а на дол,Ерменија=е рмен=рамен,рамна и султан=силатан=силат ан.
„Измеѓу 1260. и 1320. година. водачите на газите, организатори на војноборните Туркмени, основале независно кнежество во западна Анадолија- во земјите
кои би ги грабнале од Византија. Современиот визатиски историчар Пахимер бележи дека Палеолозите, кои ќе го повратат Цариград тек 1261. година, толку биле зафатени со збивањата на Балканот да ги занемариле своите азиски граници и така на
Туркмените им оставиле отворен пад за упади. Во последните деценија на тринаесеттиот век, продорите на туркменските газии во западна Анадолија готово да биле
прераснати во вистинска инвазија. Од сите бегови, Осман Гази владеел на територијата на најистурениот спрема север,а најблиски на Византија и на Балканот.Спрема Пахимеровите записи, Гази околу 1301. ја презел опсадата на Изник (Никеја),
некогашна визатиска престолнина. Царот против него испратил најамничка војска
од две илјади војници, кои Осман ги дочекал од заседа и ги победил кај Бафеон во
летото 1301. година. Оваа победа над византиската војска му пронела слава. Османските, а исто така и современите византиски извори, наведуваат дека газиите од сите краишта од Анадолија се сјатиле потоа под неговото знаме. Како и останатите
погранични кнежества, тие го зеле името на својот водач и постанале познати под
називот Османлии. Изгледа на лесни освојувања и населувања мамеле стални таласи доселеници од различно потекло од средна Анадолија. Ама тек таа победа
1301. година, османовото кнежество навистина ќе се зачврсти“.
Бугарите=Татарите=Готите,со својот монголски бог Асен, на Балканот основале свое кнежество до кралство... Како што од Бугарите до 19 век немало монголска оставштина, истото важи за Туркмените- до денес ниеден Турчин не е Монгол.
Следи заклучокот, сите православни преминале во муслимани- без Монголи.
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Името Изник=из ник, за Никеја, никни, никлец, како Смирна=с мир на. Следи Измир=из мир.Све било само едно на варварско=пелазгиско=тн.словенско јазик.
„Гази, светата војна, била, како идеал значаен чинител во основањето и
развојот на османовата држава. Општеството во тие погранични кнежества се сообразиле со посебен културен образец и било прожето со идеал на непрестална света
војна и незапирачкото ширење на Дарулисламот, исламски кралства, све додека не
го обфати целиот свет. Гази значела верска должност, и таа своите верници ги надахнувала на секои јаки потфати и жртви. Во тоа погранично друштво, сите социјални врлини се сообразиле со идеалот на гази. Развиената цивилизација на нејзиниот грб, кои се катактеризирале верска ортодоксност, схоластичка теологија,
дворска книжевност пишана на еден извештачен јазик и шеријатски закон, во овие
погранични земји му остапило место на народната култура обележана со еретски
верски редови, мистицизам, епска книжевност и обично право.Во анадолскиот кнежевства турскиот јазик постанал адимистративен и книжевен јазик. Тоа погранично
општество било подеднакво трпеливо и сложено. Заеденичко културно тло ги доведувало византиските погранични трупи, акритари, во непосреден допир со муслиманските газии. Михал Гази, грчки пограничен старешина кој преминал во исламот
и соработувал со Османовите војници, славен е примерот на таквиот асимилаторски процес“.
Османовиот јазик бил монголизиран новоперсиски јазик со персиско писмо. Монголизирањето било потребно заради монголските војници, кои биле платеници, од кои нема траг. Војници биле Татари, Черкези, имало Черкешки ред, итн.
Се потврдува дека Муслиманите биле само исламизирани Православни.
„Сврха на светата војна не била да уништува, туку да го потчинува неверничкиот свет, Дарулхарб. Османлиите ја втемелиле својата империја обединувајќи
го ја муслиманска Анадолија и христијански Балкан под своја управа и, мада непресталната света војна била основни принцип на ова царство, тоа во ист мах истапувало како заштитник на православната црква и милиони христијани. Исламот
на христијаните и евреите им го гарантирал животот и имотот под условите да бидат покорни да плаќаат данок. Им е допуштено слободно да ги исповедуваат своите
верски убедувања и да живеат во склад со сопствените верски закони. Бидејќи нивното општество било пограничен тип и дека слободно се мешале со христијаните.
Османлиите овие принципи на исламот ги применувале со најголема широкоградност и трпеливост. Во првите години на своето царство воделе политика дека, пред
него што би се лателе на оружје, најпрво покушувале да обезбедат доброволно починување на христијаните и би го стекнале нивното поверување“.
Исламот учи, или ќе го примиш исламот или ќе бидеш истребен. Токму и
затоа најправославната тн.Турција денес нема православни. Бидејќи православните
сите не можеле да пребегаат онаму каде што бил христијанскиот свет, преминувале
во исламот. Секој оној кој не сакал да постане муслиман, тој морал цел живот да се
бори против исламот. Значи, тој еднаш морал да загине. И секој оној кој не сакал да
го изгуби имотот, морал да го прима исламот. Следи без имот тој како бедник морал да биде само роб- да умре. Македонците велиме: „петвековно турско ропство“.
До денес евреите и христијаните страдаат од исламот, тој сė само истребува.
Исламот учи, муслиманите на неверниците да не им плаќаат данок- тие на
неверниците да им бидат паразити.Овде се говори да му се плаќа данок на исламот.
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Исламот ги уништил скоро сите христијански објекти, а над нив изградил
исламски. Мноштво свештеници биле врзувани во пранги... и убивани. Имотот на
црквите бил приграбен од џамиите,муслиманите го оплачкале православниот имот.
Следи заклучокот:Муслиманите на...Балканот биле 100% православни со црквите...
До 19 век првославните не можеле да подигаат свои цркви, а и без исповеди.
Исто така, се наведуваат и други поединости, што е без основа- само лага.
Следи до денес на Балканот Православните се прогонуваат од Муслиманите.
„Заштитничката администрација на исламските држави, со такви верски закони кои ја гарантирале трпеливоста, успешно ги остварувала застрашувачките продори на своите газии. Поврв на тоа, благонаклонетиот став спрема селството како
извор на приходи бил традиционална политика на оваа држава на Блискиот исток,
политика која ја поттикнувала трпеливоста Данок викан харач чинел голем дел на
на приходот и во старите арапски халифи“.
Само харач е според хара=х ара=ора.Кога некој за нешто хара, тој уништува.
„Османовото царство поради све тоа било преодредено да постане ‘погранично царство’- космополитска држава во која сите вероисповеди и раси ќе се сметаат делови на една целина, и која ќе ги обедини православните христијани на Балканот и муслиманите во Анадолија во една држава“.
Истакнатото е 100% невистина, затоашто Анадолија била 100% православна
а денес е 100% исламска. Балканците биле петвековно турско ропство и до денес од
тн.албански Турци=Муслимани Православните се прогонувани, истребувани итн.
„Кнежествата газии во западна Анадолија набрзо ги прифатиле традициите
и институциите на Селџутскиот султанат.Градовите како што се Кастамонија,Карахисар или Денизли, никнале во старите селџутски погранични области, постанале
средишта на селџутската цивилизација. Од овие места, како и од градовите на централна Анадолија, чиновници и научници традицијата на исламското државништво и цивилизација ја пренесувале во Милас, Балат, Биргиј, Смирнам, Маниса и
Бруса, кои постанале средиште на газииските кнежевства основани на предашната
византиска територија. Секоја од овие кнежества постанала мал султанат. На пример, Османовиот син Орхан ќе искова прва сребрена пара во Бруса 1327. година, и
ќе удри темел на медресата во Никеја 1331; годината 1340. ќе се подигне трговски
центар во Бруса, изградувајќи базар и безистен, затворено пазариште каде се продавала скапоцена роба. Арапскиот патник Ибн Батута боравел во Бруса околу 1331.
година и го опишал како ‘голем град со убав базар и широки улици’ “.
Бидејќи исламот се ширел на просторите на православните, тој се ширел на
сметка на православните. Токму затоа бројот на населението останал ист.Ова се потврдува со доказот што од Исток никогаш немало инвазии на исламско население.
„Тоа би била општо општствена и културна позадина во време основање на
османови и останали погранична кнежевини. Светата војна и колонизацијата претставувале динамични чинители во освојувањето на Османлиите; административните и културните облици применувани на освоените територии произлегувале од
традицијата на политиката и цивилизацијата на Блискиот исток“.
По секоја цена се одбегнува Источноримското царство а се говори за Блиски
исток.При тоа не се кажува дека арапскиот ислам Источноримското царство успешно го сузбил.Тој се проширил во Персија.Како што Персијците продирале на Запад,
истото се случило и со исламот. Па тој од Персија стигнал и во православниот свет.
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ОД ПОГРАНИЧНО КНЕЖЕВСТВО ДО ЦАРСТВО 1354-1402
„Педесеттите години на четирнаесеттиот век, османовата држава била само
една од една од многуте погранични кнежества, ама настаните кои се збиле после
1352. година чврсто ја утврдиле нејзината надмоќност над останатите, сите тие за
три децении постанале османови вазали. Пресуден настан се одиграл кога Османлиите извојувале упоришта на Балканот со изгледи на безгранична експанзија спрема запад. Прво преминување преку мореузот од Анадолија во Европа бил тежок
потфат затоа што Дарданелите се најдувале во рацете на христијаните. Снагите кои
Османлиите ги истоварувале во Тракија не можеле да се одржат.Византијците секој
пат, без обѕир на нивната бројнот, ги уништувале. Кнежевството Каресија, на источниот брег на Дарданелите, го разрешил тој проблем во корист на Османлиите“.
Се добива впечаток дека просторите на Источното римско царство во Азија
биле исламски, а преостанал само Балканот да се исламизира. Меѓутоа, православните во Азија жилаво се бореле тие како православни да опстојат. И затоа тие тек
во последните два века, 19 и 20 век, биле доисламизирани, а не како што се пиши.
Меѓутоа, авторот никаде не наведи дека православието од 1071 година во
исто време се бори против католицизмот и исламот. Тој двоен фронт Цариград не
можел да го издржи: со крсоносните војни Источното римско царство било поделено и разграбано. Значи, уништено. Следи тоа како такво поново да се возбнови. Само во никој случај тоа не било она што било. Токму затоа Православните многу ги
мразеле Католиците.И ним им било подраго да се стане муслиман отколку католик.
Бидејќи тоа така било место католицизамот се ширел само непријателот- исламот.
„Низ збивања довело до успех на Османлиите. Борбата за престол во Каресија 1345. година му пружила прилика на Орхан да го припои ова кнежество. Карејските одреди кои служеле во османовата војска се заложиле да се изврши поход преку Дарданелите, и под команда на Орхановиот син Сулејман, командат на западната граница, се припремиле за овој потфат. Околностите му оделе на рака. Годината 1346. Орхан склопил сојуз со Јован V Кантакузен, претендент на византиски
престол, и се оженил со Јовановата ќерка Теодора. Тоа на Османовиќите им дало
прилика да се вмешаат во внатрешните прашања на Византија и зема учество во војната во Тракија. Кога 1352. година отишол во Едрене да му помогне на Кантакузен против српските и бугарските единици, Сулејман го зазел градот Цимпа на европскиот брег на Галиполскиот мореуз. Тој не само да ги одбил Кантакузеновите поновени захтеви да ја евакуира тврдината, туку застанал да го појачува овој мостобран со свежи трупи од Анадолија и во исто време да постава опсада околу Галиполската тврдина. Во ноќта измеѓу 1. и 2. март 1354. година земјотресот ги разорил ѕидините на Галиполе и останатите утврдувања во таа област, и Сулејманоновите единици сместо ги зазеле овие упоришта. Со само тоа што ги поправил
утврдувањата и во ним ги стационирал гарнизоните на анадолските трупи, тој снажно се зачврстил на европско тло. Овој настан побунил голема загриженост во Византија и западниот христијански свет. Август месец 1354. година венецискиот баило во Цариград пишел дека Цариград, соочен со оваа опасност, се спрема да ги
стави под заштита некои моќни христијански држави; во Европа почнале да се коваат планови за покренување на крсташка војна не со цел да се поврати Ерусалим,

10
туку од Османлиите да се спаси Цариград; со обновено одушевување поново е земен во размотрување проектот за обединување на латинската и грчката црква.
Грегориј Палама, архиепископ на градот Солун, кој Османлиите го зазеле
1354. година, после освојувањето на Галиполе, им ги пренел зборови на своите поробувачи: незадржливо напредување на исламот од исток спрема запад е јасен доказ дека Бог ним и помогнува и дека исламот е вистинска вера“.(Палам=палам,Р.И)
Како што навлегувал исламот во Фригија, Фригите постанувале Муслимани.
„Да би го оснажил својот мостобран во Европа, Сулејман стоел за да преселува муслиманско население од Анадолија во Европа, а посебно номади склони на
брзо прилагодување. Основал нови турски села, додека краиштата под Сулејмановата врховна команда е организирана во десно, лево и средишно крило, а секое од
нив му било поверено на управа на еден газииски намесник. Походите продолжувале, а областите под османовата окупација се ширела. Меѓутоа, Сулемановата изненадна и трагична смрт, како и чинителот дека Фокејците го заробиле Орхановиот
најмлад син Халил, го присилила Орхан да склучи мир со Византија. Околностите
ги охрабриле Византијците, те со дипломатски патишта покушале да ја повратат
Тракија. Така власта над територите кои ги освоил Сулејман се доведени во прашање, а пограничните османлиски снаги ги обзело неспокојство и вознемиреност. Кога Халил 1359. година е ослободен, газиите сфатиле дека одложувањето на акцијата
може да предизвика пораз и услови на нивната евакуација од Европа. Султановиот
син Мурат, командант на галиполското крило, и неговиот воспитувач Лала Шахин,
поборник на војна, отпочнале офанзива со крајна цел да го освојат Едрене. Првите
години ги зазеле тврдините долж Маричка долина, покрај утврдувањата на друмот
од Цариград кон Едрене, пресекувајќи ја така линијата на снабдување на градот.
Летото 1361. година пропаднал конечно покушајот на бранителните снаги, и Едрене, главниот град на Тракија, се предал истата година.(Друм-Бодрум=Подрум, Р.И.)
Во новоосвоените области на Тракија е применуван истиот постапок како во
Анадолија. Локалното грчки население, изложувано на стални упади на газии, се
склонувало во тврдините. На оние градски жители кои доброволно би се покорувале, Турците ништо не им чинеле нажалосно, ама ако би пружеле отпор, ги присилувале да им ги остапат своите градови. Османовата влада ги поттикнувала Турците од Анадолија, понекогаш дури присилно ги депортирачки, да се населуваат во
новоовоените земји. Дервишите, исто така, основале бројни завии- склоништа кои
подоцна ќе постанат јадра на нови турски села. Набрзо после освојувањето на Тракија дошло до колонизација на Турците во тие краишта, со што е создадена чврста
основа за идната османова експанзија во Европа“.
Од Фригијците биле поштедени само оние кои доброволно на Муслиманите
им би се предале, а во спротивност би следело нивно уништување. За самите да се
спасат, и да не бидат потполно оплачкани и уништени, го примале исламот. Па токму и затоа тогашните Фриги биле без монголски=турски генетско удел- а и денес.
Се говори за завии=склоништа: зави + т = завит=завичај=живеалиште. Ама и
дервиши=дер виши. Следи само дери и виси, ги дереле и обесувале- нивни метод.
„Географските услови го одредиле редоследот на османските освојувања на
Балканот. Движејќи се по историскиот друм Via Egnatia во правец запад, Турците
преку Сера, Битола и Охрид 1385. година избиле на албанскиот брег. Локалните намесници во Македонија и Албанија го проватиле осмоновото сизеренство. Нивна

11
друга линија на продирање се пружала спрема Тесалија, така Солун со својата лука
паднал 1387. година; третта линија следела со друмот Цариград- Белград, и годината 1365. Маричката долина,уз незнатен отпор, потпаднала под османовата власт“.
Ништо не било прифатено од домородното население- со сила наметнато.
„Пробивајќи се низ балканската клисура 1395. година Турците преку Софија
и Ниш упаднале во долината на Морава, а следната година ја свеле Србија на вазал.
Газиите на левиот бок тргнале со долината Тунџе и низ Карнобатскиот теснец ги
преминале балканските кланци. Годината 1372. деспотот на Добруџа и крал на Бугарија постанал османов вазал. Во тоа време Турците веќе загосподариле со главните патишта на Балканското полуострово и, како што постапувале и после освојувањето на Галиполе, од Анадолија довеле номади, пред све голема група Јуруци,
и ги населиле долж значајните сообраќајници и на околните планински региони.
Главни османови градови на Балканот првобитно биле погранични населби уз важни патишта на турското продирање. Густо населените колонии се основани во
пограничните делови на Тракија и во долината на Марица и Тунџе. Локалните намесници во областите кои се граничеле со османовата територија на Балканот го
прифатиле суверенитетот на османовиот султан,сега господар на ово полуострово“.
Се истакнаа номадите Јуруци. Монголите не биле сточари туку само ловци.
„Не е тешко да се објасни зошто Турците така лесно го освоиле Балканот.
Османовата инвазија временски се поклопила со политичките распарчувања, оти
тогаш многу независни кралеви, деспоти и намесници на малите балкански кнежевства без колебање барале помош однадвор како би ги решиле своите внатрешни
размирици. За разлика од расулот кој преовладувал на Балканот, Османлиите воделе доследна политика и едино тие располагале со војни снаги и централизирана
власт нужна за спроведување на таква политика. Имале уште една стоечка војска во
Европа. Султанот овој корпус го образувал од војни заробеници после заземањето
на Едрене, и тој се најдувал под неговата непосредна команда. Во ист мах, во секоја
балканска држава постоела по една фракција спремна да се поврзе за Угрите или
другите латински христијани, како и фракција волјна да соработува со Османлиите.
Со еден збор, благородништвото, горните слоеви на свештенството, луѓето од перо
и дворани го вртеле погледот кон западниот христијански свет барајќи од него помош. Грчкото православно население фанатично се опирало на доминацијата на
Италијаните и секое католичко влијание, додека Османовиќите, кои ги помагале во
нивната борба, набрзина почнале православните христијани да ги сметаат свои вазали. Измеѓу 1346. и 1352. година Османлиите продреле во Тракија како сојузници
на Јован Кантакузен; потоа, во раздобје од 1356. до 1366. година, кога Визатијците,
Угрите и Власите вршеле снажен притисок на бугарскиот крал, тие, како на свој
сојузник му испратиле појачување“. (Угри + н = Унгри=Унгар=у н гар=жар..., Р.И.)
За да се одржи некој владетел, а сите владетели во Фригија... и на Балканот
биле само православни=тн.византиски наследници, му/им помагале Османлиите.
Меѓутоа, никако не смее да се заборави дека Источното римско царство било само православно со два македонски службени јазици, Птоломејов Александријски јазик коине (тн.старогрчки или само тн.грчки) и од него од Македонецот Константрин Филозоф реформираниот тн.старословенски- само без семитски зборови.
Првиот бил царски, а бил службен во Цариградската патријашија на тн.Грци, вториот бил во народната Охридска архипепископија само како народен јазик.
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Православните биле против Католиците воглавно од она што го доживеале
од Каталоците за време на крстоносните војни. Следи одпаќа била каква исламска
помош на православните,а таква немало и денес нема ниту во Турција...Египет итн.
„Османовиќите ги почитувале феудалните принципи. Во почетокот од сите
вазални кнежетства захтевале сосем мал годишен данок, како знак на нивната покорност на исламска држава. Подоцна барале вазалниот кнез да му испрати својот
син како талец, да тој сам еднаш годишно да дојде на Портата и да се заколни на
верноста и да испрати помошни султанови војни походи. Од вазалните кнежества
исто така се захтевало султановите пријатели и непријатели да ги сметаат свои пријатели и непријатели. Во колку вазалот би оманал во овие должности, неговите
земји се прогласувани дарулхарбом, и така се изложувани на бесштедни разорувања на газиите“. (Дарулхарбом=дарул харбом: дарул=дарил- имотот се дарил, Р.И.)
Следи христијани да се борат во полза на ширење на исламот- злосторство.
Ако христијаните би биле непријатели на муслиманите, христијаните би биле уништени. Бидејќи Православните не сакале да станат друго, биле уништувани.
“Бидејќи папата не успеал по цена на обединување на православната и римската црква да се организира крстоносна војна со која би и се помогнало на Византија, и после потполниот пораз на српските велможи во Черномен 1371. година,
балканските владетели еден по еден го признаваат османовото сизеренство. После
оваа победа на Турците, византискиот цар во вистинска смисла постанал нивни
вазал, додека членовите на династијата Палелог ја барале султановата потпора да
не би ли го сочувале византискиот престол. Останатите балкански владетели тргнале по примерот на Византија.
Во текот на раниот период, ниедна голема држава не се спротиставувала на
Османлиите, било на Балканот или во Анадолија, ниту тие се судриле со некоја
европска крстоносна војска, покрај чинителот што папата со својата була од 25. декември 1366. ја прогласил крстносната војна против Османлиите. Снажните крстоносни поморски или сувоземни снаги можеле со успех да го заустават напредувањето на Турците.Нивниот најјак сопарник во тоа време била Угарското кралство,
кое настојувало да го искористи османовото напредување на Балканот како би го
проширил своето господарство во долното Подунавие. Основната слабост на османовата држава била неразвиеноста на нејзината морнарица. Христијанските држави
ги контролирале Дарданелите, мореузот измеѓу Румелија и Анадолија. Годината
1366. Амадео VI Савојски го запоседнал Галипол, а веќе следната година им го вратил на Византијците, ставајќи ги Османлиите во опасна положба. Османовите снаги во Румелија се отсечени од Анадолија све додека, октомври 1376. година, Адроник IV не пристанал Галиполската тврдина да му ја врати на Мурат I кој му го загарантирал визатискиот престол“. (Галипол=гали пол; Португал=порту гал=гал, Р.И.)
Фригите биле балкански Бриги. Следи само говорна разлика: Хомер=х омер:
Омер=Омир=о мир. Токму затоа и Мурат=Мират, како султан=силатан. Се говори
и за тн.Византијци=Ромејци, според градот Ром, од што дошло Рим=Рум- Румелија.
„Османовата експанзија на Балканот подеднакво оделе на рака на општествено и политичките прилики. Недавните истражувања покажуваат дека опаѓањето на централната власт во Византија и во другите балкански држави течело напоредо со развојот на феудализмот. Манастирите и влијателните личности по провинциите ја преземале во посед земјата викана пронија, која порано била под државна
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контрола. Приходите од наметите од сите имоти служеле за подмирување на војните издатоци. Добивајќи финасиски и законски концесии од државата, тие тие полоделски добра ги претворувале во имоти со доживотно право на уживање, те така
можеле да ги зголемуваат наметите и феудалните дажбини кои ги извекувале од
селското население. (Наведеното било познато уште од тн.визатиски автори, Р.И.)
Во областите под непосредна османова администрација, тие имоти понови
потпаднале под државната контрола и се претворени во тимари, или како награда
за војна заслуга се разделувани на јаја, турски земјоделци кои служеле во војската
како пешадијци. Се укинати сите локални дажбини кои не биле пропишани со
основните одредби на Канун-и Османи, османов законик. Едино султанот со својот
указ можел да установи некој приход или повластување. Секоја поединост најпрво
морала да се утврди со пропис, чија примена му е поверувана на кадија, кој делувал
независно од локалните власти. Давајќи општи смерници, вместо на сизрените да
им препушти во смисол на дискреционо право да ги одредува порезот и привилегијата, османскиот режим воспоставил централизирана администрација вместо феудална децентрализација. За селството новиот режим морал да значи напредок во
поредувањето со старите. Да би се сфатило преимуќството османовата администрација во поредување со локалните балкански администрации, валја едноставно да се
споредат османските закони со српскиот законик на српскиот цар Стефан Душан.
На пример, Душановиот законик пропишува дека селанецот работи за секој господар два дена во неделата, додека османовата одредба наидува дека рајата работи само три дена годишно на спахискиот имот. Заштитата на селството од експлотација
на локалната власт била основен принцип на османовата администрација. Поврв на
тоа, Османлиите званично ја признавале православната црква и во принцип ја потискале католичката црква широко на своите царски земји. Сите овие чинители се
важни да би се објаснила леснотијата и брзината со која Турците извршиле експанзија на Балканот и разлог кој го навело селското население да не им се придружи
на своите господари при пружење на отпор на Османлиите“.
Областа на персиски била сатрапија, на латински провинција и на коине тема. Следи темата ја управува темар на бригиски и тимар на фригиски. Бидејќи во
Османовото царство имало тимари, тоа било само едно: источноримска традиција.
На секој пешадинец, кој редовно е во марш, му страдат јајцата- следи јаја.
Пак, закон=за кон + он =канон=канун- н = каун=коин, а коин е за заедничко.
Прописите се спроведувале со кадијата, кој требало да кади- да се кади...
Тн.српски законик бил тн.византиски,а Стефан Душан само македонски цар.
Бидејќи Османлиите биле наследство на Македонците Комнени, кои биле
царско семејство во Источното римско царство, тие се бореле против католичката
црква, која била носител на уништувањето на Источното Царство. А бидејќи Муслиманите биле само исламизирани Православни, и тие ја мразеле католичка црква.
Православните не се двоеле од своите православни господари. Следи објаснувањето на авторот дека Православните биле во служба на Муслиманите не само
да не држи, тоа не е вистина, тоа е злосторничко. Тоа што било све и до денес е.
„Османлиите, меѓутоа, себе не се сметале носители на било какво посебно
општествено начело. Знаеле дека со водење на помирлива политика спрема христијаните можат полесно да ги прошират своите области и да се зголемуваат изворите
на своите приходи. Исто така, составниот дел на нивната експанзистичка доктрина
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бил толерантен однос спрема домашното благородништво и војничката класа. Ако
се изземат оние кои отворено им се спротиставувале, Османлиите ги преземале
припадниците на војничката класа во своја служба, те во Бугарија, Србија, Албанија, Македонија и Тесалија го потврдувала статусот на илјада војници познати на
словенски назив војник. Тие добивале право на плодоуживање на државната земја
на утврдена големина, се ослободувани плаќање на дажбина и служеле како борци
во османовата војска.На Власите, христијански номади во Србија, им се разрешавани извесни намети во накнада што војувале како погранични стражари и ускоци.
Османлиите ги делеле тимарите на некогашни уживатели на пронии, кои, слично
на коњаниците, припаѓале на повисоката општествена класа, ама истовремено ги
лишувале од нивните феудални привилегии. Многу војници кои Турците ги собирале во вазалните држави служеле во османовата војска под команда на сопствените кнезови или господари клеветници а да не морале да го примат исламот. Исламот, со времето, стекнувал све поголем број преобратеници, ама на крајот на петнаесеттиот век уште било тимарници чии семејства во три до четири генерации ја задржувале христијанската вера, Османизацијата на некои освоени области не значела брзо и радикално преобразување, веќе постепен развој“.
Муслиманите никогаш не воделе помирлива политика за Православните.
Поимот раја, со основа на рај, бил верски за православниот народ, а никогаш
немало етнички народи. Па следи Македонците Татарите ги нарекле само народ со
булгар=вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк, полковник, полка...
Поимот војник не бил словенски туку тн.словенски, кој бил варварски=пелазгиски. Токму од војник произлегува вој=бој, бојот до Бојотија-да се тргне во бојот.
Бидејќи фригискиот=бригискиот говор бил тн.словенски, се крие вистината.
Пак, според Вотсон, влашкиот јазик бил само латинизиран словенски јазик.
Следи тимарските, тн.византиските, Православни станувале Муслимани.
Исламизацијата не била „постепен развој“ туку само насилно преобраќање.
„Пред него што, од четиринаесеттиот век, ќе ги отпочнат своите војнички
походи на Балканот, Османовиќите веќе основале снажна држава во Анадолија, која се простирала од Анкара до Дарданелите. После распаѓањето на српското царство на Стефан Душан и Бугарската царевина, на Балканот повеќе немало држава
која по големина и снага може да се спореди со Османовата царевина. Напоредно
со продирањето на Османлиите во Европа, се ширела нивната територија во Азија;
напредувањето на еден фронт било пратено со напредување на другиот фронт. Во
текот на својата историја, Османлиите смислено избегнувале истодобно да се борат
на два фронта. Во раниот период, меѓутоа, кога уште не ги контролирале Дарданелите, тоа значело прашање на живот и смрт“.
Српското и Бугарското Царство било дело на Рим- Србите биле унијати итн.
„Во втората половина четиринаесеттиот век, две моќни држави настапувале
како сопарници на Османлиите во Анадолија: кнежевството Еретна со престолнина
во Сивас, порано седиште на монголската управа, и кнежевството Караманија, кое
во тоа време му припаднал и Конја, стара селџутска престолнина. Година 1354. Османлиите ја презеле Анкара од Еретна, ама уште морале да водат сметка за сојузот
измеѓу Еретна и Караманија. Анкара ќе ја изгуби и ќе ја поврати 1362. година“.
Се говореше за тн.словенски јазик, а овде све е на тој ист јазик: Осман=ос
ман; Анадол=а на дол; Еретна=е ретна; Сивас=сива с; Монгол=мон гол; Караман...=
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кара ман: кара=гара=жара...; Коњ=конј=кон ј, кој бил бригиски; Селеук...=селе
ук...: престол...=пре стол: по + стол =Постол, а + постол = апостол=а по стол-от...;
Анкара=а н кара=кара; Анкира=а н кира=кира... Ништо монголско, кое изчезнало.
„Можноста на стекнување кариера при прилика на ширењето на османовата
држава пружала за власта на Мурат I (1362-1389) примамливи изгледи на газиите и
доселениците од Анадолија. Современите извори на Блискиот исток бележат дека
овој султан бил господар на сите погранични кнежевства и заправо од тој разлог
Османлиите без големи тешкотии можеле да припојат значајни делови на кнежеството Гермија со престолниот град Кутах, како и Хамидилиј понатаму на југ. Па
ипак, тие упорно настојувале да ги легализираат своите акти на агресијата тврдејќи
дека територијата Гермијане ја презеле како дел на мираз кој му припаѓал на султанот Бајазит, а дека земјите во Хамидилиј ги откупиле. Припојувањето на Хамидилиј озбилно ја загрозил караманската престолнина. Кога караманските снаги тргнале против Османлиите, овие нивниот чин го нарекле предавство на светата војна
која води, тврдејќи дека таква офанзива им помогнува на непријателите на верата,
те дека спрема шерифатот нивната света е должност да ја острани караманската династија. Османовиќите често прибегнувале на ваква политика кога ги напаѓале своите муслимански соседи на исток. Подоцна ќе се послужат со истата оптужба против египетскиот Мамелук, против Узун Хасан и иранските Сафавиди, фетвите објавувајќи му на на целиот исламски свет“.
Се говори за Словени,а овде стои Герм...,основа за тн.словенски бог Герман.
За потврда дека никогаш немало турски народи авторот не пиши за некакви
два народи туку само две семејни династии- водителки на светата исламска војна.
„Годината 1387. Мурат I го дочекал нападот на Караманидите со трупите во
кои зеле учество и неговите христијански вазали на Балканот- византиски цар, српски деспот и останатите српски кнезови- и со таа прилика одлучно го победил својот муслиумански сопарник, чија војска претежно го сочинувало племенското население. После овие победи, независните владетели во Анадолија- Караманидите, Џандариди во Кастамонија, како и огранокот на хамитската династија во Анталија- го
признале османовиот султан за свој сизерен. Едино Кади Бурханедин, кој ја сменил
династијата Еретне во Сивас, му се пркосел на османовиот владетел спречувајќи да
се прошири спрема Амасија, значаен град на патот на трговијата со свила“.
Следи Османовиот, тн.турски народ, бил само династички, семеен- само тоа.
„Додека Мурат I се бавел со проблемите на Анадолија,Србија,Бугарија и Босна се здружиле против него на Балканот, и Србите 1388. година и задале поразен
удар на турската војска кај Плочник, ама таа иста година Османлиите со секавична
војна операција ја покориле Видинска Бугарија. Наредните години Мурат се префрлил преко морето во Европа со помошните снаги кои му постанале негови вазали и
15. јуни 1389. година ја победил здружената војска на Србија и Босна во битка на
Косово поле. Со оваа победа Османиќите снажно го зачврстиле своето господарство на Балканот“. (Од „српски деспот и останатите српски кнезови“- инаку, Р.И.)
Се говори за Анадолија=Фригија, која била бригиска на најглавните Бриги.
„И така околу 1389. година Османовиќите удриле темел на своето царство
составено од вазалните кнежевства на Балканот и Анадолија. Меѓутоа, валја да се
додаде дека овие држави не ќе пропусташ ниедна прилика да се побунат против османовата управа, те Османовиќите конечно биле присилени да ја свргнат нивната
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династија и секое такво кнежество да ја претворат во провинција со која тие непосредно раководат“.
Стои да се „свргнат нивната династија“- во кнежествата без етнички народи.
„Кога се пронела вест дека еден Србин го убил Мурат I во битката на Косово, анадолските династи се дигнале на буна. Измеѓу 1389. и 1392, новиот султан
Бајазит I (1389- 1402), ги припоил на своето царство повеќето анадолски кнежества,
каде на положба високи чиновници поставил робови кои ги одгледувал на својот
двор“.(Македонски говори, песни, традиции...се далеку северно од Ниш-Наис, Р.И.)
Се вели: „еден Србин го убил Мурат I“. Тој бил Трибал, а Трибалите биле
Траки. Па и Бугарите биле Траки. Следи никогаш немало српски и бугарски народ.
„Додека Бајазит I поклонувал внимание на Анадолија, османовото влијание
на Балканот опаѓало. Аспирацијата на Угарија и Влашка спрема Видинска Бугарија
и Добруџа ја довело осакатената Бугарска царевина во тешка положба. Влашкиот
кнез Мирче, кога го штитиле Угрите, ги зазел Добруџа и Силистра на десниот брег
на долниот тек на Дунав, додека Угрите покушавале да се утврдат во Видин. Заштитата која Турците им ја пружиле на Бугарите секако не им значело потврда дека
ќе се избегне оваа опасност. Доаѓајќи на Балканот, османовиот владетел 1393. ја
ставил Видинска Бугарија под непосредена османова управа,бугарскиот цар го прогласил за вазелен кнез во Никопол и го истерал Мирче од Силистра и Добруџа. Мада, најдувајќи се во улога на тампон-држави измеѓу Угарите и Османлиите, Српската деспотовина била подеднако во тешка положба, не ја задесила иста судбина.
Српскиот деспот направил поклонување на султанот. Погубувањето на Мурат I истовремено ја охрабрила Мореја и Палеологите во Византија. Обеќувајќи го обединувањето на свете цркви,тие настојувале да го придобијат папата да организира крстносна војна.Во Мореа влијанието на Венеција ја достигнала највисоката точка“.
Поимот Угарија, според угар, бил тн.словенски. Бидејќи имињата се правеле
со в-н-т следи Унгарија=у н гар...=кар..., у=в. И затоа угар=у гар=жар=кар... Се говори за Мирче, кој со името бил тн.Словен. Исто било со Власи, и како тн.словенски бог Велес=Волос, Влас. И Силистра=силис тра: силис=силиш тра=траа=трај...,
В(а) + сила = васила до Василе:Василеус,у=в, Василевс + ки = Василевски. И конечно Венеција од Венет - в = Енет-и, кај Херодот=х е(и) родот=род от: Ирод=и род.
Следи заклучокот дека Словените бил најголемиот европски фалсификат.
„Соочени со таква ситуација, Бајазит I ги повикал вазалните кнезови на Балканот, вклучувајќи го и Палеолог,да дојдат во Верија 1394. година како уште еднаш
би го потврдиле својот вазален однос спрема него. После бегството на Палеолог,
тој го блокорал Цариград, ја зазел Тесалија и ги испратил своите газии во Мореа.
Уште еднаш со воениот поход Османлиите ја довеле Албанија под своја непосредна власт, истерувајќи ги локалните намесници. Годината 1395. Бајезит се впуштил
во една операција дури до Сланкамен на брегот на Дунав и потоа, продирајќи во
Влашка, го победил Мирче на Ровините. Продирајќи спрема Никопол, Бајезит I го
заробил и го погубил бугарскиот крал Шишман, бидејќи претходно го оптужил за
соработка со непријателот. Остранувајќи ги локалните династи, тој направил неколку чекори кон создавање на империја со централизирана власт вместо царство во
чиј состав влегувале вазалните држави. Со елиминирање на Бугарската царевина,
османовата држава ја презела непосредната одговорност за одбрана на Подунавјето
против Угарија, вместо тоа и понатаму да му го препушти на едно слабо тампон-
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кралство. И Влашка, исто така, била сведена на вазал. Никополската крстоносна војна 1396. година го означила врвот на борбата измеѓу Османлиите и Угарите за господарење на долното Подунавје. Венеција, исто така, имала свои интереси на Балканот. Таа во таа војна настојувала да ја искористи својата флота така што би ја пресекла сообраќајницата измеѓу Анадолија и Балканот кај Дарданелите; за западните
витези, таа операција значела чиста пустоловина во која крстоносната војска претрпела потполн пораз“.
Се потврдува дека Православните отсекога и денес се против Муслиманите,
кои со своите газии само ги газаат, прегазуваат... све додека нив не ги истребат...
Таа не била завојувачка крстоносна туку ослободителна војна од на исламот.
„Со победата кај Никопол, Османлиите не само да ја потврдила својата превласт над Балканот туку знатно го подигнале угледот во исламскиот свет. Овенчан
со врвна слава, Бајазит се вратил во Анадолија 1398. година и ја припојил Караманија, како и кнежевствто на Кади Бурханедин, создавајќи така централизирано царство кое се пружало од Дунав до Еуфрат. При прилика покужувањето да се освои
Цариград, кој бил природно средиште на империјата, тој ја појачал блокадата на
овој град. Во исто време Тимур (1336-1405) засновал моќна империја во централна
Азија и Иран и себе се прогласил за наследник на суверените права на Илханид во
Анадолија. Султанот го предизвикал Тимур на бојно поле, ама во битката кај Анкара 28. јули 1402. година, до нозе победен, доспеал во ропство. Во тек на тој судир,
локалните анадолски коњаници преминале на страна на своите некогашни господари кои нашле уточиште на Тиморовиот двор. Под Тимуровата заштита, овие бивши владетели почнале секаде да ги обновуваат своите стари, независни кнежевства. Така Бајазитовото покушување да создаде империја се окончал со неуспех. Преостанатата османова територија ја разделиле измеѓу себе Бајазитовите синови, прифаќајќи го Тимуровиот суверенитет. После Тимуоровата смрт, Турците ќе почнат
со интезивна борба за свое господарење над целокупната територија“.
Токму затоа никогаш немало Османов турски народ туку само Муслимани.
ИНТЕРЕГНУМ И ОБНОВА
„После поразот кај Анкара, лесно можело да дојде до потполно распарчување на османовата држава. Меѓутоа, веќе околу 1415. година Османлиите можело
снагите поново да ги зачвстат на својата некогашна положба во Румелија и Анадолија.Со заземањето на Цариград 1453. година,тие ја оствариле империјалната амбиција на Бајезит I.Средишно историско прашање во периодот измеѓу 1402. и 1453.
година захтева толкување: како Османовото царство успеало така чудесно да се обнови во време кога граѓанската војна, крсташкиот поход и другите кризи му се заканувале на потполно уништување.
Бајазитовиот најмлад син, Челеби Мехмед, ја зачврстил својата власт во
Анадолија; за престолен град најпрво го зел Амасија,а потоа Бруса, покушувајќи да
загосподари со Румелија и Едрене. Неговиот постар брат, Челеби Сулејман (14021411), со седиште во Едрене, покушал да ја прошири својата власт на Анадолија.
Двајцата сфатиле дека османовата држава сведена на Румелија или Анадлија не може да опстане. Поедини држави и владетели на Балканот и во Анадолија зазеле негативен став спрема оваа борба,трудејќи се да го одржат status quo востановен 1402.
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година. Како што независните кнежевства во Анадолија се обновиле после 1402.
година, така во Румелија владетелите на Византија, Србија, Влашка и Албанија ги
повратиле своите земји и почнале независно да делуваат. Сулејман Челеби 1403.
година потпишал споразум со Византија, на основ кој им остапува некои територии
на морскиот брег заедно со Солун. Да би ја сочувал равнотежата, византискиот цар
за време на интерегнум доследно го подржува најслабото османово кнежество против оние најјаките. Кога Челеби Муса (1411-1413) премногу се усилил во Румелија,
Византијците му помогнале на Челеби Мехмед да се префрли на Балканот. Српски
деспот, исто така, склопил сојуз со Мехмед и дал свој допринос на неговата конечна победа. Меѓутоа, кога Мехмед припоил некои анадолски кнежества, а други ги
свел на свои вазали, Византија и балканските владетели сфатиле дека им се заканува опасност. Годината 1416. Венеција, Византија и Влашка повеле така енергична
политика османската држава, која Мехмед поново ја обединил, поново се соочила
со закана да може да биде распарчена и уништена.
Додека Мехмедовиот брат Мустафа се ставил на чело на буната против Мехмед во Румелија 29. мај 1416. година, на што го поттикнале Византија и Влашка,
венецијанската флота ги уништила османовите поморски снаги кај Галипол. Влашкиот кнез Мирче најпрво му давал подршка на Мустафа, а потоа го штител Шејх
Бедредини кој во западна Анадолија и областа Добруџа и Делиорман на румелиска
граница подигнал опасно востание. Мирче, всушност, покушувал да загосподари на
тие краишта. Челеби Мехмед го принудил Мустафа да побара уточиште кај Византијците, а во есента 1416. година ја загушил Шејх- Бедрединовата буна. Увидувајќи ја неопходноста на склучување на мир со Византија, потпишал со неа договор
спрема кој требало царот да го држи Мустафа во заробеништво, додека тој обеќал
да ќе го почитува status quo. Во меѓувреме во Анадолија Тимуровиот син Шахрух
му се заканувал на секој кој би се осудил да покуша да је преокрени ситуацијата која неговиот татко ја создал. Мехмед му се правда на Шахрух дека му е одан вазал,
тврдејќи да ги напаѓа анадолските кнежества само од разлог што тие го ометуваат
да води света војна. На подрачје на Балканот Мехмед го нападнал едино Мирче, кој
го потиснал на другата страна на Дунав, а 1419. година Ѓурѓево го претворил во
истурена османова претстража на левиот брег на оваа река. Почнувајќи од 1416.
година, сфаќајќи дека уште е прерано да се оживее Бајазитовата централизирана
империја, Мехмед се определил за помирлива политика. (Дели ор ман: г-ор-а, Р.И.)
Збивањата во овој период покажуваат дека влијанието на анадолските семејства кои ја држеле земјата во вид на вакуф, или емлак, слободни полоделски добра,
како и племињата кои образувале борбени единици, се опирале на централизираната османова администрација.Тие во борба против Османлиите ги подржувале бившите династии кои им гарантирале лични привилегии.Локалните династии на Балканот се најдувале во слична состојба.Продолжувајќи ги старите традиции на пограничните држави,населението на краиштата се спротиставувало на централизацијата
и му пружала подршка на претендентите на султанатот, играјќи животна важна
улога во граѓанските војни. Во петнаесеттиот век, подрачјето Добруџа-Делиорман
најгусто населена погранична област, постанала легло на побуни“.(Кара ор ман,РИ)
Се говори за семејни динасии-тие никогаш не преставувале етнички народи.
„Меѓутоа, биле и моќни чинители кои делувале во прилог на османовото
единство и централизираната администрација. Најважен таков чинител бил култот,
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односно османскиот систем на робови. Јаничарските корпуси, чиј број се искачил
на шест до седум илјади, првенствено на османовиот султан му обезбедувале неоспорна надмоќност над неговите сопарници. По провинциите Османовиќите образувале корпус на војни намесници со робовско потекло и војска спахии, со што
осетно ја ојачале централната власт која само тие ја преставувале и која им гарантирала личен статус. Селаните и трговците исто така се нашле во поповолна положба под централизираната османова администрација отколку за време на пораните феудални режими. Последен чинител бил огромниот престиж на османовиот
султан во свеста на муслиманското население: тој важел за најголем водач на светата војна, а таков углед во себе содржувал значајно морално преимуќство“.
Авторот говореше све најубаво за исламот. Овде тој говори за робови, а тие
биле христијански деца. Тие како робови можеле да се преобразат во Муслимани.
„После смртта на Мехмед I, 1421. година настапиле кризи кои траеле три години. Византијците го ослободиле принцот Мустафа, кој пристанал да го остапи
Галипол. Него за султан го признала цела Румелија. Јаничарите и улемите, го подржувале Мехмедовиот седумнаесетгодишен син Мурат, и тој е устоличен во Бруса,
османова престолнина.Мурат II го победил својот стрико, кој против него се кренал
од Румелија на чело на војската на пограничните намесници. Бидејќи ги прикупил
сите свои снаги Мурат II од 2. јуни до 6. септември 1422. го опседнал Цариград, кој
го подржувал неговиот противник. Тоа го искористиле сите потчинети кнезови во
Анадолија, се дигнале на буна и ги повратиле сите територии кои Мурат I со мака
ги освоил. Тие го охрабриле Муртовиот помлад брат Мустафа да се побуни и ја опколиле Бруса. Мурат II ја прекинал опсадата на Цариград, го победи,л својот брат
20. февруари 1423. и ги казнил анадолските владетели кои го поттикнувале. Тој ги
укинал сите кнежевства во западна Анадолија, изземајќи ги оние во кои владееле
Џандаридите и Караманидите. Така младиот султан успеал да ги реши внатрешните
државни проблеми и да заведе состојба како владеела пред смртта на неговиот татко. Потоа го управува своето влијание на земјите кои ги загрозувале неговите поседи на Балканот“. (Галипол=гали пол: гал...галија, ја гали водата- галка..., Р.И.)
Следи не се работело за етничка држава туку само семејна- ништо друго.
„Не само Угрите да ја искористиле зафатеноста на Турците да го прошират
своето влијание на дониот слив на Дунав, туку и Венецјанците, кои сакале да се домогнат на визатиската земја. За време на опсадата на Цариград, Венецијанците ги
почнале преговорите со Византијците за контрола на Солун и Мореја. Во летото
1423. година на Венеција и го остапиле Солун, кој тогаш се најдувал под османова
блокада. Боејќи се Византијците да не се одрекнат и на Цариград, Османлиите со
ним склучиле споразум.Византијците пристанале да плаќаат годишен данок и да ги
остапат териториите кои ги зазеле 1403. година, а Османлиите се обврзале дека не
ќе ја нападаат Византија. Во тоа исто време Мурат II склучил мир со анадолските
владетели и ги собрал сите свои војни снаги да ги нападне Венецијанците во Солун. Војната со Венеција траела све додека Османлиите не го освоиле Солун 1430.
година.
Додека во Османовото царство се водела граѓански војни, влијанието на
Угарите во Влашка и Србија пораснал, те 1427. година избил судир измеѓу Угарија
и Османлиите околу наследството на српскиот престол. За деспот на Србија е признат Ѓураѓ Бранковиќ, чија деспотовина постанала тампон-држава измеѓу Угарите
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во Белград и Османлиите во Голубац. Двете завојувани страни потпишале мировен
договор 1428. година. (Не Бранковиќ туку Бранкович- иќ со Вук Караџиќ, Р.И.)
После освојувањето на Солун 1430. година, Османлиите прибегнале на поагресивна политика на Балканот. Тие јасно сфатиле дека територијата јужно од Дунав ќе биде за нив безбедна едино ако се најдува под нивната непосредна управа, те
затоа мораат да се оспорат угарските захтеви во поглед на Србија, како и венецијанските захтеви спрема Мореја и Албанија.
Кога на договорот со Угарија му истекла важноста 1431. година, Сигисмундовиот амбасадор захтевал од султанот да го признае сизеренството на угарскиот
крал над Босна, Србија и подунавска Бугарија. Сигисмунд претходно му пружил
уточиште на Фружин, претендент на бугарскиот престол. Во процепот измеѓу сопарничките захтеви на Угарија и Османовото царство, балканските држави се бореле
за гол опстанок. Бидејќи воочиле дека угарското влијание расте во Србија и Влашка, Турците 1434. година се определиле за политика на агресија. Сигисмундовата
смрт 1437. година за тоа им пружила прилика.Веќе следната година османовата војска под султановата команда го преминала Дунав и се пробила дури до Сибињ (Херманштат), административно средиште на Ердељ. После оваа демонстрација на
своите снаги во Угарија, Османлиите ја зазеле Српската деспотовина и 1439. година е османова провинција. Годината 1440. тие претрпеле пораз при покушај да ги
истерат Угрите од Белград. Годината 1441. и 1442. Јанко Хунијади ги победил румелиските снаги кои продреле во Ердељ, а следната година угарската војска под
негова команда преминала Дунав и се спуштила до Балканските планини, внесувајќи пометни меѓу Турците. Во Анадлија Караманидите преминале во напад и го зазеле некогашните хамидилијски териотории. Мурат II тогаш се вратил на мирољубивата политика и 12. јуни 1444. година потпишал во Едрене споразум со Угарија.
Деспотот на Србија го потврдил овој споразум со Угарија. Османовиќите дале пристанок за обновување на деспотовината Србија, додека Угрите се сложиле да не го
преминуваат Дунав и не го потегнуваат својот захтев спрема Бугарија.
Мурат II се вратил во Анадолија и, на основ на Јенишехирскиот договор
склучен во летото 1444. година, територијата во Хамидилиј им ја отстапил на Караманидите. Бил задоволен што на тој начин ги обезбедил источната и западната
граница на својата држава.Ама, како Византијците му пружиле уточиште на Орхан,
еден од Бајазитовите внуци, постоела опасност од граѓанска војна, што Мурат II го
фрлиле во озбилни грижи. Годината 1444, уште секогаш во добро здравје, тој абдицирал во корист на својот син Мехмед, надевајќи се дека тој така сигурно ќе се
зачврсти на престол. Не сакајќи да ги пропусти приликите, Византијците и папата
ги поттикнувала Угрите на војна. Ладислав, крал на Угарија и Полска, го сметал
мировниот договор со Турците неважечки, и се спремал за војна. Бившите локални
династи широко на Румелија исто така се лателе на оружје против Османлиите.
Еден од нив, Ѓураѓ Кастриот, познат како Скендербег, сакал да ја поврати баштината на својот татко, Иван Кастриоти, во северна Албанија. (Орхан=ор хан, Р.И.)
Зафатени со паниката, жителите на Едрене со лист побегнале во Анадолија.
Орхан, кого го ослободиле Византијците, се префрлил во Добруџа, каде покушал да
дигне буна. Дванаесетгодишниот султан Мехмед II не владеел со настаните. Борбата за власт избила измеѓу неговиот голем везир Чандарли Халил и султановите
тутори Заганос и Шихабедини, беглербег на Румелија. Пожарот на Едрене уништил
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на илјади домови; здружена угарсковлашка војска го преминала Дунав и преку Бугарија се упатила кон османовата престолнина, додека венецијанската флота ги затворила Дарданелите. Усред оваа криза, бившиот султан е повикан да дојде во Румелија. Преминувајќи го морезузот уз најголема тешкотија, Мурат II го дочекал непријателот кај Варна 10. ноември 1444. година. Оваа османова победа ја запечатила
субината на Балканот и на Византија. Сметајќи ги Визанијците одговорни за настанатата криза, Османлиите ковале планови за конечен напад на Византија. Шихабедин и Заганос, два стари војници, енергично се залагале за тој план, уверени дека
на тој начин младиот султан со сигурност ќе може да го зачува престолот. Чандари
Халил, кој се издигнал од редовите на улемите, се спротиставил на таквиот зафат
стравувајќи да би можела да се смали неговата лична власт, а државата поново да
се турни во озбилни неволји“. (Заганос бил само исламизиран тн.Византиец, Р.И.)
Султанот Мехмед II самиот си признал дека тој бил наследник на Комнени.
Исто така, Комнен бил и Георг Кастриотис, тн.Скендербег. Тој не бил обрежен итн.
„Така османовата политика спрема Византија била тесно поврзана со борби
за власт. На крајот Чандари Халил инценирал побуна на јаничарите. Мехмед II и
неговите советници ги склонил од положбата и мај 1446. година поново се вратил
Мурат II на престол.
Мурат II го спровел своето долго султанување во војување, намерен да ги
покори балканските вазали кои се побуниле за време на кризата 1444. година. Годината 1446. војувал против морејскиот деспот, а 1448. и 1450. година против Скендеребег. Годината 1448. ја одбил Хунијадовата инвазија после кравиот бој на Косово. Кога умрел, 3. февруари 1451, Османовото царство било потполно повратено
од ударот од 1402. година.
Мурат II поверувал, како и неговиот татко после кризата 1416. година, дека
себе ќе си обезбеди престол во колку го зачува status quo. Лесна ја извршил анексијата на некои кнежевства во Анадолија, останал во добри односи со Караманидите и Џандаридите и внимателно го избегнувал секој судир со Тимуровиот син
Шахрух. Па ипак, набрзо сфатил дека него оваа помирлива политика значи опасност за османовото влијание на Балканот, каде бил присилен да ја продолжи борбата.
Во текот на тие војни, Османлиите од своите непријатели без размислување го
презеле надмоќното западно оружје- топ и мускета- како и тактика опколување на
непријателскиот логор од сите четири страни со помош на запрежни коли, маневар
кој Хунијади со успех го применувал. Османлиите употребиле големи топови при
прилика опсадата на Цариград 1422. година, а мускета во Варна 1444. Војната со
Венеција на сличен начин довела до модернизација на османовата морнарица. Годината 1442. Османлиите одржувале шеесет бродови во Галиполе и имале речна
флота од осумдесет до сто лесни пловни објекти на Дунав. Порастот на снагите на
османовата морнарица ги принудила Венецијанците да ја појачат својата флота.
Власта на Мурат II е раздобје на значаен економски напредок. Трговијата се
разгранала, а османовите градови, како што се Бруса и Едрене, знатно се развиле.
Годината 1432. патникот Бетрандон де Ла Брокијер забележил дека османовиот годишен приход се качил на 2.500.000 дукати и Мурат II, во колку би ги искористил
сите свои средства, лесно би можел да изврши инвазија на Европа.
Кога Мурат II умрел, Османовото царство било доволно јако да му овозможи на младиот Мехмед II и неговите советници, Шинабедин и Заганос, да ги оства-
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рат своите освојувачки замисли. Мехмедовата главна цел била да ја оживее империјата на својот предок Бајазит I, и тоа на тој начин што сите земји во Европа јужно
од Дунав и сите земји во Азија западно до Еуфрат непосредно да ги стави под своја
власт. Ама за разлика од неговиот голем дедо, Мехмедовата прва мета било освојувањето на Цариград. Сфатил дека едино така може да обезбеди престиж и углед
неопходен за создавање на империја. Мада по стапување на престолот го задржал
Чандарлија на должност голем везир, вистинската власт им припаднала на приврзаниците на војна. После кратката војна против Караманидите, кои после Муратовата смрт се побуниле во летото 1451. година, почнало со припремите за освојување на Цариград“.
ОСМАНОВОТО ЦАРСТВО КОНЕЧНО СЕ ЗАЧВРСТУВА 1453- 1526
„Византиското царство пола век после Тимуровата инвазија му одолевало на
Османлиите манипулирајќи со османовите претеденти на престол и заканувајќи со
крстоносни војни. Додека Мехмед II ја нападнал Караманија, на византиските пратеници им пошло на рака да изнудат неколку остапки на заканите дека ќе го ослободат претендентот Орхан. На ден 12. декември 1452, во склад со споразумот за
обединување на двете цркви, е одржана прва свечена служба во Аја Софија во царево присаство. Всушност, тоа било демонстрација на единство уперено против Османовиќите.
Надворешните и внатрешните разлози подеднакво го присилувале Мехмед
II што побргу да го освои овој град. Со цел ја одготни сумливоста, Чандарли потпишал договор со Угарија и Венеција. Кога мај месец 1453. година Венеција ја упатила флотата во помош на Византија, времето веќе било подмакнато. Пред него што
ќе постави опсада околу градот, Мехмед освојувач го загосподарил Босфорот изградувајќи тврдина Румели Хисари на европскиот брег, прекупат на Анадол Хисарија, утврдување кое го подигнал неговиот дедо Бајезит. Ниеден брод не смеел да
помине низ Босфор без Мехмедова дозвола. Опсадата на Цариград траела педесет и
четири дена, од 6. април до 29, мај 1453. година. Бранителните снаги броеле околу
8.500 луѓе, додека османовата војска немала помалку од 50.000 војници. Освојувачот го годел градот со топови поголеми но што светот до тогаш видел. Заземени на
јуриш ѕидините на оваа тврдина, најјака фортификација во средниот век, значело
победа на тоа модерно оружје. Османовите и западните извори се сложуваат дека
Турците продреле во градот за време на оопштиот напад, низ разрушенината на ѕидовите направена со топот. Една чета ѓеновски најамници чинела главна регуларна
снага на бранителите, и кога ѓеновскиот командант Ѓустинијани Лонга, после ранувањето побегнал на својот брод, нивниот морал паднал. Во одбрана на ѕидините
учествувале и венецијански баило и османовиот претендент, Орхан. Со текот на
опсадата, многу грчки единици кои ги плаќал цар Константин се вратиле во куќите,
а уз тоа избил судир измеѓу Италијани и домашни Грци“. (Баило=бојило, бој, Р.И.)
Бидејќи Цариградската патријаршија станала унијатска, Русите го проколнале Цариград. Токму и затоа Русите не сакале во никој случај него да му помогнат...
„За тоа време во османовиот логор не престанала преприката измеѓу Чандарлија, кој тврдел дека опсадата не ќе успее и дека валја одмна да се дигне, и султанот и неговите старешини чија иднина зависела од таа победа. На едно од војните
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собранија,одржано кога стигнала вест дека Венеција и Угарија ги моблизирала своите трупи, поново избил судир. Бидејќи султанот одбил да попушти, за конечниот
напад е одреден 29. мај. Припремите за тој потфат ги организирал Заганос. На ден
29, мај пред пладне, совладувајќи ги сите отпори, османовата војска влегла во градот низ разрушевината на ѕидините.Султанот не сакал неговата идна престолнина да
се ограби, ама верскиот закон налагал да дозволи тродневна плачка. Како градот е
освоен со војна сила,подвижниот имот,на основ на шеријатот, бил законски плен на
војниците, додека населенито можело легално да се зароби. Првиот ден на освојување Мехмед II поминал низ градот на чело на поворката, го прекратил неговото
пустошење и се упатил во Аја Софија тука да се помоли. Самата црква ја претворил во џамија и огласил: ‘Од сега моја престолнина ќе биде Цариград’ “.
Бидејќи прасакот на најголемиот топ, кој прво му бил понуден на царот, не
можеле да го издржат ѕидините, тој него го одбил. Следи тој да биде понуден и на
султанот,кој го прифатил.За начинот на пукањето Османите биле подучувани. Исто
така, бродовите по копно биле влечени со волови. Трите дела биле на Европјани,
Католици. Бидејќи била заборавена една врата добро да се затвори, се продрело...
Се истакна: „верскиот закон налагал да дозволи тродневна плачка“. Ама и
силовање на женски и машки. Со наведеното се потврдува, имало само грозотија...
Стои: „прекратил неговото пустошење“- градот бил Комненово наследство.
„Младиот освојувач потоа седнал на престол на царевите. Освојувањето кое
тој го извршил во име на светата војна ги надминала успесите на сите останати муслимански суверени, те сметал дека неговата лична моќ е безгранична. Непосредно
после падот на Цариград,Чандарли е ухапсен, оптужен за предавство и погубен, додека власта преминала во рацете на неговите противници. Да би се прекинало сопарништвото околу престолот, кое пола век го загрозувало единството на Османовото царство, Мехмед Освојувач го пронашол и погубил Орхан, и наредил неговиот
помлад брат, Ахмет, да се задави.
Во текот на наредната четвртина столетие Мехмед Освојувач организирал
војни походи еден по друг и воспоставил центализирано царство во Румелија и
Анадолија. Не постојат докази кои би го потврдило тврдењето дека тој своите освојувања ги вршел спрема однапред утврден план, ама точно дека дал изјава како тој
е легитимен владетел на сите некогашни територии на Источното римско царство,
оти сега го поседува византискиот престол. Пије II, меѓутоа, ја застапувал оваа теза: да неговото тврдење би имало легитимитет, Мехмед би морал да биде и христијанин.Спрема зборовите на современиот писател Ибн Кемал, Освојувачот го освоил
принципот дека ќе го лиши од животот секој Грк со кралска крв кој полага право на
врховна власт“.
Се кажа: „тој е легитимен владетел на сите некогашни територии на Источното римско царство“. Следи Комненово. И тој самиот признал дека е Комнен: „ќе
го лиши од животот секој Грк со кралска крв кој полага право на врховна власт“.
„Мехмед Освојувач во потполност го сфатил стратешкото значење на Цариград, убеден дека ќе може да завладее со светот ако својата флота ја всидри во овој
град.
Како што 1452. година го блокирал Босфор со ѕидање на тврдината Румели
Хисари, така 1463. година Дарданелите ги ставил под своја контрола, подигнувајќи
две утврдувања во Чана-кале, по едно на секоја страна на мореузот. Со изградува-
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њето на фортификацијата на Бозџа-ади (Тенедосу), тој го оснажил овој обрамбен
систем кој го штител Цариград и мореуз од нападите и го чинел побезбеден за сообраќање измеѓу Анадолија и Румелија. Во осмата деценија на петнаесеттиот век
турската војна флота се зголемила од триесет на девеесет две галии.
Годината 1454. османовата флота отпловила во Црно Море и ги присилала
сите држави на неговите брегови- ѓеновска колонија, кралството Трапезунт со династијата Комнен на чело и Молдавија- да плаќаат данок признавајќи го османовото сизеренство.
Како природна северна граница на своето царство, Османлиите го одредиле
Дунав. Мехмед Освојувач на Балканот ја спроведувал следната политика: ја спречувал секоја страна држава да се учврсти на овој полуостров јужно од Дунав и ја
присоединувал секоја онаа земја која тука веќе имала упориште; таквата негова политика постанала очигледна кога ја освоил Мореа 1460. година, северна Албанија
1464- 1479. и Босна 1463. година. Како постоела стална опасност, во случај, дека
покраинските старешини и династии ќе соработуваат со непријателот, Мехмед II
покушал сите династи на Балканот да ги склони на тој начин што ги оддалечувал
од положбата, давајќи им апанажа, или како намесници ги испраќал далеку од провинцијата. Бидејќи ја освоил Мореја, на пример, на Димтриј Палеолог му одредил
пензија од 300.000 акчи. Подоцна потполно ќе ги елиминира Комнени во Трапензунт и босанскиот крал, оти го сметал опасен“.
Се истакна: „ја спречувал секоја страна држава да се учврсти на овој полуостров јужно од Дунав“. Бидејќи секоја балканска владетелска држава била домородна држава, таа не можела да биде туѓа држава.Туѓа била само онаа на Османите.
Исто и на православниот Балкански Полуостров туѓ бил само Османовиот ислам.
За потврда дека Османите и исламот биле туѓи, ги преместувал владетелите.
„Мехмедова главна задача на Балканот била да го поткопа угарското влијание. Годината 1451. деспотот на Србија Ѓураѓ Бранковиќ ја приграбил уз помош на
Угарите крушевачката област, и така го проширило угарското влијание јужно од
Дунав кон срцето на Балканот. Бидејќи го освоил Цариград, Мехмед Освојувач, после четири војни операции, ја довел Србија во состојба на покореност и најпосле
1459. година ја припоил. Меѓутоа, Угрите 1456. година го присилиле да ја напушти
опсадата на Белград. Годината 1461. влашкиот кнез Дракул склучил сојуз со Угрите и ги нападнал Турците на Дунав. Наредните години Освојувачот одговорил на
тој начин што извршил инвазија на Влашка и го свргнал Дракула, а вместо него го
довел Радула, отклонувајќи ја така опасноста од Угарите. Венецијанското влијание
на Балканот го загрозувала османовата надмоќ во Мореја и Албанија“.
Домородците не приграбувале никаква туѓа област, туку тие своите си ги враќале назад сите од Османите грабнати и оплачкани.Па тие нив си ги ослободувале.
„Во Мореја избил судир измеѓу членовите на династијата Палеологи, те Димитрија им се обратил за помош на Турците а Тома на Венецијанците. Венецијанците извесно време пред тоа ги окупирале луките Аргос, Науплион,Корон и Модон.
После два војни окршаји, 1458. и 1460. година, Освојувачот ја присоединил
Морејската деспотовина, каде сега Венецијанците и Османлиите се соочиле лице в
лице.Борејќи се по планините на северна Албанија, Скендербег,со намесниците кои
му се придружиле, успешно се опирал на Турците со помош на Венецијанците, папата и ароганскиот крал. Користејќи предноста на ваквата ситуација, Венецијан-
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ците ги окупирале градовите Скадар и Драч; меѓутоа, Венецијанците, надмоќни на
море, и Турци, надмоќни на копно, избегнувале било каков одлучувачки окршај.
Опсадата на Солун, која траела од 1423. до 1430. година, веќе се покажала дека нивниот оружен судир може безконечно да се отегни.Ама, кога Османлиите уз помош
на грчкиот епископ во Аргос го зазеле овој град, повремените борби на нивните две
земји се претвориле во вистинска војна коа траела од 1463. до 1479. година. Угрите
на Мехмедовата инвазија на Босна и Херцеговина извршена 1463. година одговориле со упад во Босна, истодобно потпишувајќи споразум со Венеција. Папата ги поттикнувал останатите христијански владетели да присуствуваат на нивнот сојуз. Во
Албанија Скендербег соработувал со Венеција, додека Венецијанците барале сојузник на Исток. Тие во есента 1463. година отпочнале да преговоруваат со владателот на државата Ак-којунулу, Узун Хасан, со најголемиот противник на Османовиќите во источна Анадолија. Кога 1464. година букнала борба за караманскиот престол, Узун Хасан се вмешал во прашање на централна Анадлија. Мада Мехмед ја
окупирал Караманија 1464.година, тој не бил во состојба да покори извесен број
туркменски племиња населени по планините кои се пружале све до брегот на Средоземно море. Овие племиња, кои ќе останат непокорени уште пеесет години, од
време на време дигале востание собирајќи ги околу себе претендентите на карамански престол“.
На тн.Скендербег, кој бил Комнен, му се придружиле други Комнени итн.
„Кога Мехмед II ја зазел Караманија, Узун Хасан се определил за пооштра
политика, така да околу 1471. година проблемот на Караманија се претворил во озбилна закана на османовите сили. Узун Хасан, кој во тоа време, покрај источна
Анадолија, владеел и со Иран, постанал застрашувачки непријател, каков бил и Тимур. Бидејќи стапил во допир со родоските витези, кипарскиот крал и аланјанскиот
бег, Узун Хасан им обеќал на Венецијанците, со кои порано се најдувал во сојуз,
дека ќе им испрати триесет илјади војници. Поврв на тоа, намерувал да воспостави
непосредна врска со Венеција марширајќи преку планината Таурус, со која тогаш
господареле туркменските племиња, све до брегот на Средоземно море. Ама Венецијанците не успеале да ги пронајдат Узун Хасановите трупи, мада еден дел на нивните снаги, опремен со огнено ружје кое нему му недостасувало, со неколку бродови се истоварил на брегот 1472. година. Узун Хасановата војска со појачувањата
кои му ги испратиле Караманидите, ги истерале Османлиите од Караман и тргнале
на Бруса. (б=п, Бруса=Пруса=п руса=Руса: рус=рус само бригиски, Р.И.)
Одредбите на договорот склучен измеѓу Узун Хасан и Венеција предвидувале на Узун Хасан да му припадне цела Анадолија, под услов да не гради утврдувања на морскиот брег, како ни во близина на морињата по кои пловеле венецијанските бродови. Венеција била оставена на можност да ги поврати Мореја, Лесбос,
Еубоја и Аргос. Дури постоел план Венеција да го заземе Цариград.
Мехмед Освојувач се покажал на достојните ситуации. Ја скршил инвазијата
на Узун Хасан и Караманидите и презел енергични чекори против Узун Хасан, обезбедувајќи снаги од околу седумдесет илјади војници. Покрај регуларна војска, меѓу своите муслимански и христијански поданици насобрал добро платени трупи, а
ги регрутирал и по двајца борци од секое христијанско село на Балканот. Со Узун
Хасан се судрил кај Еуфрат и 11. август 1473. година му задал поразувачки удар во
битката за Башкент. Венецијанските надежи биле изневерени, и сега Мехмед II ја
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усмерил својата офанзива во правец на Венеција, поставајќи 1474. година опсада
околу Скадар во Албанија. Четири години подоцна, Мехмед дошол под Скадар лично да раководи со опсадата; венецијанските сообраќајници со морето биле пресечени, а помош која ја обеќала Унгарија никога не стигнала. Спрема одредбите на
мировниот договор од 25. јануари 1479. година, Венеција се повлекла од Скадар, се
одрекла од териториите кои ги изгубиле за време на таа војна- Маине во Мореја и
островите Лемнос и Еубоја- ги отстапила градовите кои ги окупирала и пристанала
да плаќа годишна оштета од десет илјади дукати. Султанот на Венецијанците им ја
гарантирал слободната трговија и на нивниот амбасадор му допуштил да има резиденција во Цариград.(Дукати=дикати, дук=дик=дичи...тн.византиски Дукас-и, Р.И.)
Мехмед Освојувач од таа војна излегол како победник. Неговото царство во
Румелија и Анадолија сега било поголемо од Бајазитовото. Во Анадолија ја присоединил Караманија, а од 1461. година и кнежеството Џандарида во Кастамонија, те
така границата на Царството се поместила до Еуфрат. На подрачието Балкан, како
северна граница на својата империја ја одредил Дунав од Белград до Црно Море;
меѓутоа, Венеција под своја управа уште ги имала некои важни точки на брегот на
Мореја, Албанија и Егејско море. Угрите и понатаму го држеле Белград и северна
Босна; на Егејско море родоски витези, а на Црно море и во долниот слив на Дунав
Стефан Велики, молдавски кнез, кого го подржувала Полска, уште ја загрозувале
османовата превласт.
Бидејќи е консолидирал своето царство во Анадолија и Румелија, Мехмед
Освојувач им посветил внимание на некои други краишта. Родоските витези не само да му го спречувале пристапот на Средоземно море туку под папска команда образувале стална претстража за евентуален крстоносен напад. Годината 1480. Мехмед II испратил на Родос војска со везирот Месих-паша на чело. Во исто време Гедик Ах-мед-паша испловил од Валона, на албанскиот брег, и се упатил спрема јужна Италија. Месих морал да се повлече, ама затоа Гедик Ахмед 11. август 1480.
година го зазел Отранто каде воспоставил османов мостобран, и потоа се вратил во
Румелија да собере големи војни снаги за инвазија на Италија. Спремајќи се да го
напушти Рим и побегме вон Франција, папата на сите западни христијански држави
им упатил апел за помош. Следната пролет Мехмед II се префрлил во Анадолија
предводувајќи голем број одреди. Ама веќе на другото логориште умре.
Мехмед Освојувач бил во прав смисол втемелувач на Османовото царство.
Воспоставил империја на териоторијата на Европа и Азија со престолнина во Цариград, која полни четири столетија ќе остане јадро на оваа царевина. Носел титула
‘суверен на две земји’- Румелија и Анадолија- ‘и две морина’- Средоземно и Црно.
Бил војник кој се борел за превласт над светот, ама во ист мах и човек склон на трпеливост и на култура. Генадиј, кој го наименувал за православен патријарх, наложил список во кој сажето ќе ги наведе принципите на христијанската вера. Припадниците на улемите доаѓале му на Портата во одредено време да би му дале упатства. Примал на својот двор хуманисти и грчки научници, а на негов позив Венецијанец Ѓентиле Белини изработил фреска во неговиот сарај и го насликал неговиот потрет. Па ипак, претеруваат оние кои Мехмед го сврстуваат меѓу современите
ренсансни суверени. Тој изнад све бил исламски султан газија кој имал цел да по
пат на власта да ја преобрази својата држава во најмоќна царевина на светот“.
Покрај што патријархот бил унијатски, се вмешал и ненадлежниот султан.

27
„После Освојувачевата смрт, 1481. година, избила страховита побуна на јаничарите, букнала борба за престолот измеѓу царевите синови Џем и Бајазит и настанала општа реакција на неговото административно уредување. Мехмедовата прекумерна војничка политика ја исцрпела земјата. Како владетел бил суров и уживал
неограничена власт, те јаничарските одреди, измождени со војувањето кое продолжувало дури и зима, почнале да се бунат. Да би ги финансирал своите замашни потфати, ја зголемил царинската дажбина, како и некои намети кои ги плаќале селаните; во повеќе махови ја девалвирал сребрената пара и ја пооштрил финсиската
контрола. И најпосле, околу дваесет илјади села и земјоделски добра, кои порано
имале статус вакуфи или елмаки, ги подвргнал на државен надѕор и ги разделил на
тимарници. Овие негови мерки предизвикале широко незадоволство, посебно меѓу
старите и влијателни семејства, улемот, старешините на племињата, собирајќи се
околу неговиот најстар син Бајазит. А кога Мехмед II умрел, ја поттикнале јаничарската буна. Бидејќи Освојувачевиот голем везир го изгубил животот во атентат, се
преземени мерки Бајазит да се доведе на престол. Неговите приврзаници, осетиле
дека можат да сметаат на подршката на јаничарскиот идол Гедик Ахмед, го повикале овој голем војник, усред неговите припреми за поход на Италија, да се стави
на Бајзитова страна. И така Гедик Ахмед го победил Џем и го довел Бајазит II на
престол, ама стварната власт останала во рацете на самиот Гедик Ахмед и неговиот
таст Исхаг-паша. (Тимарници според тима=тема, Р.И.)
Притисоци разни видови го принудиле новиот султан да се одрече од политиката на својот татко. Вакуфите поново се озаконети, а елмаците, порано претворени во тимари, им се вратени на приватните сопственици. Меѓутоа, незадоволството не се ограничило само на општествениот и политичкиот живот. Една снажна
множина луѓе захтевала шерифатот поново да почне да се применува во областите
на живото и новиот султан да се прогласи борец за правда и шеријат. Тогаш Белинијевите фрески се променети и распродадени во чашијата. Дури биле поединци
кои тврделе дека Мехмед II со своите освојувања предалеку отишол и му советувале на новиот султан да се врати на политиката на Мурат II.
Сакајќи да ги продолжат војните операции против западниот христијански
свет, Гедик Ахмед-паша, меѓутоа, го осудувал новиот султан. Затоа Бајазит II го
организирал неговото убиство и го склонил од положбата неговиот таста Исхакпаша. Уште пред овие збивања, 11. септември 1481. година Гедик Ахмедовите другари по оружје се предале во Отрант, а некои меѓу ним во својство на најманици
дури стапиле во служба на италијанските принцеви. Да би ги смирил трупите и зачврстил својот углед, Бајазит повел војна на Молдавија, која Мехмед никогаш потполно не ја покорил. Однел сјајна победа заземајќи ги Акерман и Килија 1484. година. После овие победи во Молдавија, се отегнало долгото и исцрпувачко војување против мамелучкиот султан, владетел на Египет и Сирија, и најугледниот суверен во исламскиот свет.Мамелуците полагале право на сувереност во јужна Анадолија, сметајќи сизирени не само на туркменското кнежество Дулкадир туку и динасијата Ак-којунлу и Караманид. Сопарништвото измеѓу Османлиите и Мамелуците
почнало кога Турците ја освоиле Караманија 1468. година, а поново се разбуктало
при прилика на покушаите на Османлиите да го прошират своето влијание на кнежеството Дулкадир. Што повеќе, Турците го застапувале гледиштето дека ним им
припаѓа прво место во исламскиот свет, заправо затоа што Мехмед Освојувач бил
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најголем газија, те оттука и право првенство во овие тампон-кнежевства долж нивните граници. Можноста дека целта на Мехмедовиот недовршен воен поход во
Анадлија било покорување на Мамелукот.
Бидејќи Бајазит II го победил 1481. година, Џем побегнал во Египет, ама веќе 1482. година се префрлил во Анадолија уз помош мамелучката помош, така да
граѓанската војна поново избила. Бајазит II и овој пат му нанел пораз на братот, кој
сега се склонил на Родос. Годината 1488. новиот султан го обновил непријателството против Мамелукот, ама без пресуден исход. Шест големи војни походи изведени до 1491. година ги исцрпеле завојуваните страни, те тие потпишале договор
со кој ја потврдиле состојбата каква што владеела пред војната. Неуспехот го поттикнал Бајазит да ја реформира и модернизира својата војска и да ги зголеми залихите на огненото оружје“.
Тоа не била граѓанска војна на народ туку само семејна војна, како насекаде.
„Бајазитовата внатрешна и надворешна политика била смотрена и помирлива, а на такво определување го приморал чинителот што родоските витези можеле, на основ на едно папино наредување, да ја разбуктат граѓанската војна со пуштање на слобода Џем, претендентот на османовиот престол. Најпрво на родоските
витези, а потоа на папата, Бајазит му плаќал четириесет пет илјади дукати годишно
Џем да го држат во заточеништво.
После Џемовата смрт, 25. февруари 1495. година, Бајазитовата европска политика постанала помалку воздржана, и султанот му објавил војна на Венеција. На
тоа Угарија, сојузничка на Венеција, ја нападнала Србија, ама Турците се дочепкале на венецијанските луки Модона и Корона во Мореја. Војната со Венеција, која
траела од 1499. до 1502. година, покажала дека османовата флота е способна на отворено море да се судри со венецијанските снаги. За време на таа војна, Турците
изградиле два бојна брода носивост 1.800 тони,најголеми за кои до тогаш се знаело.
Во тоа раздобје Османовото царство почнало да учествува во европската политика. За време на војните во Италија, секоја поразена италијанска држава се заканувала дека, како крајно прибежиште, против својот непријател ќе побара помош
од Турците. Османлиите се ставиле на страна на Милано и Неапол против француско-венецијанската лига. Бајазит обеќал дека на Неапол ќе му испрати помош војска од дваесет пет илјади војници, ама, за возврат, го барал Отранто. Улогата на
Османлиите во европските судири постанувале све позначајни.
Првата година на шестнесеттиот век, Бајазитовите благи административни
мерки ги охрабриле незадоволителните елементи во Анадолија-стари земјопоседнички семејства, бивши војници кои повеќе немале средства за живот, а особено номадските групи- да се дигнат против османовата власт. Снажните туркменски чети
во степите на централна Анадолија, на планината Таурус и висоравнините Токата и
Сиваса пружале отпор на централистичкото настојување на османовата адмнинистрација.Покушувајќи да го заштити седечкото население и за себе да ги зачува приходите од земјоделството, државата настојувала да стекне контрола над овие племиња, па ги забележувала во катастарските пописи и ги подвргнувала на систематско опорезување. Османовиот режим бил неспојив со номадското стопанисување
и племенското обично право. Овие племиња фанатичко се држеле на своите дервишки редови, кои проповедувале еден облик ислам коренито изменет со племенски
обичаји и шаманстички верувања, додека османовиот режим ја подржувал идејата
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на сунитската ортодоксност. Своите антиосманови општествени и политички аспирации тие ги завивале во руво хетеродоксното верско верување, те постанале познати под називот кизилбаши- црвеноглави- по црвената чалма која ја носеле.
Туркмените на овој тип образувале основна држава Ак-којунлу во источна
Анадолија. Нив Мехмед Освојувач беспоштедно ги казнил после поразот кој му го
нанел Узун Хасан 1473. година. Околу 1500. година Исмаил Сафави, со потекло од
семејството на шејхот од Арабија и Узун Хасанов крвен роѓак, му ја грабнал власта
на династијата Ак-којунлу во источна Анадолија, Азербејџан и Иран. Како иден поглавар на еден хетероген верски ред, тој своето влијание го проширил и на сите
анадолски Туркмени.Исмаиловите едномисленици ги проповедувале неговите идеји широко низ Анадолија, па дури и во Румелија. На илјада османови поданици пошло по Исмаил, кој постанал водач на сите Туркмени. За османовата влада движењето на кизилбашите значело повеќе но домашен проблем.
Слично на Тимур и Узун Хасан пред него, шах Исмаил прокламирал дека
Анадолија ќе ја припои на своето, Иранско царство како негов составен дел. Бидејќи им претеле опасност на исток, Османлиите настојувале да ја окончаат војната со
Венеција и од неа посебно барал артилерија.Бајазит II зазел помирлив став спрема
Исмаиловите предизвици. Ама. 1511. година, пред самиот крај на неговата власт,
кога османовите принцеви веќе се скарале околу престолот, кизилбаши од висоравнината на западна Анадолија дигнале востание кој го повел еден Исмаилов поборник. Палејќи и уништувајќи што им се нашло на пат, востаниците тргнале на Бруса.
Вредно е да се спомене дека спахиите, лишени на своите некогашни тимари, се ставиле на чело на оваа буна“.
Све било само верско со верските правци, како и само за моќ- без етничко.
Бидејќи етнос=етност=едност, раса=народ, а Туркмените биле сосем друго.
„Било јасно дека остарениот и оболениот султан повеќе не може да владее
со збивањата. Принцот Селим, кој од почетокот се залагал за енергичен став против
Исмаил, задобил подршка од јаничарите и, 24. април 1512. година, го принудил
својот татко да абдицира.
Власта на Бајезит II е доба не голем економски напредок во стабилни и безбедни прилики. Едрене и Бруса продолжиле нагло да се развиваат и, заблагодарувајќи на своите џамиии, караван-сараји и останатите велелепни зданија, добивале изглед на царски градови. Современиот историчар Ибн Кемал заклучува дека за Бајазит II не може да се рече дека бил голем освојувач како неговиот татко, ама затоа за
време на своето султанување ја консолидирал територијата која ја освоил неговиот
родител.
Во овој период на развиток се создадени неопходни услови за големи освојувања на Селим I и Сулејман I. Бајазит II, покрај останатото, ја модернизирал османовата копнена и поморска снага; заблагодарувајќи на претежно користење на
огнено одужје, Селим I успеал да задобие одлучувачки победи над шахот Исмаил
во Иран и со египетските Мамелуци.
Селим I (1512-1520) ги остранил еден по еден сите свои браќа кои му биле
сопарници на престолот и погубил околу четириесет илјади приврзаници на шахот
Исмаил во Анадолија,а потоа го нападнал и самиот Исмаил,нарекувајќи го со штит,
со еретик. Како што тоа и на Узун Хасан некогаш му го направил, Исмаил одговорил потсетувајќи го Селим I на Тимур. Две војски, Селимови и Исамаилови, се фа-
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тиле за коштец во источна Анадолија и Селим I однел одлучна победа кај Чалдиран, 23. август 1514. година. Оваа победа привремено ја одагнала опадноста од кизилбаши и му овозможил на Селим I на Осмновото царство да му ги припои планинските области од Ерзерум до Дијарбекир. Во текот на 1516/17. година, локалните
династи и племенските поглавици над тие територии го признале османовото сизеренство.
Така Анадолија постанала безбедна од инвазијата од исток, а патиштата кон
Азербејџан, Кавказ и Багдад се отвориле пред Османлиите. Ама, туркменските племиња од Анадолија, и тоа посебно источните, во исто време почнале масовно да се
иселуваат во Иран и Азербејџан, каде како главна снага им служеле во сафавидските одреди. (Бидејќи Туркмените се иселиле, повеќе немало туркменско, Р.И.)
Поради инвазијата на кнежеството Дулкадир, која Селим I ја извршил следната година, судирот со египетските Мамелуци постанал неизбежен. Мамелучките
владетели, припадници на војничката каста и потомци на турските черкешки робови, кои владееле со Египет и Сирија веќе два и пола столетија, во тоа доба трпеле
јак притисок на Португалците од југ, па од Османовиќите побарале помош во морнарица. (Португал=порту гал: порт=порта=пората; гал=Гал; дативно у, Р.И.)
Залудно поради португалските напади во Црвено море, цел арапски свет полагал надеж во османовиот султан, големиот владетел газија. Поглаварот на Мека и
потомок на Мухамеда Пророкот предложил 1515. година на Селим I да му се испрати пратеништво. Мамелучкиот султан ал-Гаури го спречил во тоа. Меѓутоа, е
можно дека тогаш арапските земји биле спремни да ја прифатат османовата власт,
оти Селим, кога со војската пошол на Мамелуците, им објавил на Арапите дека доаѓа како ослободител од мамелучкиот јарем и заштитник на исламскиот свет.
Селим I најпрво тргнал на Алеп (Халеп). Намесникот и населението на градот се ставиле на страна на Османите. На ден 24. август 1516. година Селим I ја уништил ал-Гауријевата војска кај Марџ Дабика. Мамелучкиот султан погинал на бојиште. Во големата џамија во Алеп, во присуство на абасидскиот халиф ал-Мутевекил, Селим примил титула ‘слуга на Мека и Медина’. Османовата војска, потоа го
совладала отпорот на преостанатите мамелучки единици и го зазел Дамаск и Ерусалим. (Халеп=х алеп=е леп, п=б. Ерусалим=е рус с-алим, Р.И.)
Туман-беј, кој себе се прогласил за султан на Египет, одбил да се покори на
Османлиите. Поради тоа Селим I со својата војска ја поминал пустината во Синај,
однапред објавувајќи дека ќе даде опростување на египетските граѓани и на селаните и дека неговиот поход е уперен исклучиво против Мамелуците. Претрпувајќи
пораз во окршајот кај Рејданија, 22. јануари 1517. година, Туман-беј намерувал да
го продолжи отпорот на герилското војување,ама Турците го фатиле и го погубиле.
Набрзо потоа, 17. јули 1517. година, поглаварот на Мека му ги испратил на Селим
клучевите на светите градови и му се покорил. Така Сирија, Египет и Хеџаз ја прифатиле османовата власт, додека Селим I истовремено испратил захтев спрема некои делови на Јемен. Бидејќи за намесник на Египет го наименувал Хајир-бег, бившиот мамелучки намесник во Алеп, Селим I се вратил во Цариград.
Припојувањето на арапските земји на Османовото царство, а особено Мека
и Медија, се обележува почеток на новото раздобје. Османовото царство повеќе не
било гранична држава, туку исламски халифат, и од тренуток османовиот султан
себе се сметал заштитник на целиот муслимански свет, а не само негова граница.
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Политичката предност на ваквата државна концепција ќе дојде до израз за владеењето на Селимовиот наследник.
Еден од видови на тие нови свести на османовите владетели бил чинителот
дека верските закон на исламот го подигнале на таков степен да добил примарна
важност во раководењето со државата. Уште еден, ништо помалку значаен исход
на Селимовите освојувања бил тој што Османлиите сега ги контролирале најбогатите средишта на транзитната трговија во светот. Приходите на Османовото царство се удвостручиле, а државните резерви на пари се преливале. Заблагодарувајќи
на тие средства, Сулејман I (1520-1566) бил во состојба да ги финсира своите планови за големите светски освојувања“.
Па Османовата држава била само исламска и само против христијанството.
ОСМАНОВА ДРЖАВА КАКО СВЕТСКА СИЛА 1526- 1596
„До годината 1596. не било прашање во меѓународната политика која на некој начин не се однесувало на Османлиите.
Карло V Хабсбуршки и кралот на Франција Франсоа I постанале 1519. кандидати за круна на Светото римско царство и двајцата обеќале дека ќе ги мобилизираат сите европски снаги против Османлиите. Изборното тело заклучило дека
Карло V е подесна личност за таа задача и набрзина после донесувањето на одлуката, март 1521. година, овие двајца европски владетели завојувале еден против друг.
На голема среќа Османлиите, Европа била поделена, па Сулејман I одлучил овој
пат да тргне на Белград, капија на средна Европа. Белград паднал 29. август 1521.
година. На ден 21. јануари 1522, во окршајот со витезите на св. Јован, султанот го
зазел Родос, клуч на источното Средоземје.
Кога Карло V го заробил Франсоа кај Павија 1525. година, Французите, немајќи друг излез, побарале помош од Турците. Франсоа подоцна ќе му изјави на венецијанскиот амбасадор дека Османовото царство го смета едина сила способна да
ја гарантира егзистенцијата на европските сили против Карло V. И самите Турци
увиделе дека сојузот со Французите е начин да се спречи доминацијата на една сила над Европа. Амбасадорот на кралот Франсоа I му изјавил февруари 1526. година
на султанот дека императорот на Светото римско царство ќе постане ‘владетел на
светот’ воколку Франсоа ги прифати Карловите услови.
Наредната година, Сулејман со голема војска тргнал на Угарија. Со победата кај Мохача 28. август 1526. година и со заземањето на Будим Турците од грбот
им се заканиле на Хабсбурзите. Османлиите потоа се повлекле од Угарија, заземајќи го само Срем, додека угарскиот собор го избрал Јован Заполја за крал. Турците
во почетокот сакале Угарија да ја претворат во вазална држава, како што тоа веќе
го направиле со Молдавија, оти потфат непосредно да се воспостави османова власт во едно потполно страна земја толку оддалечена на север од Дунав се сметало
премногу тешко и скапо. Меѓутоа, приврзаниците на Хабсбурзите во Угарија го избрале за угарски крал братот на Карло V, надвојовода Фердинант, те тој следната
година го зазел Будим и го протерал Заполје. Сулејман поново ја нападнал Угарија
и 8. септември 1529, во Будим поново го поставил на престол Заполје во својство
на османов вазал. Заполје пристанал да плаќа годишен данок и се сложил во градската цитатела да стационира јаничарски гарнизон. Мада сезоната на војување по-
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минала, Сулејман продолжил со продирање све до Виена, хабсбуршка престолнина.
Меѓутоа, после тронеделни опсади, тој се повлекол. (Бидим=будим, Буда..., Р.И.)
Годината 1531, Фердинант по втор пат навлегол во Угарија и го опседанл
Будим. Година дена подоцна, Сулејман I одговорил така што на чело на големата
војска тргнал на Угарија и продрел до тврдината Кисег, околу сто километри оддалеченост од Виена, каде се надевал дека ќе го присили Карло V да се впушти во
пресудна битка. Во тој тренуток Карловиот адмирал, Андреа Дорија, од Турците им
го грабнал Корон во Мореја. Увидувајќи дека сега мора да отвори втор фронт на
Средоземјето, Султанот на командата на целокупните османови поморски снаги му
ги поверил на славниот турски морски волк и освојувач на Алжир, Хајрудин Барбароса, поставајќи го за голем адмирал (капудан-и дерја), со налогот да соработува
со Французите. Уште 1531. година Французите покушале да го убедат султанот да
ја нападне Италија, а сега од него барал званичен сојуз, кој и е склучен 1536. година. Султанот изразил спремност на Французите, како на пријателски народ, да
му даде слободна трговија во границите на своето царство. Двајцата амбасодори
усмено ги заклучиле политичките и војните поединости на овој сојуз со тоа што
двете страни го држеле во тајност. Сојузот кој Франсоа I го склучил со Османлиите
му пружил на неговиот ривал обилје материјал за антипропаганда во западниот
христијански свет. Французите најпосле го убедиле Сулејман дека војната може
успешно да се приведе на крај едино ако го нападне Карло V во Италија. Договорот
бил Французите да удрат на северна,а Османлиите на јужна Италија.Сулејман,1537.
година, ја довел својата војска до Валона во Албанија и тука ја опседнал венецијанската лука, како и островот Крф, каде еден дел на француската флота им притекла
на помош на Османлиите. Французите, меѓутоа, наредните години склопиле мир со
Карло V. Франсоа I сакал да го искористи османовиот притисок така што би се дочепкал на Милано и, кога Карло V го прекршил даденото обеќање, тој се вратил на
својата ‘тајна политика’ на сојуз со Османите. (Буда според буден, Р.И.)
На подрачјето на Средоземјето, Карло V го зазел Тунис 1535. година, ама
1538. Барбароса кај Превеза однел победа над крстносната флота, со која команувал Андреа Дорија, и постанал неоспорни господар на Средоземно море.
Кога Франсоа I поново му се приближил на султанот 1540. година, турскиот
цар му порачал на пратеникот на Карло V да дојде на разговори за мировниот догоор, ама додал дека тој не може да склучи мир све додека Карло V не ги врати фрацуските територии.Измеѓу Османлиите и Французите постоело тесно сораборување
од 1541. до 1544. година,кога Франција сфатила дека со мировните преговори не ќе
успеат да се задобие Милано.
Годината 1541. умрел Заполје и Фердинант по трет пат ја зел земјата на Угарите. Ама и Сулејман со својата војска поново стигнал во Угарија, која, меѓутоа,
овој пат ја ставил под непосредна власт на Османлиите прогласувајќи ја османова
провинција под управа на беглербегот. Заполјината вдовица и нејакиот син ги испратил во Ердељ, кој тогаш бил османова вазална држава. Уште 1526. година, во
Фердинандовиот посед се најдувал тесен појас на угарска територија во северозападниот дел на оваа земја, на која сега Турците, идни наследници на угарскиот престол, полагале право. Годината 1543. Сулејман уште еднаш ќе вмаршира во Угарија
со намера да ја освои споменатата област и, во исто време, под Барбаросината команда, ја упати флотата од единасесет галии во помош на Французите. Француско-
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османовата флота презимила во француската лука Тулон. За возврат, мала француска артилериска единица и се придружила на османовата војска во Угарија. Нивната соработка воглавно не била особено плодоносна. Бидејќи односите со Иран се
погоршиле, Сулејман сакал мир на западниот фронт. Како и 1533. година, е склучено примирје со Фердинанд, кое го обврзало и Карло V. Спрема овој договор,
потписан 1. август 1547. година, во кој, по Сулејманова желба, учествувала и Франција како странка, Фердинанд ја задржал Угарија која и инаку ја поседувал, во нахнада за годишен данок од триесет илјади дукати.
Три години подоцна, кога Фердинанд би покушал да се домогни до Ердељ,
поново ќе избие војна со Хасбурзите. Турците тогаш ќе го потиснат Фердинант и
во јужниот Ердељ и Банат ќе основа темишварски беглербелук.
Кога стапил на францускиот престол, новиот крал, Анри II, сфатил дека е
потребно да го зачува сојузот со Османлиите во борба против Карло V. За Османлиите сојузот со Франција значело камен-темелник на нивната политика во Европа.
Тие, исто така, нашле природен сојузник во Шмалкалденскта лига на германските
протестантски принцови кои се бореле против Карло V. На поттик на Французите,
Сулејман им се обратил на лутеранските принцови убедувајќи ги во своето писмо
да ја продолжат соработката со Франција против папата и царот. Ги уверувал дека
ќе им поклони слобода воколку османовата војска влезе во Европа. Недавните истражувања покажуваат дека Турците со своите притисоци измеѓу 1521. и 1555. година ги присилувале Хабсбургите на протестантите да им чинат извесни остапки,
што ќе биде од значење во конечно званично признавање на протестантизмот. Во
своето писмо на протестантите, Сулејман става на знаење дека ги смета блиски на
муслиманите, оти, слична на ним, ги одфрлиле идолите и се востанала против папата. Заштита на лутеранците и калвинистите против католиците и подршка на ним
би била основа политика во Европа. Спрема тоа, таа политика би најдувала сврха
во одржување на политичката разединетост во Европа, слабеење на Хабсбургите и
спречување да се организира општа крстоносна војна. Под покровителство на Турците, Угарија постанала такво упориште на калвинизмот да во Европа почнало да
се говоро за ‘калвинизам’. Во другата половина на шестанесеттиот век, француските калвинисти сметале дека сојузот со Османлиите треба да се искорости против
католичка Шпанија, додека колежот на калвинистите на ден Св Вартоломеј довело
до бес на османовата влада“.(Хабсбург=хабс бург=булг=волг=волк=Volk=фолк,РИ)
Се говори за муслимани, католици и протестанти. Тогаш имало само три верски народи. Кон нив да се додотат и православните. Затоа немало етнички народи.
„Валја да се додаде дека Лутер со своите приврзаници во почетокот заземал
пасивен став, од убедување дека османовото зло е Божја казна, ама кога турската
опасност почнала да ја загрозува Германија, лутеранците без оклевање го подржале
Фердинанд со војна и парична помош; во накнада за тоа, редовно добивале концесија во корист на лутеранизмот. Османовата интервенција поради све тоа претставувала значаен чинител не само во родувањето на национални монархии, на пример во Франција, туку и во развојот на протестантизмот во Европа“.
Следи многу подоцна да се појави „родувањето на национални монархии“.
„Тргнувајќи по примерот на Венецијанците, Карло V стапил во дипломатски
врски со Сафавидим, иранската династија и така го присилил Сулејман I да избегнува судир со ним, како не би морал истовремено да се бори на исток и запад.
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Меѓутоа, 1533. година Шереф-хан, локален господар на пограничниот град
Битлис, се ставил под заштита на Персијците, додека шаховиот гувернер во Багдад
склучил споразум со Османлиите. Војната затоа постанала неизбежна. Сулејман
потпишал примирје со Карло V и, предводувајќи ја својата војска, тргнал на Иран,
Во тој поход, кој траел ос 1534. до 1535. година, османовиот султан го зазел Тебриз
и Багдад и уз тоа извршил анексија на Азербеџан и Ирак. Домашните династи во
областите на Гилан и Шивран, каде се производела свила, исто така го признала османовото сизеренство, а 1538. година емирот Басра го принудил на покорност. Бидејќи Османлиите, покрај персискиот залив, господареле и со Црвено море, под нивна контрола се нашле сите патишта кои воделе од Блискиот исток кон Индија.
Околу 1546. година, Басра, после Суец, постанале нивни други по големина бази за
опремување на флотата против Португалците. Ама, 1552. година една осмонова експедиција не успеала да ги истисни Португалците од островото Хормиз кој го контролирал Персискиот залив. (Хомер=х омер=омир=о мир; емир=е мир=мир, Р.И.)
Кога Османлиите поново завојувале во средна Европа, Персијанците извршили противнапад, те 1548. Сулејман по втор пат тргнал на Иран. Оваа војна, со
прекини, траела седум години. На основ на Амасијскиот договор, потпишан 29. мај
1555. година, Багдат им припаднал на Турците.
На средината на шеснаесеттиот век, потфатите на Османлиите условиле создавање на нов систем сојуз меѓу државите кои го заземале просторот од Атлантик,
преку централна Азија, до Индискиот океан. На тој начин европскиот систем на равнотежа на силите мошне се проширил.
На средината на шеснаесеттиот век, рускиот цар Иван IV го зазел источниот
дел на базенот на Волга све до Астрахан, загрозувајќи со тоа не само Турција туку
и ханатите во централна Азија. Тој чинител јако ги приближил Османлиите и Узбекистанците. Како ханати во централна Азија не можеле да одржуваат врски со
Блискиот исток преку Иран, обично го користеле патот кој поминува северно од
Касписко море и водел спрема кримските луки. Кога Русите загосподариле со овој
пат, ханатите од централна Азија, а особено хан Хорезм, упатувале една по друга
молба на османовиот султан овој хаџискиот и трговскиот пат да го ослободи од руската превласт. (Кан-канат=ханат=банат=ванат=ван ат=тн.словенско, Р.И.)
Турците не сметале дека од север им се заканува опасност од голема експанзија на Русија, која до четврттата деценија на шеснаесеттиот век била второразредна сила во источна Европа; дури го подржувале сојузот измеѓу Русија и Кримскиот ханат против Јагелонците, кои го загрозувале османовата суверенитет на
Крим. Годината 1497. Турците на Русите им дале слобода на трговијата во Осмновото царство. Ама, кога четириесеттите години на шеснаесеттиот век големиот руски кнез и кримскиот хан завојувале заради наследство на територии кои порано му
припаѓале на Златната Хорда во базенот Волга, ханот се потрдули на Османлиите
да им укаже на оваа опасност. Турците тек на средината на шеснаесеттиот век сфатиле дека руското напредување ја загрозува нивната положба во црноморскиот базен и на Кавказ. Бидејќи се прогласил за цар 1547, Иван IV ги покорил и припоил
муслиманските ханати во базенот Волга- Казан 1552, и Астрахан 1554-1556. година
-и потоа продолжил со продирање све до реката Терек на северниот дел на Кавказ,
поставувајќи така темел на Руското царство. Во таа област царот нашол сојузници
меѓу Черкезите и Ногајците. На запад 1543. година Петру Рареш, молдавски војво-
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да, побарал заштита од Русија. И конечно, 1559. година козачкиот поглавар Димитраш покушал да ја освои Азовската тврдина, најсеверната претстража на Османовото царство. После овие успеси Руското царство, прворазредна сила во Европа, го
наследил ханатот на Златната Хорда и му застанало да го проширува своето влијание на османовите поседи на Кавказ и во црноморските области.
Османлиите ги воочиле приликите да поклонат внимание на север тек 1566.
година, кога војната со Хабсбургите повеќе не била итна. Бил скован смел план
османовата војска и флота да се префрли узводно на Дон до местото каде тој тече
најблиску на Волга и каде би се прокопал канал измеѓу тие две реки и така да и
овозможи на флотата низ Волга да заплови спрема Астрахан. Најпрво турските копнени и морнарички снаги со здружени напори би ги истерале Русите од Астрахан,
а потоа нивната флота би впловила во Касписко Море да притекне во помош на османовата војска во Иран. Заедничката опасност ги обединила двете сили. Во зимата 1568. година рускиот цар го испратил својот пратеник во Иран со предлог нивните две сили да склучат сојуз против Османлиите, додека истодобно папата Гргур XIII ги исклучил царот и шахот од своите планови за покренување на крстоносна војна против Турците. Покушајот на Османлиите да ископаат канал и да го
опседнат Астрахан пропаднал 1569. година. Творец на овој план бил Мехмед-паша
Соколовиќ, чии провинции сега се залагале османовите снаги да се концетрираат
во Средоземно море вместо да се продолжи собирот и напорната војна на север.
Самиот руски цар бил свестен во тој тренуток дека не смее да се впушта во судир
со Османлиите“. (Хабсбург=хабс бург=булг...Volk=фолк=полк, полка, Р.И.)
Книгава е за Турците, кои биле Фриги=Бриги со тн.словенски јазик, Нивните султани биле Османи кои биле Македонци со тн.словенски јазик. Во војните за
Османлиите земале учество тн.словенски владетели со свои тн.словенски војници.
А и тн.словенски јаничари биле вклучувани во Османовата војска. Следат и многу
исламизирани тн.Словени како мноштво луѓе и поединци- благородници. Такви биле многу. Овде авторот го наведува многу битниот Соколовиќ- па све тн.словенско.
„Да би ја сочувале својата положба во базенот на Волга, рускиот цар се одредил за мирољубива, дури и пријателска политика спрема султанот. Султанот ги
оставил во руски раце Казан и Астрахан, ама полагал право на османовски суверенитет над Кримскиот ханат, черкеските земји и Кавказот. Захтевал од Русите да се
повлечат од овие области и да го држат отворен патот кој водел од централна Азија
до Крим. Султанот, меѓутоа, не ја спроведувал својата политика истрајно, односно
применувајќи сила, оти во тоа време завојувал со Западна Европа во Средоземјето:
го зазел Кипар 1570, ама доживеал страховит пораз кај Лепанта 1571. година“.
Па авторот одбегнува да наведува и монголски народи: Татари, Черкези итн.
„Мада папата ја наговарал Русија да им се приклучи на Австрија и Полска
во пресметка со Османлиите, царот останал во мир. Бидејќи еднаш се зачврстил во
Поволожје, му одговарала политиката на одолговлечење. Чинител е дека никогаш
не го евакуирал својот гарнизон од утврдувањето кое го изградил на северните обронци на Кавказ.
Портата борбата против Русија им ја препуштила на двајца свои вазали, на
кримскиот хан и ердељскиот кнез. Кога цар постанал кандидатот за полски крал
1572. година, Турците најпрво го подржале Андрија од Валоа, а потоа својот вазал
Стефан Баторија, ердељски кнез. Ним им пошло за рака да полскиот престол да го
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доведат Стефан, кој одма отпочнал немилосрдна борба против Москва и ги повратил сите области кој царот ги освоил на запад“. (Валоа + н = Валона, Р.И.)
ОПАЃАЊЕ НА ОСМАНОВОТ ЦАРСТВО
„Во записите од 1538. година на Бендерската цитадела, Сулејман I дал израз
на својата моќ без премца:
‘Јас сум роб Божји и султан овоземски. По милоста Божја, поглавар сум на
Мухамедановата заедница. Божјата моќ и Мехмедовите чуда се мои соборци. Јас
сум Сулејман во чие име се чита хутба во Мека и Медина. Во Багдад сум шах, во
Византија цар, а во Египет султан; ги испраќам своите бродови на европските мориња, во Магриб и Индија. Султан сум кој ја презел круната и престолот на Угарија, а нејзините жители ги претворил во понизни робови. Војвода Петру се дрзнал на
буна, те со копитата на својот коњ го смрвив во прав и освоил неговата земја Молдавија’ “. (Тн.византиски цар=Османов султан=силатан: ва + силе = Василеј, Р.И.)
Се потврдува, се говори само за едно, исламски народ, ништо друго инаку.
Петру било со бригиско у.Бидејќи само Бригите го имале дативното у, комунему (кому му- нему му) во именката братучед=брату чед (чедо брату), дативот го
внеле Бригите (Птоломејци) во Александрија во коине, па следи тн.старословенски.
„Меѓутоа, последните години на неговото владеење, меѓународните прилики бивале све неповолни за Османлиите, и Сулејмановото покушување да ја оствари доминацијата над светот претрпел први одлучувачки порази.
Со мирот склучен во Като-Камбрезиј е установена шпанска хегемонија во
Европа, а како Франција ја зафатила граѓанска војна, таа повеќе не била главен сојузник на Османлиите во европската политика. Повлекувањето на Турците од Малта 1565. година и Сулејмановиот последен поход против Угарија 1566. означиле
први знакови на застојот на османовото продирање во средна Европа и на Средоземно море. (Матла=мал та: малта мома=чупа..., Р.И.)
Освојувањето на Кипар 1570/71. бил последен голем успех на Османлиите.
Да би го зазело ова јако утврдено острово требало да се пресече сообраќајницата на
најмоќната христијанска флота на Средоземјето, на островото да се префрли огромната војска и тука се одржувала. Таа победа, постигната со соработката на копнените и поморските снаги, претставувала најголем подвиг на османовото оружје.
Ама затоа склучувањето на христијанска лига во текот на тој поход значело обвистинување на најголемите османлиски бојазности. Снажната сојузничка флота, под
команда на Дон Хуан од Австрија, ја победила турските снаги кај Лепант, 7. октомври 1571. година, во најголемата битка која икогаш се водела на Средоземното
море. Четири стотини триесет осум бродови учествувале во овој окршај. Османлиите изгубиле двеста од своите двеста триесет лаѓи, додека бројот на изгубените на
двете страни се искачил на педесет девет илјади. Ова голема победа ја прославила
цела Европа како крај на опасноста која им се заканувала на Османлиите. Дури
Шпанија, Венеција и Папската држава, сврзана со трогодишен сојуз, размислувал
за директен напад на Цариград. Меѓутоа, кога нивните снаги се отиснале на море
спрема Кипар, наишле на новоизградената османова флота. Во текот на претходната зима, во сите османови докови се работело без предах на обнова на бродовите
уништени кај Лепант. Увидувајќи го тоа, Венеција 7. март 1573 година склучила
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мир со Османлиите и, одрекувајќи се од сите права на Кипар, пристанала да плати
огромна воена оштета“. (Шпанија: Шпан=Спан=с пан=Пан, Р.И.)
Авторот пиши само Венецијанци, а најбитни биле Млечани и Далматинци.
Се говори: „склучувањето на христијанска лига во текот на тој поход значело обвистинување на најголемите османлиски бојазности“- само Муслимани.
„Во дваесет петгодишно раздобје, измеѓу 1578. и 1606. година, Турците воделе низ исцрупувачки војни со Персијанците на исток и Хабсбурзите во централна
Европа. Со текот на персиските војни, 1578- 1590, Османлиите на своето царство ги
припоиле сите западни провинции на Иран, од Кавказ до Нехаведна. Нивниот сојузмник во централна Азија узбекистанскиот хан Абдулах, го зазел Хорасан 1588.
година. Во таа војна османовиот командант на западниот Иран, Осман-паша, со
главниот штаб во Дербенд, преку северните степи добивал помош од Крим, а и самиот покушувал да изгради флота на Касписко море. Ама, рускиот напад од северните падини на Кавказ на војската која како појачање е упатувама во Иран од Крим
и како со обновувањето на руско- иранските дипломатски врски им задале на Турците многу јадови“.(Дербенд=Дервенд=дер вент: дер=дере=дери; вент=Венет, Р.И.)
Се говори дека Османлиите се бореле против Персијците и Хабсбургите.
Ова говори само едно, дека тие биле само едно: исламизирани тн.Византијци. Овие
биле Римско источно Царство, а и на Хабсбурзите на германски Источно Царство.
„Османлиите отсекогаш сметале дека малиот појас на угарската територија
кој уште го држеле Хасбурговците му припаѓа на султанот, па после склопувањето
на мир со Иран, 1590. година, конечно одлучиле да го разрешат тоа прашање. Пограничните инциденти биле повод овие две империи 1593. година да завојваат. Таа
војна, долготрајна и полна на изненадување, покажала до која мера приликите во
светот се свртеле против Османлиите. Папата се погрижил на исток да најде моќни
сојузници на Австријците, Молдавија, Влашка, како и вазалната држава Ердељ, се
побуниле против Османлиите борејќи се на австриска страна, додека козаците од
Днјепар ги нападнале Турците долж широкиот фронт на копно и море.Турците вложувале огромни напори и нивните одреди во Угарија, под султановата команда, извојувале 23- 25. октомври 1596. година голема победа кај Мезекереш. Ама, таа немала трајно дејство. Австриските снаги без престанок напаѓале, продирале и го опседнале Будим. (Хабсбург=хабс бург=булг=булгар=вулгар: вулгарлатински, Р.И.)
Иранскиот шах Абас Велики ги испратил 1598. година своите пратеници во
Европа да поведе војни и економски преговори против Османлиите. Царот во Виена топло го примил ова пратеништво. Им ги соопштил своите желби да образуваат
антиосманов сојуз со Русите и Ѓурѓијанците на исток, и заедно со европските кралеви да работат на организирање на светата крстоносна војна. Подржувајќи ги Османлиите, шахот на својата војска припоил нови единици робови опремени со огнено оружје. Годината 1603. преминал во напад. Османлиите сега биле принудени да
се борат на два фронта, источен и западен, и тоа во време кога граѓанските немири
го потресле нивното царство. Шахот Абас нивните одреди ги потиснал од Азербејџан и од Кавказ во Анадолија.Во таквата ситуација,Портата сметала среќна можност да склучи мир со Хабсбругите и, на основ договорот потписан во Житва-Тороку,
1606. година, се одрекла од сите захтеви спрема угарските територии кои се најдувале под власта на Хабсбургите, после што овие го обуставиле плаќањето годишен
данок во износ од триесет илјади дукати. Така оваа војна им укажала на Османлии-
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те на нивната слабост и ги принудила после 1595. година повеќе пати да побараат
мир. (Житва=житва- житвава=житва ва: в-н-т; Торок=то рок, рока=рака, Р.И.)
Теретот наметнат на војните со Персија и Австрија е главен разлог на пометнувањето и недаќите кои во тој период му го загорчиле животот на Османовото
царство. После Лепант, Османлиите повеќе не биле кадри да ја одржат својата превласт во Средоземјето. Во Европа шпанскиот крал ја оснажил својата положба. Во
Франција за време на вартоломејскиот колеж се поубиени калвинистите кои ги подржувале Турците. Во Холандија Шпанците ја појачале својата кампања против побунетиците и во исто време го зголемиле притисокот на Англичаните. Потоа, 1580.
година, извршиле анексија на кралството Португалија и нејзините колонии. Упркос
примирјето кое османовиот султан го склучил со Шпанија 1578. година- тој чекор
му бил нужен сите средства на своето царство да би го управил против Иран- тој на
Холанѓаните им испраќал охрабрувачки писма, настојувал да воспостави пријателски односи со Англичаните, нудејќи им трговински повластици, и покажувал
интерсирање за напорите да се оживее кралството Португалија. Уништувањето на
шпанската армада 1588. година проузрокувале значајни последици во Средоземјето. На Османовото царство му понестанувало снага да се упушти во замашени потфати на Средоземно море. Ама, Османлиите не ја искористиле таа околност.
Изгубувајќи превласт на Средоземјето, Турците изгубиле и контрола над северноафриканските провинции. Поморските единици од Триполис, Тунис и Алжир
Билме не чинеле регуларен дел на султановата флота, туку нивните посади се претвориле во пирати кои делувале на своја сметка. Поразот кај Лепант им бил знак
на христијаните да ја појачаат својата гусарска активност во источното Средоземје.
Почнувајќи од 1570. година, малтешките витези и војничкиот ред св. Стефан почнале озбилно да го загрозуваат сообраќајот на турските бродови во источниот дел
на Средоемно море. Набрзо потоа, ним им се придружила англиските и холандските пирати, кои напаѓале не само шпански туку и османови бродови, те Портата
со тешка мака успевала да ги одржи проодни виталните комуникациски линии со
Египет и Сирија. Во освит на седумаесеттиот век почнало влијанието на Мамелуците во Египет, продирајќи ја османовата админстрација, додека во Либан емирот
Фахр ал-Дин се прогласил независен владетел. Све тоа укажувало дека централната
влада губи контрола над оддалечените провиниции“. (ал- Дин: ал- Дин=Дине, Р.И.)
Стои: Триполис=три полис; Тунис=туни с- риба туна; Атлас=а тлас=таластл=дл=дол=дал=далга; Алжир=ал жир,само на еден пелазгиски=тн.словенски јазик.
„Готово подеднакво вознемирувајќи знак на турското опаѓање бил чинителот што османовата флота повеќе не можела успешно да се обрачунува со козаците
во Црно море. Во последните деценија на шеснаесеттиот век, спуштајќи се низ
Днјепар во флотата на своите мали лаѓи, козаците го зголемиле бројот на нападите
на црноморскиот брег. Све посмело, го спалиле Синоп 1614, а Јеникој во Босфор
1625. година. Дури измеѓу 1637. и 1642. година државата Азов. Повеќе немало
сигурност на Црното море, животната крива на османовото стопанство, трговијата
и поморските луки тргнале низлазно.(Името Турција со Турци само од 20 век, Р.И.)
Многу разлози довеле до опаѓање на османовите поморски сили. Во битката
кај Лепант,османовата флота уште ја сочинувале галиите,неподобни во поредување
со непријателските високи бродови од чии бокови можело да се испалуваат снажни
плутони. Овој нив тип воен брод ќе доминира на Средоземно море, особено кога
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пред крај на шеснаесеттиот век во неговите води ќе впловат Холанѓаните и Англичаните. Сер Томас Ширли 1607. година забележал дека еден англиски воен брод
може да совлада десет османови галии. Османовата морнарица такви бродови ќе ги
прифати мошне доцна, и тоа после големи отпори. Уште еден чинител допринел на
опаѓање на морнарицата. Тоа биле тешкотии поврзани за снабдување и одржување
на флотата такви снаги да можат да се судрат со здружени морнарици со христијанските средоземни држави. Необично висок порез присобран за одржување на
оваа флота предизвикал големо незадоволство и немир, а после Лепант провинциските војни снаги чинеле све што би било во нивната моќ да го избегнат учествувањето во поморските битки. Царството, всушност, ги надминало своите материјални можности“.(Галии од гали: галка омот на орев, кој водата ја гали=плива, Р.И.)
Османите како тн.византиски наследници не биле морнари- следи промена.
„Во текот на шеснаесеттиот век Османлиите ги победиле Португалците во
Индискиот океан и биле кадри да ги спречат во задобивање на потполна контрола
над трговијата измеѓу Индија и Блискиот исток. Во водите на Индискиот океан,
почнувајќи од 1580. година, Турците се сретнувале со снагите на шпансакиот крал,
новиот владетел на Португалија. Филип II бил убеден дека може да му зададе судоносен удар на Османлиите ако им го спрече трговскиот пат во Индискиот океан.
Османлиите покушале да го искористат поразот кој португалскиот крал го претрпел во битката кај Алкаср 1578. година, па нивната мала флота испловила од Суец
и застанала да ги заземе една по една португалска трговска населба на источниот
брег на афричкиот брег. Годината 1585. кнезот Момбас го признал османовото сизеренство. Меѓутоа, османовите успеси не биле долг век. Упатувајќи снажна флота,
Шпанците и Португалците го казниле месните поглавари кои ја признале османовата власт. Во сударот со надмоќните португалски снаги, истовремено трпејќи напад на локалните црнечки единици, османовиот адмирал бил принуден да се предаде. Така афричкиот проект завршил со неуспех. Набрзо Холанѓаните и Англичаните, со своите намоќни бродови, загосподареле со Индискиот океан, како што тоа
претходно го направиле со Средоземјето, и Турците, слично на Португалците и
Шпанците пред нив, ќе бидат потиснати од ова море. Холандските и англиските
морски разбојници оперисале на Црвеното море веќе 1613. година.
На крајот на шеснаесеттиот век, Англичаните биберот и останатите зачини
уште ги купувале во Каиро, ама по основање на Источната индијска компанија
1600. година, порадо тоа го правеле непосредно во Индија, оти поради царината која што им ја наплаќале Османлиите во своите луки и поголемите трошоци околу
превозот на робата на сувоземните патишта, цените на биберот биле три пати поголема во луките на Блискиот исток. Опаѓањето на бројот на лаѓите кои секоја година
од Индија стигнувале во Црвено море- вместо дваесет, приспевало само три до четири- турскиот историчар Али им го припишува првенствено на грабежливоста на
закупците на царината. Почнувајќи од 1614. година, Англичаните биберот од Јава и
Суматра го продавале во самите османови луки.Годината 1618. англиските бродови
почнале да ги допремаат индиските производи во јеменскиот град Мока, а кога трговијата со кафе се разгранала, тие во тој град основале своја факторија.И најпосле,
трговијата измеѓу Индија и Запад потполно престанала да се обавува преку Блискиот исток. Од сето произлегува дека губитокот на османовата премоќ на морината бил значаен чинител во опаѓање на османовото стопанство.
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Во тоа раздобје, барање на нови патишта со кои би се извезувала персиска
свила во Европа претставувала уште една закана на османовото стопанство. Мала
Азија претставувала главен пат за превоз не персиската свила и европските волнени ткаенини. Све до крајот на шеснесеттиот век и англиски штовови преку Мала
Азија се транспортирале дури до централна Азија, и се цени дека само оваа транзитна трговија на османовата благајна и донесувала 300.000 дукати годишно во вид
на царински приходи.
Кога 1603. година ги нападнал Турците, шахот Абас I забранил персиската
свила да се извезува во Османовото царство и покушал оваа роба да ја продава непосредно преку Индискиот океан. Персиското дипломатско пратеништво кое стигнало во Лисабон 1603. година со себе носеле две стотини бали свила во намера да
докаже како овој артикал ќе биде ефтин во колку се транспортира по море. Шахот
1617. година тоа ги уверил едино Англичаните, и две години подоцна, првиот контигент персиска свила, превезен со бродови, преку Индискиот океан, доспеал во
Англија.
Окончувањето на војната измеѓу Османовото царство и Иран 1618. година и
инсистирањето на Англичаните своите волнени ткаенини да ги разменуваат за персиска свила, вместо да ја плаќаат во сребро или злато, спречиле османовиот пазар
како центар на трговија со свила потполно да се напушти. Па ипак, кога Англичаните и Холанѓаните почнале да се баваат со оваа трговија, луката Бандар Абас во
Персискиот залив нагло се развила. Како што трговската размена од Индија била
префрлена на Атлантик, со кого господареле Холанѓаните и Англичаните, така трговскиот пат измеѓу Европа и централна Азија дошол под руска контрола. Османовото царство, политички и економски, постанало регионална империја е сведена на
Мала Азија, Балканот и арапските земји; дури и во тие области со големи тешкотии
успевало да ги брани своите граници. Христијанскиот свет од сите страни ги напаѓал неговите витални артерии- на Средоземје, во Црвено и Црно море. Па ипак главни узроци на опаѓање биле внатрешна природа.
До последната деценија на шестнаесеттиот век се имал впечаток дека османовата држава и општество постигнале склад и равнотежа во рамките на овој систем и своите идеали. На тоа општество не му било стало до промени, туку очувување на постоелкиот поредок. Владеачката класа на оваа империја- војни старешини и улеми- располагале трајно со обезбедени и доволни извори на приходи. Нивната потрошувачка на луксузни роби се зголемувала; дури и помалку богатите личности, а не султанот и везирите, нарачувале големи архитектонски дела и создавале вакуфи. Податокот дека во текот на седумдесеттиот период се сочувал истиот
однос измеѓу сребреното акче иу златната кована пара говори за економска и општествена стабилност. Годината 1510. еден златник вредел 54 акчи, а седумдесет
години подоцна шеесет. На илјада вработени во државната служба- дворани, војници, наставно особје, кадии и чиновници- примале редовно плата или стекнувале тимари во склад со јасно утврден систем на напредување. Ова општество со оптимизам гледало на иднината. Производната класа точно знаела каква дажбина валја да
плаќа, додека добро организирана централна власт пружала заштита во случај на
локалните злоупотреби. Со векови во државните пописи се внесувале имиња на припадници на сите класи, накратко, државата била способна строго да ја контролира
својата класна структура. Османовото царство,уз тоа, располагало со сопствени ср-
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едства за подмирување на сите основни потреби на населението,оти главни извозни
артикли биле луксузна роба, како што се европски волнени и индиски памучни
ткаени и зачини, руско крзно и персиска свила. Господарите на Османовото царство верувале дека можат да го освојат светот и, окружени со сјај кој ги засенувал
очите на странците, говориле за империја која веќно ќе трае“.
Како што Источно римското царство вечно траело и Османите (Комнените).
„Па ипак дваесет, триесет години подоцна цела оваа величествиена градевина од темел ќе се разниша. Живеејќи во метежот и збрки и стрепувајќи за насушниот леб и иднината, тие исти велможи почнале да му се опираат на султановиот
авторитет, да го заобиколуваат законот, да ја покрадуваат државната благајна и да
го плачкаат имотот на незаштитениот народ. Напоредо со насилието, израбување,
мито и останатите зла, растеле и граѓанските немири. Пророците на страшниот суд
ја претскажувале пропаста на Царството. Современииот историчар Селаники, јадикувајќи поради свеопштата анархија, запишал: (Селаники=селан ик и, Р.И.)
‘Рајата повеќе не се споменува со царевите наредби; војниците се свртеле
против својот султан. Поданиците престанале да ги почитуваат претставниците на
власта, и ги напаѓаат не само со зборови, туку и со шамари. Секој се владее како му
е волјата. Откако тиранијата и неправдата пораснала, жителите на провинициите
почнале да бегаат во Цариград. Нас не напуштиле стариот ред и склад. Кога конечно бидат нестанати, пропаста неминовно ќе настапи.’ “.
Авторот самиот го потврдува петвековното турско=муслиманско ропство.
„Поединци кои прорекувале дека судниот ден ќе падне на илјадиот ден на
хиџре2, се верувало во оправданост на своите страхувања. За разлика од нив, модерниот историчар мора да ги побара узроците на други страни.
Еден од нив есте порастот на населението. Архивските истражувања покажуваат дека во шесаесеттиот век бројот на населението на Османовото царство се
зголемило за 40 проценти во селата, а за 80 проценти во градовите.Кога околу 1570.
година Портата испратила на Кипар повеќе илјада анадолски селани без земја и без
работа, тоа го направила свесно со прекубројниот број на своето население. Во државните регистри во втората половина на шеснаесеттиот век све почесто се споменуваат млади беземјаши и безработничари, познати како левенти или губрет-тајфи. Постои очигледна сразмерност измеѓу све поголемиот број левенти, кои не можеле да се населуваат во новосоздадените области и порастот на разбојништата во
Анадолија. (Со Анадлоците на ...Кипар... се ширел исламот на Муслиманите, Р.И.)
Две базични институции на класичното Османово царство биле неговите робовски и тимарски систем. Овие институции го одрдувале војниот и политичкиот
поредок на државата, нејзиниот фиксален систем и облик на уживање на земјатаусловувале на целокупното нејзино општество и политичко устројство. Поткрај шеснесеттиот век, тие почнале нагло да се изопачуваат, те современите турски познавачи на приликите сметале дека нивното нарушување е основен узрок на опаѓање
на Царството. Начело на тие институции биле само султановите робови можеле да
обавуваат државни работи и да служат војска. Од 1575. година, меѓутоа, рајатаопорезуваниот општествен слој- почнала да се вофрла во нивните редови и да ги
ужива нивните повластувања, односно влегувале во дворската и државната служба.
На тој начин била уништена основата на османовиот робовски систем, и совре2

Спрема христијанските пресметување, 1591- 1592. година.

42
мените посматрачи веруваат дека довело до смалување на послушноста и дисциплината. Султановиот углед бил поткопан, а како рајата повеќе сакала меч од
плуг, ја напуштила обраборливата земја, поради што приходот од порезите све повеќе опаѓал.
Се распаѓал, исто така, и тимарскиот систем. Дворјаните кои би стекнале голем број земјишни поседи ги претворувале во приватна сопственост или во вакуф,
што довело до смалување на бројот на тимари. Од друга страна, поседите често и
се остапувало на рајата примајќи за тоа мито. Поради тоа на најмала мера се свел
бројот на спахиите кои ги држеле тимарите и биле ’рбет на царската војска, а уште
помалку биле способни за војување.
Трагајќи за узроците на опаѓањето, турските писатели сфатиле дека институциите на стариот османов поредок се расипале, ама тој чинител му го припишувале на ограничувањето и распарчувањето на султановата власт. Се тврдело дека во
минатото едина големиот везир го претставувал султановиот авторитет, ама дека
слабите султани подоцна го пренесувале своето овластување на неодговорни лица,
те дека поради тоа османовата администрација го изгубиле единството. Поединци
почнале да го користат султановиот авторитет и во своја лична сврха, те митото и
корупција загрижувачки растеле. По нивната оцена, митото било еден од главните
узроци на слабеењето на државната организација и администрација.
Анализирајќи го тоа опаѓање, повеќето писатели се раководеле од традиционалните концепти на државата и општеството на Блискиот исток, спрема кои државата и владетелскиот суверенитет се еден појам. Тие ги подржувале оние институции кои гарантирале интегритет и апсолутен карактер на таквата власт. Решенијата кои ги предлагале не ги надминувале рамките на таквите концепции, а преземените мерки дале исход спротивен на поставената цел. Не обазирајќи се воопшто
на изменетата околност, тврделе дека со оживувањето на ‘старите закони и регули’
-што ќе рече на класилчните османови институции- процесот на опаѓањето ќе се заустави. Тек на средината на седумнаесеттото столетие се утврдило дека таквото
гледиште е погрешно. Политичката мисла на тоа раздобје, на кое влијаело на Ибн
Халдуновото детерминистичко сфаќање на историјата, тврдела дека периодот на
опаѓање може едино да се продолжи, ама никако не може сосема да се заустави.
Неоправдано е да се очекува дека турските писатели на шеснаесеттиот век и
медерниот историчар со исти узроци ги објаснуваат коренитите промени во Османовото царство. Затоа најпрво ќе се позабавиме со анализата на узроците кои довеле до корупција во тимарскиот систем.
Коњицата, во која служеле тимарници наоружани со традиционалното средновековно оружје- лак и стрела, меч и штит- ја сочинувале средновековната војска
која ќе биде надмината оној тренуток кога се сретнат со германската пешадија опремена со огнено оружје. Припаниците на коњицата мислеле дека чинат вистинска
војничка класа во средновековен смисол, и биле убедени дека користењето на огненото оружје не доликува на нивниот појам витештво.Портата затоа побарала други
патишта за образување на војската способна да се фати за коштец со германската
пешадија. Почнувајќи од Сулејман I, таа непрестално го зголемувала бројот на јаничарите наоружени со огнено оружје. Во Сулејманово доба јаничарите биле шеснаесет илјади, а околу 1609. година нивниот број се покачил на триесет седум
илјади. Наспроти тоа, бројот на спахиите, кои за Сулејмановото владеење биле нај-
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малку осумдесет и седум илјади, околу 1609. година паднал на четириесет пет илјади. Кочи-беј 1630. година запишал дека преостанале само околу осум илјади тимарници. (Според тема до тима, тимари, а и коњите се тимараат, Р.И.)
Како капукулу- војската се зголемила така на Турците домородци им е допуштено да стапуваат во јаничарските корпуси, и заправо тој постапок го подрил
системот данок во крв- девширм. Портата, истовремено, во своите платени трупи
почнала да унајмува млади Анадолци, кои умееле да ракуваат со огнено оружје, а
се познати под називот сариџији и сејмени, поглавито биле млади селски беземјаши кои ги напуштале своите домови“. (Сејмени=сеј мени, сејачи... мени=луѓе, Р.И.)
Се говори за домородци. Тие биле само исламизирани тн.Византијци.
Данок во крв бил оној кога децата на Православните станувале јаничари=јани чари: Јани, Јоан=Јован, кој бил цар=чар. Православните се преобразувале Муслимани. Па све тоа било поврзано само со Православните- турско само од 20 век.
„Поткрај шеснаесеттиот век, рајата во Османовото царство почнала да прави
огнено оружје и да се служи со него, те Портата ги организирала анадолските младинци, инаку изврсни стрелци, во одреди сејмени и сариџији, кои броеле по стотина луѓе. Нивните команданти, најчесто султанови робови, ги испраќале на бојишта
во Средна Европа. Во последните децении на шеснаесеттиот век тие ги сочинувале
елитните единици на османовата војска. Бидејќи покраинските намесници почнале
да ги земаат во својата лична придружба, старата провинска војна организација го
губела негогашното значење. Спахиската војска од тоа време најчесто ќе бидат користени за изградување на патишта и утврдувања. Останатите стари формации, како што се јаја, војници муселими, биле укинати или нивните луѓе се распредени на
друга должност. Тие промени во класочната војна организација, која некогаш заземала така значајно место во Царството, длабоко делувале на политичкиот, економскиот и општествениот живот. На ова место можеме само во најкратки црти да ги
изнеземе сложените појави, Најпрво ќе ги размотриме промените поврзани за државната финансија, и оние облици на државината и опорезувањето кои чинеле основ на тимарскиот систем. (Сејмени=сеј мени=мина=луѓе: колку мина=луѓа ?, Р.И.)
Државата морала да располага со све поголеми количини пари во централната благајна на јаничарите да би можела да им издаде месечна плата, а сејменските трупи дневната најамнина. Поради помирувањето на тие потреби извесни поседи
со статус на тимар се ставани под непосредна контрола на државната благајна, а
право на собирање на приходи од нив е давано на закуп. Ипак извесен број на тие
поседи на непоштен начин преминувале во раце на високите дворски и државни
чиновници, додека останатите се претворувани во вакуфи. Портата на тој начин губела приходи кои тие поседи ги давале. Свотите на пари насобрана со опорезување
биле недоволни, и Благајната доспеала во состојба на дефицит. Девалвацијата на
сребрените пари е извршена осумдесеттите години на шеснаесеттиот век и потониј
пораст на кривотворените метални пари во оптицај и парите со манјакова вредност
се прошириле во финасиската криза. (Тимар=темар, од теме на гла до Темени, Р.И.)
Во средината на шеснаесеттиот век, мексичкото сребро го преплавило европскиот пазар, што предизвикало огромен скок на цената. Трисет години подоцна,
иста ситуација ќе се понови во Османовото царство, каде златото било поефтино
отколку среброто. Релативно ниската цена на златото условило увоз на европското
сребро во Османовото царство. За размерите на таа трансакција говори податокот,
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забележан 1584. година, дека ‘еден од главните трговски артикли кои се увезуваат
во Турција шпанскиот сребрењаци кои таму со сандуци се испраќаат’. Европските
сребрени пари го преплавил османовиот пазар и за кратко време цените се удвостручиле. Слоеви со утврдени приходи, како што се спахии кои држеле тимари, припадници на капукулу- трупи или оние жители кои своите ориходи ги остварувале
од вакуфа, одеднаш осиромашиле. Спахиите, затоа, порадо ги напуштаат своите тимари но одат во долготрајни походи, кои ги сметале прескапи, додека меѓу јаничарските корпуси во престолнината све почесто избивале буни. Во редовите на државните чиновници, војните старешини и кадии растел бројот на случаеви на примање на мито и затајување. Стрмоглаво зголемување на своите приходи државата покушала да го заустави со делвавација и смалување на големината на акчето, ама тие
панични мерки само ја погоршале ситуацијата.
Годишниот приход на централната Благајна 1534. година е пет милиони златни дукати, ама до 1591. пораната вредност буквално се преполовила, оти дажбините со мах се собирале во акчи. Такво смалување на вредноста довело до зголемување на количината на кривотворените пари,шпекулации на претеран скок на интересни стопи, зеленаштво и експлотација. Ситуацијата крајно се заоштрила на почетокот на непријателствата со Австрија 1593. година. Таа војна делимично била мотивизирана со желба престолнината да се ослободи од бунтовните јаничари со нивно испраќање на бојиште. Ама, судирот траел неспоредливо подолго но што се предвидувало, те издаците за потребните копнени и поморски снаги предизвикале
огромен перманентен дефицит во државниот буџет. Портата го повишила долгорочниот порез- џизја, на пример, е зголемена четири до пет пати- ама државните приходи и понатаму биле недоволни. Дажбината која порано се прикупувала само како
вонреден намет викан авариз се зголемени и претворени во редовни годишни обврски кои валјало да се задолжуваат во готови пари.
Свотата која морала да се обезбеди со вонредно присобирање на пари е разрезивана на народот на Царството, кои во порески сврхи биле поделени на единици. Годината 1576. прописот наложувал дека секоја единица дава 50, а 1600. година
280 акча. Паричните дажбини постанале главен извор на државните приходи, и тој
чекор го револуционирал порескиот систем. Замената на порезот платен во натура
со порезот платен во готови пари претставувале прогресивна мерка, ама само опорезувањето значело тежок терет за народот на Царството, особено за неговите христијански поданици, те незадоволството почнало да се шири на сите страни“.
Бидејќи во исламот се учи на неверниците да не им се плаќа ништо,а ако тие
не се исламизираат тие да се истребат, авторот потврдува дека исламот не бил доброволно прифатен, туку со сила наметнат-петвековното исламско=турско ропство.
„Останатите мерки кои требале да бидат лек за финансиските неволји на турската држава довело до поразни резултати. Еве примери: беглербеговите уживале
право да присобираат локални порези да би ги подмириле издатоците за регрутирање на сејменските трупи. Тоа ги охрабрило пониските војни старешини, дури и
заповедниците на сејменските и сариџиски единици, да делуваат независно и да го
плачкаат народот за своја сметка. Штоповеќе, кога државата не била во можност на
овие трупи да им ја исплати должната најамнина за некои војен поход или кога ги
разрешувала од должноста, таква група на поединци лутала по внатрешноста на земјата одземајќи им ги уз патот намирници и пари. Така Анадолија се нашла во исто
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онаква положба во каква што била Франција после стогодишната војна: по земјата
плачкале чети на отпуштени војници.
Турската влада преземала строги чекори против тие разбојуници, прогласувајќи ги за џелалији- побунетици против државата. Да би ги совладала, Портата
најпрво му допуштила на народот да образува свои милициски единици, ама тоа само ја погоршила ситуацијата, оти припадниците на овие снаги готово редовно се
здружувале со џелалијите. На крајот Портата, да би ги искоренила, морала да ги повика сејменските и сариџиските одреди, опремени со огнено оружје. Покрај спахии
чии тимари биле кофисковани или давале недоволни приходи, и номади желни на
плачкање им се придружувале на побунетените сејменски и сариџијски чети. На
крајот на 1598. година, побунетоите снаги под енергично водство на Капа Јазиџиј
броеле околу дваесет илјади луѓе. Најпосле, 1602. година, редовните трупи со мака
го победиле Капа Јазиџија, а неговите разбојници ги растерале широко на Анадолија. Имотните Анадолци почнале тогаш да се иселуваат на Балканот и Крим, во
Иран и арапските земји. Нивните останувале необработувани, те ги освоил гладот,
од кого и се умирало, а државната благајна ги губела и тие извори на приходи.
Измеѓу 1595. и 1610. година наоружаните отимачи создавале пустош во
Анадолија.Шах Абас 1603. година ја искористил таа општа анархија за противудар:
од предашните персиски провинции ги истерал османовите трупи во Анадолија. Да
би можела да завојува со Иран, Портата најпрво мораала да ги усредсреди сите
свои снаги против џелалијите во Анадлија. Измеѓу 1607. и 1610. година Џанбулатоглу, водач на сите анадолски џелалији, доживеал пораз. На илјади негови пустахији е искасапено, ама многу се склониле во Иран или побегнале во Сирија и Ирак.
Во тоа време хајдучината постанала општа појава. Тешки намети, корупција
и несигурност довеле до први тешки поголеми буни меѓу рајата. (Х-ајдучина, Р.И.)
Периодот на џелалија, кој се подудирал со големата финансиска криза, го
повлекло Османовото царство низбрдица, после што тоа никогаш не се повратило.
Годината 1607. англискиот амбасадор пишел од Цариград: ‘Во колку можам добро
да оценам, Турската империја мошне ниско паднала, готово неа да и се заканува
пропаст.’ Слични метежи ќе се поноват во седумнсесеттиот век, посебно за време
на војните. (Отоманска или Османска Империја, а Турција и Турци од 20 век, Р,И,)
Поради побуните на џелалијите, Портата основала гарнизони на јаничари по
провинциите, каде тие сочинувале нова горна класа. Јаничарите и султановата стоечка коњаница, главни регуларни снаги испратени на џелалијите, биле стационирани во мали вароши и големи градови. Како нивниот број растел, така стапувале во
редови улемите, еснафите и трговците, и како највлијателна класа во провинциското општетства го користеле својето влијание и моќ да нагомилаваат големо богатство, до кои обично се доаѓало со собирање на порезот од селаните. Со разни начини се стекнувале големи површини на државна земја, а селаните кои тука живееле
се претворувале во наполичари. Како што централната власт слабеела во провинциите, така нивната моќ и влијание станувале све поголеми, те оваа класа давала
голем број локални династи кои подоцна се појавувале по провинциите образувајќи
нов општествен слој кој господарел во осумнаесеттиот век.
Привилегиите на капукулу- трупи- платена државна стоечка војска- биле повод за распиривање на уште поголемо сопарништво измеѓу нив и сејмените и сариџијите. Понекои припадници на овие единици дури се прерушувале во капукули,
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така широко на Царството, а посебно Анадолија, се нашле илјади војници кои се
претставувале како јаничари. Останатите борци кои служеле во сејмените и сариџијските трупи се собирале околу побунетиот водач и бездушно ги напаѓале капукулите. Од 1623. до 1628. година, под команда на Абаз Мехед- паша, тие ја држеле
цела источна Анадолија.
Основни институции на класичното Османово царство се распаѓале во судар
со новата Европа,оти Османлиите не биле во состојба да се прилагодат на изменетите околности, ниту успевале да ги сфатат модерните економски проблеми веќе
останувале спутани со традиционалните клишеја на државите на Блискиот исток.
Наспроти меркантилистичката економија на современите европски сили, османовите државници не отстапувале од политиката на слободниот пазар,и главна брига им
била домашните пазари да ги снабдуваат со обилие на потребни артикли. Неспособни да изработат една обфатна економска политика во своето царство, тие не увидувале опасност од давање на трговски повластувања на страните поданици, така
Европјаните од втората половина на шеснаесеттиот век почнале да ја контролираат
дури и транзитната трговија измеѓу царските луки на Средоземно море. Сврзани со
традиционалните сфаќања, Портата го поттикнувала увозот на роба во своето царство, а го обесхрабрувала извозот. Увезените и извезените артикли со иста стопа, а
забранувала извоз на некои добра кои можеле да предизвикат недостаток на домашниот пазар. Со чувањето на еснафските рестрикции го ометувала развојот на поедини гранки на работи и извозот.(Со трговијата едно исто Комнени=Османи, Р.И.)
Додека хуманистичка Европа во својот нагол развој се ослободувала од сите
облици својствени на средниот век, Османовото царство грчевито но икогаш се држело на традиционалните форми на цивилизација на Блискиот исток, и во доба на
Сулејман I, кога нејзините институции го достигнале своето полно совршенство,
Османовата империја, самозадоволна, со поглед свртен кон себе, била затворена за
надворешни влијанија. Дури и кога Турците во текот на својата историја позајмувала некои откритија, од областа на технологијата, медицината или финансиите, ги
прифатиле исклучиво заради војни и други чисто практични цели. Тие никогаш не
посакале да проникнат во менталитетот кој создал европски инструменти и методи.
Уште во петнаесеттиот век биле посматрачи од Европа кои настојувале објективно
да ја прикажат османовата држава, религија и култура, додека Османлиите, убедени во својата верска и политичка супериорност, ги затворала очите пред надворешниот свет.
Така војниот е економскиот развиток на Европа во последните децении на
шеснаесеттиот век и потоние длабоката криза предизвикала коренити промени во
Османовото царство остварувајќи нова ера во неговата историја. Се расточиле институциите на класичните држави на Блискиот исток, а напорите на Царството да
се прилагоди на новите услови од темел го потресувале. Кога средината на седумнаесеттиот век уследило релативно мирно раздобје, османовата држава суштински
се разликувала од империјата пред 1600. година“.
Секако, авторот говори само за наследство на Блискиот исток откаде кон запад навлегол исламот. Меѓутоа, кај него го нема Источното римско царство, тн.Византија. Токму све што било, освен од исламот, све друго било само тн.византиско.
Во неговата книга се говори само за тн.византијски традиции... без посебно друго.
Следи II дел Држави. Почнува со глава VII Успон на османовата династија.
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УСПОН НА ОСМАНОВАТА ДИНАСТИЈА
„Историските податоци кажуваат дека Осман Гази, основач на османовата
династија, бил водач на полуномадските Туркмени и дека по заповедништво на
емирот на Кастамонија војувал во пограничните области. Како успеал да основа
своја династија, е средишно историско прашање“.
Се говори за Туркмени, кои биле Монголи. Меѓутоа, ниеден султан не бил
Монгол, ниту имал било каква одлика на Монгол. Ова било само поради тоа што
Османите биле само Комнени, кои како Македонци биле тн.византиски цареви. Бидејќи Османите во своите редови имале Монголи, бил создаден Османовиот јазик,
кој бил само новоперсиски во кој биле внесени татаро-турски (монголски) зборови.
„Да би постоел независен водач на селџучката погранична организација, традицијата на неговата постојбина на Османите им налагала да однесат некоја крупна победа над христијаните и селџучкиот султан да добие титула бег. Спрема турското предание, Осман зазел една важна византиска тврдина и после таа победа султанот го прогласил за бег, испраќајќи му симболи на властодржец- одор на честа,
знаме, коњ и добош. Преданието настојува да покаже дека Османовата власт имала
легитимно исламско потекло. Истиот извор тврди дека Осман се прогласил независен после својата славна победа кај Бафеон 1301. година и дека во негово име е
читана хутба. И тоа е накнаден податок, измислен да се легализира владетелскиот
суверенитет на османовата династија; ама затоа нема никаква сумливост дека победата кај Бафеон била најзначаен чинител кој Осман го довел на историската позорница“.
Се говори за предание. Исто така, „И тоа е накнаден податок, измислен да се
легализира владетелскиот суверенитет на османовата династија“- произволно.
Овде не се одговара точно за преданието и измислувањето- све се избегнува.
Бидејќи тоа било поврзано со исламот, како спротивност на христијанството
(православието), овде тн.византиско, намерно се одбегнувала белата раса а се говори за монголската раса, иако до денес наследниците на султановиот двор не личат
на Монголи, ниту Анадолците (Фригите=Бригите). Следи само извртена историја.
Во претходните книги пишев за украдената историја во Библијата, Илијада
..., Христијанството. Исто така, и дека „Мухамед напишал голема лага во Куранотдека Аврам го понудил Исмаел како жртва. Библијата јасно говори дека Исаак требало да биде жртва, ама Мухамед го тргнал Исааковото име и го ставил Исмаел“.
Бидејќи Цар Самуил постанал прочуен цар, се сакало и тој да се прикаже како Ерменец, а не дека Ерменците биле Бриги, Ерменија како македонска во неа владееле Македонци и таму живееле Македонци, дури во Ерменија биле колонизирани
македонски Склавини=тн.Словени. Бидејќи врската на таткото на Самуил била со
семејството на Василиј II Македонски, дури и тој бил прогласен за Ерменец. Како
да нема на све крај, дури и Василиј I Македонски не бил Македонец туку Тракиец,
иако Тракија била македонска, а денес Помаците во Одринско биле/се Македонци.
Следи заклучокот дека Македонци никогаш немало, па и денес нив ги нема.
Со нив се разрешило со политичкиот поим Словени- па таков народ немало.
Стјепан Антолјак,3 на стр. 28, пиши: „Најголем проблем за нашата историографија се источните писатели, чија вредност може да се оцени само ако постојат
3

Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, том први, Мисла- Скопје, 1985 година.
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современи западни или византиски извори кои ги контролираат нивните вести,а ако
ги нема, тогаш не останува друго освен да се прифатат или да се отфрлат.
Во редот на таквите писатели спаѓа и ерменскиот историчар Стефан Таронски, наречен Асохих (Asohih) или Асолик. Во почетокот на XI в. тој ја напишал
Светската историја во 3 книги (до 1004) и прв од сите писатели утврдил дека Самуил е роден во пределот на Ѓерѓан во Ерменија. Многу проблематична е Асоликовата вест за доаѓањето на Самуил и неговите браќа (кого го вика само ‘Komasadzag’) во Македонија, како и веста за кревањето на востанието, додека другите податоци му се уверливи“.Овде се говори „за доаѓањето на Самуил и неговите браќа“.
Стр. 322/3: „...Имено, ни еден византиски писател не говори за тој проблем,
туку единствено Асохих (Асолик), кој во врска со тоа дава и некои неточни податоци.Имено, Асохих тврди дека ‘Samayel’ (Самуил) и него овде анонимен брат, кои
тој ги нарекува ‘Komasadzag’ т.е. комитопули, се родум од кантонот Дерџан во Ерменија, од каде во Македонија ги довел царот Василиј со ерменски полк за да се борат против Бугарите. Но тие уште во првиот судир со нив преминале на страна на
‘кралот на Бугарите, кој бил евнух, и стапиле во негова служба...“.
Ланге,4 на стр. 155, вели: „...Во Македонија, западната половина на булгарското царство, каде Цимиски никогаш не продрел, синовите на провнцискиот гувернер- тн.кометопули- против одвај зачврстениот византиски суверенитет се побуниле и сопствена власт изградиле. Самуел, најмладиот од браќата и после некои
расправии единствен преживеан, поповолен од византиските збрки, неговата позиција чврсто ја зачврстил и самиот се крунисал за цар...“. Следи и негов патријарх.
Стјепан Антолјак, на стр. 329, пиши: „И додека комитопулите непречено и
внимателно само го следеа ова руско навлегување на Балканот, со тоа не можеше
да се согласи новиот византиски цар Иван I Цимискиј, претставник на едно ерменско благородничко семејство. Тој веднаш ја уочи тешката ситуација што настанала
на Балканот со доаѓато на Свјатослав, на почетокот залудно се обидуваше, преку
своето, пратеништво, да се нагоди со него“.
Да се дополни сета збрка, на стр. 322 се наведува: „...Името на Самуиловата
мајка Рипсимија, која на ерменски се вика Хрипсиме, кај Ерменците е најпочитувано име, а имињата: Давид, Мојсеј, Арон и Самуил се употребуваат во ерманската црква“.
Пишанана историја со имиња на бригиска Ерменија,каде биле колонизирани
македонски Склавини=тн.Словени, како и библиските, наведувањето било залудно.
Стр. 335: „Колку време останале овие пратеници во Кведлинбург не е познато, како ни тоа дали таму престојувале и тогаш кога умрел Отон I (7. V. 973) а го
наследил Отон II, роднина на Цимискиј“. Тој бил само од македонската династија.
Бидејќи Василиј I и Василиј II Македонски се нарекувале Македонци, а од
нивни род бил и Цимискиј, тие убаво знаеле што биле. Истото важело и за Самуил.
Фалсификат бил и дека за време на Александар Македонски постоел коине.
Бидејќи коине бил хеленски јазик, а Хеленизмот бил само по смртта на Александар Македонски до 30 г.п.н.е.,коине бил само Птоломејов Александриски јазик
Само кај Куртиус Руф стои дека коине постоел за време на Александар Македонски. Само тој не кажува од каде тоа тој го прочитал. Неговата книга е фалсификат поради следните поединости: тој во книгата го употребува Епир-Епир го
4

Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972.
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внел Нерон; тој говори за Греики (Грци), а поимот бил внесен за време на Отон I за
Македонците со својата македонска династија која владеела во јужна Италија; тој
вели Александар Македонски сакал да оди на Запад, за Рим- таква потреба немало
сė до 1054 година, кога се поделило христијанството; латинскиот јазик бил беден
со зборови, сė додека не пропаднал и Цариград- избеглиците од Цариград... во латински внесле околу 10.000 коински зборови, и сега се говори за грчко (коинско) и
латинско потекло; книгата е печатена само во 15 век.Значи, таа била само од 15 век.
Следен фалсификат бил на Марин Барлети (16 век). Тој во неговата книга
пиши дека Скендербег бил обрезан млад и дека имало писма меѓу него и Мехмед
II. Тоа не било точно: тој никогаш не бил обрезан-со преку 20 години-и без писма...
Во книгата „Европејците раснонесвесни-со повеќерасни јазици“ наведив: „...
Со француската монархија и француската држава се развивала и француската нација. Тоа бил болен процес, остварен со помош на крв и железо, во размери спрема
кои зборовите подоцна им се припишани на Bismarck звучат како чаврлање уз чај“.
Халил Иналџик пиши: „Потоа, бидејќи дервишките редови управувале со
духовниот живот на краиштата, разбирливо е што на османовата политичка моќ и
се припишува мистично потекло. Најраните податоци говорат дека Осман примил
благослов од шејхот Едебалија, кој, веројатно, бил поглавар на едно од ахијските
братства. Пророкувајќи дека Османите ќе владеат со светот, шејх Едебали му припишал газијски меч. Дека Осман бил и далекувиден, се гледа по тоа што се оженил
со ќерката на самиот Едебалија, највлијателниот човек на границите“.
Мистично потекло не е потребно во 14 век,туку се бегало од вистината.А таа
била една: Османите потекнале од православните тн.византисци цареви Комнени.
Бидејќи исламот бил мешавина на јудеизмот и православието, немало било каков
грев. Исто така, исламската градежна традиција итн. било воглавно православна.
„Кога Осман умрел, во завији на Едебалијевиот неќак,Хасан Ахија, одржано
е собрание кое требало да го избере неговиот наследник. За овие ахији и останатите
дервиши, Орхан и неговиот син Сулејман устанивиле подоцна во новосоздадените
области стотина вакуфи, што потврдува дека ахиите одиграле важна улога во основањето на османовата држава и династија. Орхан, вистинскиот втемелувач на османовата моќ, ја понел титулата султан и, да би ја одбележил својата независност,
исковал прв османови пари“.
Се истакна дека Османите не биле Монголи, што важи и за Анадолците (Фригите=Бригите). Па ова се потврдува и со имињата: Осман=ос ман, Сулејман=сулеј
(силеј) ман, Султан=силтан=силатан=силат ан. Ама и Орхан=ор хан, да се спореди
со Караорман=кара орман=ор ман. И кан=хан=бан бил/е тн.словенски, што Белците
го однеле во Индија и Централна Азија.Истото важело и со руните- до турски руни.
„Кога малите анадолски кнежества почнале да го признаваат суверенитетот
на Орхановиот син Мурат, овој ја зел титулата ‘худавендигара’- император- и ‘султан-и азама’- највозвишен султан- кој пред него го имале селџучките султани, со
што јасно го истакнал своето настојување да постане цар. Неговиот наследеник Бајазит I бил прв османов султан кого современите западни извори го нарекуваат ‘император’. Годината 1395. Бајазит I побарал од абасидскиот халиф во Каиро званично да му додели ранг ‘султан ал-Рума’- султан на византиските земји- посебно титулата на селџучки намесник во Анадолија. Ама, набрзо после тоа, Тимур го покренал прашањето на своето право на бившите монголски територии во Анадолија и
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од овој османов владетел, кој го сметал обичен пограничен бег, захтевал покорност. Тимуровиот син Шахрух го потегнал истото прашање, на кое Османовиќите
одговориле поднесувајќи му на увид своја генеаналогија во која нивната лоза се врзува за древните турски ханови од централна Азија, и која потврдува дека тие се
потомци на легендарниот Огуз-хан. Во тој период, Османовиќите свесно оживувале и освојувале турски традоции на централна Азија. Историчарот Јазиџиоглу, кој
пишел во времето на Мурат II, тврди дека ‘Ертугол, од племето Каји, и неговиот
син Осман- бег одржеле собир со пограничните бегови. Бидејќи се посоветувале и
ги протокувале обичаите на Огузите, го одредиле Осман за хан’. Така централноазиската концепција на ханството се соединало со исламските сфаќања на султанот
како водач газија“. (Да се биде род со Монгол и да се биде Монгол не е исто, Р.И.)
Тоа што се наведува монголско потекло, а никој не заблежал дека Османите
биле Монголи, воопшто нема значење-така се сакало и се наопишало. Исто така, јазикот на кого се говорело не бил монголски. Бидејќи Османите, што важело и за тн.
Византијци, користеле Монголи (Татари...), Османовиот јазик бил новоперсиски со
удел на монголски зборови. Пак, тој јазик народот не го знаел све до со 19 и 20 век.
Бидејќи во Османовата војска војниците биле Монголи следат нивни традиции; султанот, султановиот двор, администрацијата...само тн.византиски традиции.
Ако би имало било што монголско, место султани ќе имало ханови- не било.
„Освојувајќи го Цариград, Мехмед II постанал најугледниот муслимански
владетел. Во него Османлиите виделе најзначаен исламски суверен од времето на
првите четворица халифи, додека светата војна исламскиот свет ја сметал најголем
извор на моќ и влијание. Мехмед Освојувач себе се изедначувал со борец кој војува
во име на сите муслимани: ‘Ова испаштање се поради Бога. Мечот на исламот е во
нашите раце. Да не се определивме за трпение на овие јадови, не би биле достојни
да се нарекуваме газии. Би се засрамиле стоејќи пред лице на Бога на ден на воскресение.’ Во писмо со кое го обавестува мамелучкиот султан дека го освоил Цариград, Мехмед кажува: ‘Ваша е одговорност ходочасничките патишта да ги одржиме
отворени за муслиманите, а наша должност е да им даваме на газиите.’ “.
Следи Мехмед II самиот признал дека бил Комнен- претходното е излишно.
„Држејќи го своите раце Цариград, престолнината на Источното римско царство, Мехмед себе се сметал едини законски наследник на Римската империја. Ѓакомо де Лангуши ги наведува овие негови зборови: ‘Светската империја мора да
биде едина, со една вера и еден суверен. Нема поподесно место од Цариград каде
би се остварило тоа единство.’ Грчките научници и италијански хуманисти ја проучувале римската историја. Во една своја песна, Гркот Георгија Трапезунтсхи вака
за него говори: ‘Никој не може да сумња дека тој е император на Римјаните. Тој кој
го држи престолот на царството во својата рака, е законит цар, оти Цариград есте
седиште на Римската империја.’ “.
Мехмед II Комнен бил „едини законски наследник на Римската империја“.
Бидејќи Трапесунтсхи=Трапезунтски било тн.словенско, тоа било не само на
Источното римско царство, туку на бригиските Анадолци и македонските Османи.
Во православното=тн.византиско биле внесени и исламското и турското:
„Мехмед Овојувач тврдел дека во својата личност ги соединува исламската,
турската и римската традиција во еден универзален суверенитет и, имајќи за цел
Цариград да го направи средиште на светската империја, го поставил 1454. година
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Генадија за грчки православен патријарх, а во својот главен град го довел јерменскиот патријарх и главниот рабин.
За владеењето на Селим I, статусот на османовиот султан се изменил. Бидејќи на своето царство му ги припоил Сирија, Египет и Арабија, срцето на стариот
хсалифат, Селим I постанал нешто повеќе но само султан газија од границата на
исламскиот свет; во ист мах, е почестен и со титулата заштитник на Мека и Медина
и чувар на ходочасничките патишта, што било позначајно од неговата титула халиф, кој во тоа време ја носел секој муслимански владетел. Иако Селим I во својот
двор во Цариград ги пренел Пророковите реликвии и уствари, кои се сметале за симбол на халифатот, не е точно дека абисидскиот халиф ал-Мутевекил ја предал должноста халиф на Селим, како и тоа Селим себе да се сметал, во класичен смисол,
халиф на целиот исламски свет. Спрема сунитското учење, халифот мора да биде
од Пророковиот Курејш племиња и, штоповеќе, класичното сфаќање за постоењето
на еден едини халиф за цел муслимански свет ја изгубил вредноста уште во тринаесеттиот век“. (Сунитско, и=е, сунетско, у=и, синетско, син Божји на Курејш..., Р.И.)
А Курејш=Курејс: Кур=Кир=к ир=Ил=Илиос=Хелиос=Сонце, врховен бог.
„Кога поставил захтев неговата држава да се вика ‘врховен халифат’ и ја зел
титулата ‘халифе муслимана’, Сулејман I со тоа едино сакал да го истакне своето
превасходство меѓу муслиманските владетели и својот заштитнички однос спрема
исламот. Во писмото со кое на Сулејман I му го честита стапувањето на престолот,
поглаварот на Мека кажува дека успехот во светата војна го издигнал изнад сите
исламски суверени. Османовите султани засекогаш останале султани газии, ама појамот гази се проширува ставајќи го целокупниот исламски свет под своја заштита.
Институцијата на халифатот го обогатиле со ново значење, не засновајќи го таквото свое сфаќање на класичните учења, туку на принципите гази- света војна.
Муслимански свет сметал дека едино Османлиите имаат снага да го бранат од напад на западното христијанство, те без двоумење го прифатиле османовото господство. Годината 1517, додека Селим I уште се најдувал во Каиро, една португалска
флота влопила во Црвено море со намера да ја нападне Џида и Мека. Собирајќи го
своето благо и имотот, поглаварот на Мека бил приправен да побегне во брдото,
ама населенето Хеџаза го замолило османовиот адмирал Селман да не ги пушта и
Селман ги отерал Португалците. Кога средината на шеснаесеттиот век муслиманските владетели од Суматра и од Индија побарале помош од Османлиите против
Португалците, во своите писма султаните дословно го нарекувале ‘заштитник на
исламот’. Туркестанските ханови исто така упатувале слични молби на султанот,
барајќи од него да ги спречи Русите да го заземал Поволожје и на тој начин да им ја
пресечат сообраќајницата од светите места кои воделе преку Крим. Султанот морал
да организира поход во Индија и базенот на Волга, како самиот тврдел, да би ги држел отворени ходочасничките патишта. Османовите владетели, природно, настојувале таквата ситуација да ја искористат за својата политичка премоќ. Тие тек во
осумнаесеттиот век, и тоа поново имајќи ја на ум политичката сврхосходност, ќе го
оживеат класичното сфаќање на халифатот“.
Муслиманите биле исламизирани тн.Византијци (Анадолци=Фриги=Бриги).
“Тоа што Сулејман себе се нарекол заштитник на исламскиот свет бил само
еден вид негова универзална политика. Во Европа одбил на Карло V да му го признае правото на титула цар, уважувајќи го само како крал на Шпанија, и го подр-
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жувал секој оној кој на овој му го оспорувал правото на суверен над целокупниот
западен христијански свет“.
Значи,Сулејман=сулеј (силеј) ман, бил само Василеј (=ва силеј) Македонски.
КАКО СЕ СТАПУВАЛО НА ПРЕСТОЛ
„Османовата династија за шест векови на своето владеење дала триесет шест суверени, и ова царство без Османовиќи не може да се замисли. Династичките
промени во Англија, на пример, не доведувале до неговото распаѓање како држава,
додека без османовата династија Османовото царство не би се одржало“.
Следи Османовото царство било само семејно и исламско, ништо друго.
„Исламската традиција пропишувала дека султанот мора да биде маж зрело
доба и здрав памет, ама не постоела никаква одредба нити обичај кој би го регулирал само стапувањето на престол. Спрема старите турски верувања, именувањето
на султанот било во Божјите раце, те донесувањето било какво утврден со закон за
наследство на султанот, или покушување султанот да се свргне од престолот, значело спротиставување на Божјата волја. На својот син Бајазит, кој покушал со заговор да се домогне на владетелската моќ, Сулејман I рекол: ‘Во иднина валја све да
му препуштиш на Богот, оти на кралствата и на нивната власт не располага човековата желба, туку Божјата волја. Ако Тој одредил после мене Царството тебе да ти
припадне, ниеден жив човек не ќе може тоа да го спречи.’ Секој оној османов принц на кому би му пошло за рака за себе да ја обезбеди престолнината на Царството,
државната благајна и архива и да ја задобие подршката на јаничарите, улемите, бироктатите и дворските достојенственици е сметан законит султан. Во пракса, од
1421. година подршката на јаничарите била главен чинител при заземање на престолот. (Престол=пре стол, столица Пела=Постол=по стол: по-сле и пре-д, Р.И.)
Исходот на братоубилачките борби за престолот е сметан за божја одлука.
Поразените принцови обично најдувале уточиште во непријателски земји, па Османовото царство непрекидно соочувало со закана на граѓанска војна. Имајќи го тој
чинител на ум, Мехмед Освојувач во својата Канун-нами озаконил еден постапок
кој, всушност, се применувал од самиот постанок на оваа царевина: ‘Оној од мојите
синови на кому Бог би му го подарил султанатот, со право може да ги погуби своите браќа, а за добро на државата. Повеќето улеми тоа го сметало допуштено’. Ама
дури ни таквото решение не можело да ги спречи граѓанските војни, оти нивни главен узрок била древната турска традиција, спрема која султановите синови, бидејќи
влезат во пубертет- а по исламскиот закон, тоа значело кога наполнат дванаесет години- како намесници им се упатувани со своите учители во старите административни средишта во Анадолија, каде на располагање им се ставани дворови и влади по
угледот на престолничката. Во доба на Селџуките, принцевите практично биле независни во своите провинции, ама Османовиќите баш поради тоа на самиот двор
обазрливо ги бирале нивните учители и останале великодостојници кои постапувале спрема наредувањата на централната влада. Принцевите, на кои будно се мотрело имале строго утврдени приходи.
Тие принцеви намесници, додека татковците уште им биле живи, настојувале себе да си обезбедат владетелска покрајина што поблиску до престолнината и
да на Портата и меѓу капукулу-трупите (јаничарите) задобија подршка. Нивното
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нестрпение понекогаш доведувало до граѓанска војна. Селим I 1511. година се латил на оружје против своите браќа, а 1553. и 1561. Сулејман I ги погубил своите синови, Мустафа и Бајазит, затоа што против него се побуниле. Извлекувајќи поука
од овие настани, Селим II (1566-1574) и Мурат III (1574-1595) само своите најстари
синови ги поставиле намесници. После смртта на таткото, секој од нив без икаков
отпор седнал на престолот и лесно ги остранил своите браќа, кои се најдувале во
конфинација на дворот. Она што Мурат III како прво направил постанувајќи султан
било е да ги задави петмина свои браќа, а Мехмед III (1595-1603) издал наредување
да изврши смрттна казна над деветнесетте негови браќа и го прекинал обичајот царевиќите да се поставуваат за намесници. Вместо тоа, тој им го ограничил движењето во посебни одредени простории во харемот на дворот, кои се познати под назив кафес-кавез. На принцовите им е забрането да го напуштаат кафезот и да имаат
потомство. Живеејќи во стален страв од погубување, повеќето нив пателе од душевни поремеувања. Кога Сулејман II (1687-1691) го повикале да го заземе престолот,
застенчал пред великодостојниците на Портата кои биле дојдени како негова придружба да го изведат од кафезот: ‘Ако е наредено да умрам, речете ми. Допуштете
ми да ја прочитам молитвата, а тогаш извршете го своето наредување. Од детинство, полни четириесет години, се најдувам во заточеништво. Подобро да се умре
наеднаш но да се умира помалку секој ден. Каков ужас трпиме поради едини дах’.
Со мака го извлекле од кафезот и го поставиле на престолот.
На почетокот царевиќите по провинциите отворено се бореле за престолот, а
поразот во таа борба се сметало Божја волја. Системот кафес се косел со древните
турски традиции, што говори дека на крајот на шеснаесеттиот век тие традиции веќе ја биле изгубиле својата вредност и дека суверенот постанал симбол на неделивост на своите теритотии и власта.
Дворските интриги, а посебно сплетките на валиде- султанија, мајките на
владејачките султани, почнале да играат значајна улога во судбината на султанатите. Јавното мислење, меѓутоа, не одбрувало да се убиваат беспомошни деца. Кога
по стапување на престолот Мехмед III зад мртвочките носилки на неговиот татко
излегле од дворот дванаесет ковчези со тела на неговите браќа, спрема зборовите
на еден современ историчар. ‘анѓели на небото чуле за издахот и ридањето на цариградските жители’. После смртта на Мехмед III, неговиот најстар син Ахмед I (1603
-1617) постанал владател. Сослушувајќи ги молбите на неколку свои високи побожници, тој не го погубил својот ментално заостанат помлад брат Мустафа. Кога
Ахмед умрел, неговите синови биле уште недораснати, те престолот го зазел Мустафа, кого три месеци подоцна е свргнат во корист на Ахмедовиот син Осман II
(1618-1622)“.
Се истакна: „...валиде- султанија, мајките на владејачките султани...“: валиде=в’лиде=влиде=владе „на владејачките султани“. Значи, само бригиски=брзјачки.
„Упркос Мустафовиот пример, братоубиството на царевиќите продолжило
во текот на седумнаесеттиот век. Пред него што ќе тргне во поход на Полска,Осман
II се погрижил да се донесе фетва со која е санкциониран чинот на погубување на
неговиот помал брат Мехмед. Како 1622. јаничарите го убиле Османа, Османовиот
син Мустафа поново постанал султан. Мустафа набрзо потоа по втор пат е исфрлен од престолот, на кој седнал Османовиот брат Мурат IV (1623-1640). Мурат IV
ги поубијал тројцата свои браќа, а го поштедил својот четвртти, Ибрахим,затоа што
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немал деца. После Муратовата смрт, Ибрахим постанал султан. Кога во седмата година на животот е устоличен Мехмед IV (1648-1687), ги поштедил своите браќа
Сулејман и Ахмед. После Мехмедовото свргнување, за султан е прогласен Сулејман, кого после смртта ќе го наследи Ахмед II (1691-1695). Овие султани не ги поубиле синовите на Мехмед IV који ќе владеат после нив, и тоа најпрво Мустафа II
(1695-1703), а потоа Ахмед III (1703-1730). Така наследувањето на престолот по
принцип сениоритет е заменето со обичајот султанатот да го наследува синот од таткото. Меѓутоа, све до прогласувањето на првиот устав 1876. година, немало званичен закон кој би го одредувал постапокот при стапување на престолот.
По смртта султанова, сите наименувања и законски одредби се сметани поништени и неважечки додека новиот султан не би ги потврдил, а како во меѓувремено не била никаква законска конституирана власт, капукулу-трупите обично никого не слушале, туку би стале да плачкаат и уништуваат. Понекогаш интерегнум
траел и полни две недели, те Портата би чинела све што било во нејзина моќ султановата смрт да ја прикрие до устоличувањето на новиот суверен. Воведувањето на
институсцијата кафес, таквиот постапок природно е окончан.
Историчарот Селаники го опишал настапувањето на престол на Мехмед III,
1595. година, им краток приказ на тој опис ќе покаже на кој начин султаните се
устоличувале. Кога Мурат III издахнал, султанијата мајка го прикрила тој настан и
тајно за тоа го обавестил својот син Мехмед, во тоа време намесник на Маниса.
Мехмед поитал во Цариград и, штом вчекорил во дворот, топовските салви му објавиле на градот дека новиот султан го зазел престолот. Во наредувањето испратено на џамиите стоело дека Мехмедовото име валја да се споменува во хутби. Сите
државни достојници се повикани на Портата и, после молитвата, свечено положиле
заклетва на верност на султанот. Додека султанот, во црнина, седел на престолот,
пред Вратите на среќата, на влезот во Внатрешниот двор, чаушите го поздравиле
извикувајќи: ‘Мој султану, нек’ илјада години живееш ти и твојата земја.’ Потоа
државните званичници, улеми и заповедници капукулу-одреди истапувале еден по
еден до него, и, паѓајќи ничкум испред тронот, полагале заклетва на верност. Султанот после тоа се повлекувал и го скинувал жалбеното одело. Присуствувал на
посмртниот обред и сахрана на својот татко. Членовите на семејството на покојниот султан- дваесет седум ќерки, седум бременети наложници, како и милосници со
кои покојниот султан ја делел постелата- се преселени во стариот двор со своите
учители и евнуси. Велможите кои го допратиле новиот суверен од Маниса во главен град добиле најважна положба во дворот. Три дена после устоличувањето, од
Личната благајна подигнал 1.300.000 златни дукати на име традиционален пешкеш
кој се дарувал во такви прилики. Парите се разделени на султановата војска, од што
550.000 златници на јаничарите. (После устоличувањето на Селим II, како престолен дар, сите јаничари добиле по 2.000 акчи, а султановите коњаници по илјада). Постарите пажеви на Внатрешнта служба се наградени со положби вон дворот. Неговите поданици да можат да го видат, султан првиот петок присуствувал на молитва
во џамијата Аја Софија.(Пешкеш=пешкес, пеш...=пешадери, пешаци,јаничари,Р.И.)
Потоа е образувана нова влада. Султанот Мехмед III за велик везир го наименувал Ферхад-паша, ги сменил дефтердарите, главарите на државните благајни,
а својот учител го унапредил во везир. Две недели после устоличувањето, новиот
султан, во придружба на царските великодостојници, во свечената поворка се ка-
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чил на Златниот рог да го посети гробот на Ејуб Енсариј, Пророковиот соборец, каде му ја приопашен Османовиот меч. На сиромашните им се разделени жртвени
овци. Враќајќи се по копното, султанот ги посетил гробовите на своите предци Селим I, Мехмед II, принцот Мехмед, Сулејман I и Бајазит II. Со читање на молитви и
делење на милостињи се завршени крунидбените свечености.
Бидејќи се обавил биат- се положила заклетва на верност- би се сметало дека султанот законски е устоличен. Биат, стара исламска институција, означувала
признавање на новиот халиф и свечено обеќање на послушност кое неколку муслимани ја давале во име на муслиманската заедница. Секој нов османов султан со високопарни писма ги извештувал страните владетели за своето устоличување, додека ферманите, кои им ги испраќал на намесниците и кадиите во Царството, обично
ги содржеле овие овештали фрази: (Биат=биат, и=ј, бијат; б=в, вијат-Виена-..., Р.И.)
‘Со Божја помош го стекнав султанатот. На денешен ден, уз полна согласност на везира, улемите и народот на сите слоеви, нависоки и најниски, се качив
на султановиот престол кој ми го оставиле моите претци. Во мое име е прочитана
хутба и се исковани пари. Штом го примите овој указ, прогласете го моето устоличење на народот во сите градови и населби;нека моето име се споменува во хутбите
по џамиите, нека топовски салви се испалат на тврдините и празнично да се осветлат градовите и населбите’ “.
Османите со своите султани биле семејство, кое било водечко во исламот.
„Потоа во име на новиот султан се обновувани сите повелји за звањата и се
издавани наредувања да се изработи нов општ катастарски попис од кој би се стекнал увид во изворот на порезот широко на Царството, во легалниот статус на сите
поданици и во поединечни случаеви ослободување од порезот.
Разни влијателни фракции во Царството,како што се пограничните снаги, јаничари, улеми или дворска клика, учествувале во избор на личноста која требало да
го заземи престолот. Значајна улога во такви прилики играле ахиите во време кога
Царството било погранично кнежевство, а таа улога ја имале во текот на интерегнум од 1402. до 1413. година погранилните владетели. Подоцна стрикото и братот
ќе го оспоруваат на Мурат II престолот, ама младиот Мурат, уз подршка на јаничарите и влијателниот шејх Емир, султан на Бруса, како и заблагодарувајќи на чинителот што ги придобил пограничните господари, ги победил своите два сопарника. На поттик на големиот везир Халил-паша, јаничарите 1446. година го присилиле Мехмед II да абдицира, ама Мурат II се вратил на престол тек што се уверил дека тоа е желба на јаничарите. Повинувајќи се на наредбите на Исхак-паша и Гедик
Ахмед-паше, јаничарите 1481. година имале удел во поставувањето на Бајазит II на
престол, принудувајќи да прифати извесен број услови во управување со земјата.
Во текот на борбата за престол 1511. година, секој царевиќ се борел за себе да придобие јаничари обеќавајќи им поголема плата. Иако султанот и големиот везир го
сметале принцот Ахмед попогодна личност, Селим, кој уживал подршка на јаничарите, конечно го принудил својот татко да абдицира и се дочепкал до престолот.
Да би се одржале на положбата, султанот и големите везири морале да ја
задобијат добрата волја на јаничарите, кои само енергичните владетели, какви биле
Мехмед Освојувач или Селим I, со успех ги совладале. Од друга страна, оние големи везири, како што биле Чандарли Халил, Гедик Ахмед или Јемишчи Хасан,
кои ги подржувале јаничарите, имале неограничена власт.
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Со воведувањето институција кафес,јаничарите постанале орудие во интригите на валиде-султании и аге харем- главен црн евнух на дворот- додека големите
везири биле играчка во рацете на овие две сили. Од седумнаесеттиот век, шејхулислами и улем често се споразумевале со јаничарите, и на тој начин стекнувале
снага од престолот да го фрлат султанот и везирите. Дека на своите побуни им дале
вид легалност, на јаничарите им била потребна шејхукисламова фетва. Шејхулислам понекогаш бил орудие во борбите за власт, ама неговата фетва ипак го изразувала мислењето на народот. Свргнувањето на султанот Ибрахим (1640-1648) е
добар пример за тоа. (Евнух=е внух=внуг=внук, в=х=г=к: вн=в’н=вин=виен, Р.И.)
Ибрахим стапил на престол после долгото заточеништво во кафезот и, да би
ја покажал својата моќ, почнал да издава претерано самоволни наредби. Поради
кризата во текот на војната со Венеција и Ибрахимовите суманути испади, јавното
мнение се свртело против султанот и ги поттикнале јаничарите на буна. Припадниците улеми со шејхулислам на чело се упатиле во џамијата на султанот Ахмед и,
бидејќи се здружиле со побунетите и власта ја зеле во свои раце, избрале нов голем
везир. Султанија мајка во Цариград сарајот немала друг избор до да ги подржу востаниците. На патот за дворот, улемите го повикале Ибрахим да абдицира. Во фетвата против него е наведен низ оптужби: дека го крши шеријатот, дека се подава
на своите задоволства на штета на државните работи, дека е трпелив спрема корупцијата, пасивен спрема непријателот, дека незаконито го приграбил благото на трговците, дека сноси кривица за многу неправедни погубувања и дека му допуштил
на харемот да влијае на владата. Се тврдело дека, поради сите потчинети зла, Ибрахим не може, спрема исламските закони, да биде халиф (Мехмед IV, Ахмед III и
Селим III подоцна ќе бидат оптужени и свргнати на ист начин). Уз помош на султанија мајка, побунетите го довеле на престол Ибрахимовиот седмогодишен син Мехмед IV. Опирајќи се, Ибрахим му довикнал на шејхулислам, кој го склонувал од
царскиот престол:‘Зар си заборавил дека сум те поставил на таа висока должност ?’
Шејхулислам му одговорил: ‘Не ти, мене Бог ме поставил.’ Султанот потоа се обратил за помош на јаничарскиот ага, кој кратко му рекол да се моли: ‘О, Боже, уништи ги овие тирани.Се обединале против мене и се побуниле.’ Го затвориле во една
мала одаја на дворот и нешто подоцна добиле од шејхулислам фетва со која се одобрувало неговото погубување- се плашеле високите дворски чиновници да не покушаат да го вратат на престолот. Членовите на улемите потоа дошле поново во дворот, а двораните кои не сакале да се мешаат во таква работа плачејќи се разбегале.
Со Куранот во рака, Ибрахим возвикнал: ‘Гледајте ! Ова е Божја книга ! На основ
кои списи мене ќе ме убиете ?’ Џелатите оклевале да го извршат наредувањето, ама
ипак, на побрзувањето на улемите, со гајтан го задавиле султанот“.
Значи, све што било Османово све било само исламско, само на Муслимани.
Авторот Халил Иналџик пиши за Турците како народ, а тој за него не почнува од ледено доба,ниту постледено доба,ниту во поново време, кога луѓето биле
поголеми, како пооеконимично за опстојувањето, кога се говори и за Дивови итн. И
следи како се зголемувала температурата луѓето биле помали и помали. Дури и до
денес северните луѓе се поголеми во однос на јужните итн. Па имало Медитеранци.
Исто така,тој не почнува од времето за кое пишел Херодот,кај кого постоеле
Фриги преселници од Бригија. Па така Бригите во Мала Азија се нарекле Фриги...
За египетскиот крал Псаметих Фригите (7 в.п.н.е.) се постари од Египтјните.
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Тој воопшто не споменува за Македонското Царство, после кое владее Римското Царство, ниту како тоа Римско се поделило на Источно и Западно Царство.
Авторот почнува од 1300 година, а не дека пред таа година има повеќе милениуми историја: I дел „Краток преглед на османовата историја 1300- 1600“, со
Вовед „Раздобја на османовата историја“. Потоа Глава I „Корени на османовата држава“. Следни наслови се со посебни глави, а кај мене се само насловите без глава.
Од изложеното на авторот се гледа, тој пиши едино само за Муслиманите.
Меѓуоа, ако се земе во предвид дека историјата на еднобожеството произлегла од повеќебожеството,а повеќебожните Белци биле еден ист народ со еден јазик,
иста митологија само со различни имиња на боговите на различни места, на тој народ одродување почнало со повеќерасните службени јазици на еднобожеството.
Ако кон ова се додаде дека војни имало меѓуповеќебожци и еднобожци, па
меѓу еднобожци Евреи и христијани, после што следат војни и меѓу христијани и
муслимани, како и внатре меѓу христијаните и муслиманите на тој ист народ Белци, залудно биле сите војни, страдања на многу луѓе, трагедии- мора да има крај.
Бидејќи авторовиот приод е само исламски, неговото пишување го надополнувам, почнувајќи со Фригите, кои биле Бриги, што важи и за Комненови и друго.
ФРИГИТЕ МАКЕДОНСКИ БРИГИ
За да се потврди дека Балканците се преселувале кон Исток, а не од Исток
кон Запад, е доказ што кон Исток домашните животни (говедо, коњ...) биле пренесени во Азија. Напротив, монголско- индискиот бивол, кој бил и афрички- темните
раси биле со заедничко потекло од пред да има континенти- до новата ера доспеал
до Месопотамија. Во Месопотамија говедото било создадено зебу, а тоа живее и во
Африка, но не на запад- во Мала Азија... Па и затоа никогаш немало Индевропјани.
Во прилог е и свилата, која како монголска...била и персиска. Халил Иналџик, во глава VI истакнува: „Мала Азија претставувала главен пат за превоз не персиската свила и европските волнени ткаенини“. „...како што се европски волнени и
индиски памучни ткаени и зачини, руско крзно и персиска свила“.
Следи Бригите со волна и во Азија, а од Истокот свила, памук, зачини итн.
Херодот во својата историја за Фригите го пиши ова во V- 52: „...од Фригија
веднаш почнува реката Халис, на која има порта низ која мора де се мине...“.
VII- 73: „Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни разлики. Фригите, како што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со
нив во Европа, се викале Бриги, а кога преминале во Азија, заедно со местото на
живењето, си го смениле и името Фриги. Ерменците биле оружани како Фригите
зашто биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им бил Артохм
кој за жена имал Дарејева ќерка“.
Со наводот се потврдува сличност на традиции, што говори за истовеност. А
таа секогаш е таква затоашто биолошки не се можни разлики на блиски подрачја.
Меѓутоа, покрај Фриги живееле и домородци кои се најбели од Белците.
Фридхелм Винкелман и Гудрун Гомолка- Фухс,5 стр. 13 и 14, го наведуваат
непознат автор од средината на 4 век: „Кај Пафлагонија и Понтус покрај паметно5
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ста на мажите нарочито е славна убавината на жените: ‘За нив се кажува, дека тие
се така убави и така со светол тен, да се верува, пред себе се гледаат Божици’ “.
И овде се сретнува Пафлагонија, дури и Понтус. Чисторасноста е најбитна.
Како што тогаш било, тоа останало и денес. Тие се најбели и најубави луѓе
во цела Европа. Токму и затоа Турците биле само исламизирани тн.Византијци. Не
случајно, кај нас во Битола, Битолчани велеа: белите Турчинки.Па ова многу значи.
Токму затоа не држи во никој случај да се говори, дури и бара било каква
врска со Монголите било каде, дури и во централна Азија. Ова се потврдува со сите
биолошки методи, дека Турците како Муслимани немаат ништо заедничко со било
што монголско- тамошното население си било и си останало домородно.
Во прилог е и бригиската традиција со шамија, на која се носи синџирче со
парички, што кај Брзјаците се доразвило до дулбен, што важи и за многу нешто друго. Да не се изуми дека бригиското дативно у, кое го имало/има само во Бригија,
денес е нормална појава да остане традиција на бригиските тн.визатиски Турци.
А тоа што денешниот турски јазик е мешавина на сите тогашни службени јазици во Анадолија (домороден пелазгиски=тн.словенски, новоперсиски, коине, арапски и најновиот Османов новоперсиски јазик надополнет со монголски=турскитатарски зборови), било неминовно,затоа што Турците биле само заведени од Европјаните, место Турците да ги отврлат не-палазгиските=тн.не-словенски зборови, кај
нив се правело обратно,па се одбегнувале воглавно пелазгиските=тн.словенски зборови. Иако ваква била состојбата, во денешниот троарасен турски јазик на Белци,
Црнци и Монголи најбројни биле и останале пелазгиските=тн.словенски зборови.
Тоа што јазикот изгледа монголски=турски со таква е основа новиот турски
јазик. Ова се гледа во граматиката, посебно не постоње на родови, како најосновно.
Бидејќи јазикот се наметнува, тој нема никаква одлика за да се говори за било кој народ. Во случајов се Турците, тие како најбели Белци се со монголски јазик.
Што се однесува за историјата на Турците, а во врска со централна Азија, и
Персија, тоа ништо не значи, затоашто историски е познати дека се правеле фалсификат, што било познато од 6 век п.н.е. со Библијата. Исто така, во истиот век било
со Илијада. Тек потоа била Атлантида, за која неверувал Македонецот Аристотел ...
За да се објасни состојбата тоа е можно со самиот поим х-историја, според
х-истори=и стори, заврши, созрее, погоди, долови итн. Самиот поим историја говори да се напише нешто што се случило, настанало, што било созреано за пишување.
Следи со самиот поим се објаснува дека ништо не смее да биде лага, затоашто лагата не се случила, такво нешто никогаш не било. Самиот поим точно објаснува.
Бидејќи поимот историја се преведува со приказна, а приказната ако е кажана од лица кои многу се вешти да прикажуваат, таквите вешти луѓе воглавно лажат.
Токму и затоа историјата станала исполитизирана- па неа ја ја пишат победниците.
Халил Иналџик, глава XIII, постои табела 3, со беглербеглук. На Балканот е
Румелија, со седиште Едрење; подоцна Софија и Битола. Со датум на освојување
1361-85 и датум на бег. околу 1362. Следи Битола како бригиски град да управува.
Комненови управувале со македонската Комненова бригиска Скиптарија.
ОСМАНИТЕ КОМНЕНИ- МАКЕДОНЦИ
Османите биле Комнени, кои потекнувале од Македонија.
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Ланге, стр. 194, истакнува: „Исаак Комнен потекнува од висок магнатски
род, кој првовремене беше вдомаќен во Македонија, подоцна ама имал голем посед
во Пафлагонија. Исаак, кој пеесет години возраст надмина, уште како млад човек
служел под Василиј II. Ама со женењето со ќерката на последниот булгарски цар
Иван Владислав доспеал до големо богатство...“. (Домородец во Македонија, Р.И.)
Па тој бил Македонец, како што бил Самуил, чиј внук бил Иван Владисав.
Joseph von Hammer, “Geschichte des Osmanischen Reiches” било прво и најзначајно европско дело издадено во 1836 година. Преведувачот во 1979 година напишал Турско (Османово) Царство. Меѓутоа, тоа било само Муслиманско Царство.
Хамер пиши: „...Франце ги прифаќа, ласкајќи за дедовците изродени Грци,
романтичката приказна, дека Османовата владетелска лоза потекнува од Исаак Комнен, отпадник на својата вера и својот народ...“. (Исаак=Исак, Р.И.)
Иако се одбегнува вистината од Хамер, што важи и за други автори, било
повод турските автори дури тоа да не го споменуваат. Меѓутоа, следи и втор доказ:
Ланге, на стр. 250, пиши: „За ова време се случи, внукот на Јован, поради
наводна навреда од царот станал непријател, исламската вера ја примил и ќерката
на султанот Масуд I од Иконион ја омажил. Триста години подоцна тврдеше султанот Мехмед II, освојувач на Константинопол, дека e потомок на овој Комнен“.
Иако по пракса се одбегнува вистината, следи и трет доказ со Јован Комнен:
Данок во крв бил оној кога децата на Православните станувале јаничари=јани чари: Јани, Јоан=Јован, кој бил цар=чар. Православните се преобразувале Муслимани.Па све било поврзано само со Православните.Следи Турци само од 20 век.
Халил Иналџик, во глава VII, пиши: „Држејќи го своите раце Цариград, престолнината на Источното римско царство, Мехмед себе се сметал едини законски
наследник на Римската империја. Ѓакомо де Лангуши ги наведува овие негови зборови: ‘Светската империја мора да биде едина, со една вера и еден суверен. Нема
поподесно место од Цариград каде би се остварило тоа единство.’ Грчките научници и италијански хуманисти ја проучувале римската историја. Во една своја песна,
Гркот Георгија Трапезунтсхи вака за него говори: ‘Никој не може да сумња дека тој
е император на Римјаните. Тој кој го држи престолот на царството во својата рака, е
законит цар, оти Цариград есте седиште на Римската империја.’ “.
Ланге,на стр. 353, има слика со медаљон... „Султан Мехмед II. (1451- 1481)“.
На него стои само едно, многу јасно, што тој бил, ништо монголско=турско:
„UGULI BIZANTII IMPERATIORIS 1481 SULTANI MOHAMMETH OCTOMANI“.
На сликата се гледа неговиот лик на 100% Белец со православна кратка брада, со чалма како што се носело во Мала Азија, види кај Херодот. Најбитно е тоа
што тој имал орлов нос.А орелот бил означување за Зевс- орелот владеел на светот.
ФРИГИТЕ=ТУРЦИТЕ БЕЛЦИ
За да се потврди дека Османите биле Белци, но никако Турци=Монголи, туку само Муслимани, е книгата Byzanz, Philip Sherrard,TIME- LIFE International (Niederland) N.V. од англиски во 1966 година преведена на германски 1967 г.
Тој прикажува слика за опсадата во 1543 година од страна на Мохамед II.
Сликата била француска од 1455 година. За изненадување, Османите со нивните
мухамедани биле само Белци. Овде тие како православни се гледаат лица со густи
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бради и долги коси. Напротив, монголска брада била ретка и шилеста. Значи, на
јарец (едношилеста). Затоа битките биле меѓу тн.Византијци: христијани и мухамедани (Муслимани). На вториве им бидел дојдени христијани. Овие биле во служба
на Османите. За тие подоцна да опстојат имотни, тие се исламизирале.
Како потврда дека Турците биле Белци е наводод на Paul Hetherington- Werner Forman, “Byzanz”, 1982, Luzern…, Verlags- GmbH, Stuttgart. Овие ја наведуваат
миниатурата на хрониката на Јоханес Скилицес. „Оваа миниатура го прикажува различниот начин на борба и наоружување на Византиците и Селџуците. Опколените
Византијци се бореле пред сé со копја и јавале узенгија, додека Селџуците биле наоружени со копја, стрела и лак. Благодарејќи на узенгијата нив им успеало непријателот од седлото да го погодат со значајна сигурност“.
На сликата се гледа дека Селџуците не биле Монголи, туку Селеуки од Селеукија, според Македонецот Селеук.Тие биле Белци, како што биле Персијанците.
Исто така, тие од 15 век го прикажуваат портретот на султанот Мехмед II,
што важи и за Ф.Шерард. Се гледа, тој бил Белец, што важело за сите претходници.
СЛОВЕНИТЕ ФАЛСИФИКАТ
Бидејќи во историјата се говори за словенски народи, кои историјата не ги
познава, од 19 век биле создадени збрки. Ова било само поради тоа што авторите го
споредуваат само тн.словенски јазик, а не дека тој бил само варварски=пелагзиски.
Таков се говорел во Македонија без прекин и денес.На такој јазик говорел Платон...
Кај Херодот стои Хелени, според Хелиос,со голема буква, и барбари со мала
буква. Следи поимот барбари не означувал народ. Ова се потврдува што според Херодот барбари биле Персијците..., Хелените во Јонија..., Македонците... Бидејќи за
авторите еден народ барбари не смеат да бидат наведените, тоа било само начин на
живеење: барбари земјоделски и сточарски живот, Хелени само пирати- плачкаши.
Херодот, I- 56, пиши: „...Истражувајќи, нашол дека Лакедајмонците и Атињаните се пред другите; првите меѓу дорските, а вторите меѓу јонските племиња.
Тие биле најценети. Атињаните биле старо пелазгиско, а Лакедајмонците хеленско
племе. Едните никаде не излегувале, а другите биле мошни подвижни. Имено, за
време на кралот Девкалион живееле во земјата Фтиотида, а за време на Дор, синот
на Хелен, на просторите под Оса и под Олимп. Земјата се викала Хистиајотида. Кога од Хистиајотидите биле протерани од Кадмејците, се населиле околу Пинд, на
земјата која се викала Македнон. Оттаму се преселиле во Дриопида, а од Дриопида
дошле на Пелопонес и се нарекле Доријци“. (Сите тие биле со исто потекло, Р.И.)
Врската била на Епир и Тесалија, а Дорите со својот Дорчо (коњ) со дореста
(коњска) боја ја создале Спарта. Бидејќи тие биле едн ист род, тие биле еден народ.
Следи врската на Македнон со Епир, каде била Арбанија, р=л, тн.Албанија.
Ј.Г.Хан, австриски конзул за источну Грчку, „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА по препоруци царске академије наука, пропутова у 1865 г.“, превод на српски 1876 година, Белград, пиши: „Уште ми останало да го видам пределот Мат“...„како што од Тирана низ Маќ (Мат, Р.И.), да дојдам во Скадар. Жителите на оваа долина се викаат Маќанци. Тоа што и Иродот споменува некакви име
Маќанци- многу слично ми се направи, оти вака исто се вика и некое место во Пер-
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сија и Ерменија; поради тоа во моите ‘Албан. Студ6’ сум направил сравнување.
Освен еднаквиот облик Албанија и овде и таму ние го наведуваме пределот што се
вика Хотењ и Елимајнс; дали таму пределот Болбене овде езеро Болбе, таму реката
Арсенија и Хет Арзрум овде во Албанија- Арзен. Ова сложување ме натерало на
мислата, таму (во Азија) биле собрани старински приказни за сродството на Ерменците со (пелазгиските) Тесалци, сосема не се баш без историска основа; тоа во толку повеќе, во колку оваа приказна се поклопува со денешните приказни на Апхаза
(Abchasen) на Кавказ; оти овие се сметаат за еден ист народ со Арнаутите (или Албанците), кои живеат во Турција. Меѓу нив има приказна, која покажува дека два
брата со своите семејства се отселиле од југот на Еуфрат; тука се поделат на еден
кој оди на северозапад а другиот на североисток7“.
Иродот (Херодот) го потврдува бригискиот пелазгиски=тн.словенски јазик.
Бидејќи според едни автори Арбанија (р=л), со своите Арбанаси, била населена со Траки, а според други со Илири, како и за едни јазикот на Арбанасите (Скиптарите) бил илирски, а за другите на Траки (во Тракија помасовна употреба на темниот вокал, како и повеќе со монголски наследници со татаро-турски зборови), е
потребно дообразложение.Редакцискиот одбор на Пизистрат го внел поимот Траки,
а Хередот поимот Илири.Следи Траките и Илирите биле еден ист народ со еден ист
јазик. Не случајно, авторите говорат дека Македонците биле Траки и Илири.
Доказ е што и денешниот македонски јазик е само бригиски=брзјачки говор.
За да се потврди дека Траките и Илирите биле едно исто, доказ се Бригите:
Херодот, во VI-45, вели: „На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски логор,
кој се наоѓал во Македонија, нападнале Бригите, трачко племе...“.
За Б.Вукушиќ: „Елијан, грчки учител на говорништво во Рим (3. век н.е.) соопштува, скоро илјада и пол години после падот на Троја, дека овој јазик припаѓал
на илирските Бриги, сродници на Дарданците од семејството на древните Пелазги“.
Просторите на Бригите за Херодот денес се брзјачки. Барлети (16 век) ги наведува Бригите- денес се Брзјаци=брз јак: брз=брж= брг следат презимиња Бргле ...
Токму каде постоеле/има Бриги=Брзјаци на тие исти биле Трибали, Траки.
Стјепан Антолјак, на стр. 42, пиши: „Интересен е и списот Служба и житие
на св. Владимир, од кога има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858). Во него се
говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини Мојсеј и
Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘Крал на Бугарија и Охрид’ или ‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј татко
бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка. Според таа легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка [Косара], на Самуила, чиј син Гаврило заедно со својата жена бил приврзаник на богомилите, кои заедно со масилијанците и
другите еретици го уништил св. Владимир“.
Се истакна: „татко бил ‘Неман крал тривалски’ “. Следи Тривал=Трибал.
Како,што според Херодот, Траките биле најбројни, најбројни се тн.Словени.
6

I Стр 304, исто така стр. 329 пр. 26. Секој Албанец ќе биде посечен, кој би одобрил, дека во Ксеркс
господар „Дотос“ бил водач на Маќанците, оти и Доте или Доде (заправо Доде) му било вистинско
крстено име.Така на пр. денешниот миридитски поглавица се вика Боб Доде, оти татко му бил Дода.
7
Лапински (Кавказки брѓани I, стр. 68) поверливо наведуваат, дека Албанците навистина се сметаат
браќа со Кавказките- само на жалост не споменуваат, од каков извор тоа било црпено. Мене не ми е
позната таква албанска приказна,дали е вистина и дека не сум можел баш толку многу да испитувам
(Бидејќи во Арбанија=тн.Албанија сė било само на тн.словенски јазик, тој ја криел вистината, Р.И.)
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Олга Луковиќ-Пјановиќ8 има наслов „Важното сведоштво на Лаоник Халкокондил за Србите“. Халкокондил истакнал: „...Срби... Трибали- народ најстар и најголем од (сите) народи поуздано знам...“. За него Србите биле најбројните Траки.
Потоа таа пиши и што говорат Mentelle и Brun: „Приштина знатен град во
една извонредна плодна равница, која обфаќа 70.000 чекори измеѓу две планини.
Оваа равнина викана Косово на некои модерни карти, на латински поле Косово, на
турски Ригомезрие, е славно по голем број битки, кои на неа се одиграле. Султанот
Мурад, кого ние (те. Французите) го викаме Амурат I тука ги победил, 1389. г. сојузничката христијанска војска, која ја предводел Лазар, владетел на Србија. После
победата Амурат бил убиен од еден Трибал. Му е подигнат величествен споменик“.
Значи, Србите биле Трибали, кои биле Траки. Континенталците имале тракиски=балкански традиции. И именки: Амурат=а мурат- француски бил балкански.
Олга Луковиќ-Пјановиќ во насловот„‘Српски- непосреден изданок прајзик’“
пиши: „1, Древни Трачани и Илири биле антички Срби...Називот Илир за Србите се
сочувал готово до денешни дни, додека називот Тракијец во писмените документи
постои дури до 16 век. Така Јован Рајиќ наведува, како унгарскиот историчар [Инштванфи] ги нарекува Србите Тракијци, а поименице српскиот деспот Ѓорѓе Бранковиќ. Нему му го приклучуваме авторитетот Мојсије Хоренски, кој во 4 век по
Христа тврди, дека шест провинции на Тракија, од кои една голема (Мезија) е населена со Словени“. (Поимот Траки се задржал дури до 16 век-на Бриги и денес, Р.И.)
Во Ларус- Парис 1967 год., издание Вук Караџиќ- Белград 1973 год., за потребите на СФР Југославија, во том 3, стр. 457, постои наслов: Југословенски народи под туѓа власт XVI- XVIII век. Со прв наслов Во Османовото царство.
Стр. 475: „...Е сочувана историографската книжевност на средниот век, превод на Кралството на Словените на Мавро Орбини кое во Русија го печател Сава
Владиславиќ, Хроника на грофот Ѓорѓе Бранковиќ и усмено историско предание
биле основа која овозможила на српската историографија да го прифати стилот барок, потоа ерудски метод и најпосле рационалистичките сфаќања, ама уз све тоа да
го зачува својот внатрешен континуитет и постане ослонец на националното преобразување. После Павле Јулинц, писател на првата печатена српска историја, Захарија Орфелин, големиот гравер, покрај останатиот автор на една обемна историја
на Петар I Велики, со која е обновена политичката поврзаност на Србите со Русија,
и Христофор Жеваровиќ, оној кој, во тренутците на успонот на националните претензии, го објавил српското грбословје, се појавил Јован Рајиќ, еден од најголемите
српски историчари воопште, писател на обемната историја на Србите дадена во заедница со историите на другите народи на југоисточна Европа (1794-1795)“.
Се говори за Кралството на Словените на Мавро Орбини, а Словените на
Марво Орбини биле Склавини=тн.Словени. Бидејќи склавина означувала област на
народен варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, Склавините биле само обласен
народ. Следи на персиски областа се означувала сатрапија, на латински провинција
и на коине тема. Бидејќи не постоеле сатрапски, провинциски и тематски народи,
не можело да има ни склавински народи. Бидејќи Орбини говори за Словени, Склавините во Африка, Азија и Европа не можело да бидат еден ист народ со ист говор.
Историчарите говорат за Словени, а според нив такви биле Анти, Венети и
Склавини. Меѓутоа, Анти=Атни и Венети=Венети. Тие биле познати уште во ста8

Олга Луковиќ- Пјановиќ, „Срби... народ најстарији“, АИЗ Досие, Белград, 1990.
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рата ера на Балканот, а Римјаните Склавини не познаваат све до 5 век нова ера. Со
ова се потврдува дека поимот Словени е политички. Ова се потврдува и со поимот
Словени, кого сите автори намерно го одбегнуваат. Поимот Словени е поврзан со
слово, имало Божјо Слово=Логос. Кога Русите пишеле со рецки (руни), тие не биле
Словени. А кога тие од Солунските Браќа го презеле Словото се изјаснале Словени.
Дека Русите се изјаснале за Словени прв го пиши цариградскиот патријарјх Фотиј
860 година. Следи заклучокот Русите до 860 година не биле Словени. Во прилог е
она што го пиши киевскиот свештеник Нестор (11- 12 век). Според него, Русите потекнале од Илирија. Рускиот грб е тн.византиски, а во него е македонскиот светец
св. Ѓорѓија. Тој во Мала Азија не бил коњаник, а таков станал во коњарска Бригија.
Како коњаникот св. Ѓорѓија е прикажан Крали Марко, кој кралувал во Бригија.
Се доаѓа до врската со Бранковичи, кога Македонија била до реката Дунав:
За време на Филип и Александар Македонски Македонија била до реката
Дунав. Нивни соседи биле Скитите, што продолжило за време на Римското Царство. Последен римски цар бил Јустинијан I, чие владеење било до реката Дунав.
Бидејќи реката Дунав била граничница, тој во Подуанавјето (Романија и Бугарија),
градел мноштво објекти, цркви и тн. Овде е битен градот Херакле Линка- Битола.
Во негово време во граничното Подунавје бил изграден таков ист град. Токму и затоа, исто така, граница му била на Источното римско царство, на македонската династија, Василије I, II Македонски..., што важи и за Цар Самуил... Следи и за Комнени. Комнен бил и Мехмед II. Халил Иналџик, во глава IV пиши за Мехмед II:
„...Како природна северна граница на своето царство, Османлиите го одредиле Дунав“...„На подрачието Балкан, како северна граница на својата империја ја одредил
Дунав од Белград до Црно Море“.
За Тракија древниот историчар Симеон Магистер соопштува дека уште во
VII-от век н.е. територијата на таа земја го носела името Македонија. Следат и други: средновековниот историчар Калужниацки соопштува дека многу патешественици, кои од Средна и Западна Европа патувале во Константинопол, територијата
Тракија ја нарекувале Македонија. Историчарот Broqulere, кога во 1433 година минал низ Тракија, таа територија ја нарекол Македонија, а градот Пловдив „Филипи
престолнина на Македонија“ (во ориг.:„Philipopoly qui est la chief de la Macédoine“).
И историчарот Рамберти, кога во 1513 година пропатувал низ Балканот на пат за
Мала Азија „Тракија ја нарекол Македонија“, а градот Пловдив „Филипи престолнина на Македонија’ (во ориг.: „E Philipopoly nelle Macedonia“). И друг историчар,
Fresne-Canaye, истражувајќи на Балканот, во 1573 година, во своето дело напишал:
„...минав низ Македонија, каде што го посетив и градот Филипи...Филипи е престолнина на Македонија“ (во ориг.: „Philipopoly qui est la chief de la Macédoine“). Истите податоци ги среќаваме и кај Lichtensten и Neiczschitz. Првиот научник на Балканот престојувал во периодот меѓу 1585-89, а вториот во 1634 година. На многу
места во нивните дела територијата на Тракија е нарекувана Македонија, а градот
Филипи (Пловдив) како престолнина на Македонија. Neicyschitz, опишувајќи ја
Македонија, го величи Филипи (Пловдив), нарекувајќи го „царски македонски престолен град“ (во ориг.: „die königliche macedoni-sche Residenz-Stadt“), „кој лежи во
многу старото прочуено царство Македонија до падините на планината Родопи“. А
и англичанецот Burnoff, кој на балканските простори престојувал во 1636 година.
Градот Филипи (Пловдив), го нарекува „престолнина на древното Македонско Цар-
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ство“, кое според него, „лежи во срцето на Македонија, меѓу Драма и Кавала“. Англискиот патеписец Џон Барбари, во 1665 година, го посетил градот Пловдив (тогашен Филиполис), за кој запишал: „Градот, што порано се викал Пенерополис, сега
се вика Филиполис, според името на Филип Македонски, кој го основал овој град.
Овој град се протега близу до една голема рамница и се мие од позната река Хеброс, која сега се нарекува Марица“. (Хеброс=Хебр...: Хебреи=Евреи, Р.И.)
Патеписецот Хенри Блаунт во 1643 година ја посетил Софија. Како резултат
на сознанијата до кои дошол таму, овој патеписец запишал дека Софија е македонски град ! Овде читаме: „Софија, според овдешното административна поделба, е
главен град на Бугарија, но географски овој град се наоѓа во Македонија, близу до
границата со Тесалија“. Арапскиот писател Идризи во својот познат спис ‘Географија’ (1153) како македонски градови ги опишува: Ниш, Пирот, Кладови, Видин,
Разград, Шумен и други. (С. Антолјак).
Следи и „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III
Јуначке песме. Београд. Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез
Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт војводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смедерева, Од својега двора честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ називао:
„Божја помоћ, Војводо сибињска !“ Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на
Маћедоније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“.
Стјепан Антолјак, на стр. 66, пиши: „Имено, изразот Балкан (турски: шумовита планина) е геополитички назив којшто од почетокот на XIX век се употребува
за Балканскиот Полуостров. Овој назив во стручната литература прв го употребил
во 1809 г. германскиот географичар A. Zeune, кој сакал и југоисточниот дел на европското копно, слично на Пиринејскиот и Апенинскиот Полуостров, да го добие
името по главната гора која таму се простира. Називот Балкан, пак, Zeune го презел
од францускиот писател A. Bouea, кој така ја нарекол Стара Планина во Бугарија,
иако називот Балкан не се протега низ цела Стара Планина. Овој назив значи, првобитно се употребувал за подрачјето кое по 1699 г. било директно или индиректно
под контрола на турската држава, а не го опфаќало подрачјето што се наоѓа под
власта на австриската монархија пред 1918 г. Денес овој назив многу често се зазема за означување на подрачјата на Грција, Албанија, Југославија, Бугарија и Романија, додека пак европскиот дел на Турција, иако географски е дел на Балканскиот
Полуостров, не се смета за дел на Балканот, бидејќи е дел на небалканска држава.
Во литературата називот Балкан се употребува за опишување на историскиот и политичкиот развиток на овој простор и покрај сите негови етнички, верски, државни
и политичко-општствени разлики (Opċa encikolopedija Jugoslovenskog leksikografskof zavoda, I, Zagreb 1977, 389-398). Бидејќи Пиринејскиот Полуостров понекогаш се
нарекува според Иберите, прединдоевропски жители на јужниот или источниот дел
на овој полуостров, и Иберија (или во Азија по Арапите Арапски Полустров или
Арабија), наше мислење е досегашниот Балкански Полуостров според Илирите,
кои го населиле своевреме неговото подрачје од северните граници на Италија до
Албанија, Македонија и Србија, односно поголемиот дел од овој полуостров (уште
во антиката за овој предел населен од Илирите добива назив Илирик, а во средниот
и новиот век се формираат изразите: Илирија) (Стефан Византиски- I половина на
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VI век), Илириство, илиризам, илирски провинции или Илирија, кралство Илирија,
Илири и Илирци, илирска преродба или движење), дека може да се изедначи и дури
замени со називот: Илирски Полуостров !“.
Со Цојне 1809 г. Македонија во Балкански Полуостров- со нов поим Балкан.
На Балканот Христијаните се бореле против Муслиманите. Следи од Ларус:
Стр. 567:„Востанието 1815. година. Задобивање на власт. Отпорот во Србија, и покрај сломот на првото востание, не престанало, оти народот се склонувал во
збеговите, а во шумите се собирале, со намера да се ометаат турските потфати, на
група ајдуци. Покрај тоа, све она што случило во текот на претходното востание се
задржувало и, повеќе од тоа, се оживувало во заедничката свест како искуство за
можности на отпорот, начин на собирање на народот и војување. Еден дел старешини се сочувал во самата Србија; со другиот дел, кој се нашол во емиграција, се
воспоставани врски заради нивното повратување во земјата со што се донесува одлука за новото движење против Турците. На Збор во Таково, 11/23. април 1815, паднала одлука за дигање востание поради тоа што турските насилија повеќе не можеле да се поднесат. За водач на востанието е избран Милош Обреновиќ, истакна
војвода од Рудничката нахија. Востаниците објавиле дека не водат борба против
султанот туку, вклучиво, против неговиот намесник Сулејман-паша. Движењето на
почетокот ги зафатил Рудничка, Чачанска, Ваљевска и Крагуевачка нахија, а потоа
се проширило на готово сите краишта на Белградскиот пашалук. Поголеми борби,
секогаш победоносни за востаниците, се водени кај Чачак, Пожаревац и на Дубљ.
Од средината април до средината јули 1815. востаниците ги ослободиле Рудник,
Палеж (Обреновац), Ваљево, Чачак, Крагуевац, Пожаревац и Карановац“.
Се истакна: „Востаниците објавиле дека не водат борба против султанот туку, вклучиво, против неговиот намесник Сулејман-паша“.
Истото се повтори и во тн.Крушевски манифест со повик на Арнаути- злосторници и нивните исламски браќа Скиптари... Тие до денес ништат христијанско.
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,
Селим III (1789-1807), за Арнаутите=Гегите, бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“. Тој во својот ферман вели: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, во мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште од мајчината утроба се задоени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од
нивните безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците ...!“
Стр. 567: „...спахиите не можат да земаат дажбина туку на оние на кои им се
препишани со берати“. (вера т и, Р.И.)
Се говори уз Муселим=Турчин и еден српски кнез- овој бил православен.
Се водело само верско ослободителна војна.Сите биле Римјани, само Православни Грци. Токму тие се бореле само против единствените Римјани Муслимани.
Х. Р. Вилкинсон,9 на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 17301843, Europa Polyglotta, 1730.
„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нинберг во 1730 (сл. 4)...Па
9

Х. Р. Вилкинсон, „Картите и политиката- Преглед на етнографската картографија на Македонија“,
Македонска книга, Скопје 1992. На англиски објавена во Ливерпул, 1951 година.Многу преддоцна...
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Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и
една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“.
Стр. 43: „Illiri-co- Slavonica
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови ѝ се
протегале од планината Шар до Каринтиа и Сирија, а од картата се претпоставува
дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски јазик. Па ниту
Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите,а уште помалку Романците,
на картата не се претставени на некој особен начин“. (Тие тогаш ги немало, Р.И.)
Се истакна: „Јужните делови ѝ се протегале од планината Шар до Каринтиа
и Сирија“. Следи Склавините биле и во Сирија.Да се надоврзе и она на М.Орбини...
Бидејќи Сирија е преку Фригија (Турција), оваа била со тн.словенски јазик.
Сириски дворасен јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) бил арамејски
јазик. Бидејќи до 515 г.п.н. сé уште во употреба бил староперсиски, тек потоа бил
новоперсиски. Тој бил само вулгарен арамејски јазик. Следел коине, тн.византиски.
РИМСКО (ТН.ВИЗАНТИСКО) НАСЛЕДСТВО
Филип Шерард, стр.115,пиши, дамите од општеството се кителе... со „обетки во облик на полумесец“. Се поставува прашањето, од каде во тн.Византија дошол симболот на божицата полумесц ? Овој како месечев срп било симбол на божицата Хекате.Се потврдува, дека Турците биле само исламизирани тн.Византијци.
Се наведува како постанал симбол на исламот месечевиот срп и неговиот
начин на молење. Според Вајгал, Филип тргнал кон Визант. Една ноќ во зимата на
340-339 г.п.н.е., Филип ги предводел своите луѓе во напад на тврдината. „Една чудесна светлина на небото, веројатно предизвикана со паѓањето на некој метеор, го
открила движењето на Македонците. Нападот бил окриен и во знак на сеќавање на
својот успех, Византијците исковале монета со слика на месечевиот срп, симбол на
божицата Хекате, која како што сфатиле благородните граѓани, обично си ја гледале својата работа во темнината, при лаежот на кучињата“. Овој симбол „бил уште
популарен во Визант, речиси седум столетија подоцна, кога градот бил повторно
основан под името Константинопол, и така, кога Константинопол станал многу голем центар на исламот, овој месечев срп, симболот на заборавената божица Хекате,
станал симбол на отоманската власт и најпосле на мухамеданската вера“. Пак, македонскиот обичај бил да му се поклонат и да добијат формален бакнеж; но персискиот обичај барал од благородниците и дворските офицери да паднат на коленици
на земја пред кралот, допирајќи го подот со челото. За Велс, во текот на манифестацијата на грчко-турското пријателство, по повод посетата на Исме паша и Тефик
Ружди беја во Туни, во октомври 1931 година, споменувано е повеќе наврати потеклото на „турската“ полумесечина. (Султаните биле Комненови- Бриги, Р.И.)
Кон ова се и другите тн.византиски традиции, музика, облекување... ништо
различно од бригиското и пошироко македонското- Турците биле одродени Бриги.
Турците ја носат шамија со синџирче... Следи џеизот се зема како Брзјаци...
Турците, до исламизирање во Мала Азија биле Грци, а на Балканот Бугари.
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ГРЦИ И БУГАРИ
За православието бил надлежен царот во Цариград, под кого биле патријархот на царската Цариградска патријаршија со македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине и архиепископот на народната Охридска архиепископија со тн.
старословенски јазик кој бил само реформираниот коине без семитски зборови.
Следи папата не бил надлежен во православието. За Католичката црква да го
разгради православието, папата за крал црквите ги воздигнувал во архиепископии,
а за цар во патријаршии. Таков бил случајот со Цар Самоил и Цар Душан. Токму и
затоа двата биле само едно унијати, што важело и за припадниците нивните цркви.
А да не се изуми дека до крстоносните војни постоела само две цркви Цариградска патријаршија со патријархот и Охридска архипеископија со архиепископ.
Со крстносните војни неканонски Пеќката црква била одвоена од Охридската архиепископија. Незаконитоста се огледа во тоа што тогаш не постоел надлежниот цар
во Цариград, под кого бил цариградскиот патријарх. Тоа без царот не било можно.
Па токму и затоа без царот Српската прераснала за крал архиепископија и цар патријаршија. Наспроти ова била Бугарската. Бидејќи царот бил зафатен во војни со
Истокот, тој бил принудем да признае бугарски цар. За царот да го изигра бугарскиот цар, тој дозволил Бугарската црква да е само со архиепископ, а без патријарх.
Со наводот се потврдува дека цар имало само во Цариград со својот патријарх.
Од изложеното се потврдува дека Српското и Бугарското Царство било дело
само на Рим.Па Србите и Бугарите биле унијати под Рим, непријатели на Цариград.
Бидејќи Цариградската патријаршија станала унијатска, Русите го проколнале Цариград. Токму и затоа Русите не сакале во никој случај него да му помогнат...
Халил Иналџик, во глава IV, пиши за Мехмед II: „Генадиј, кој го наименувал за православен патријарх, наложил список во кој сажето ќе ги наведе принципите на христијанската вера“
Бидејќи и султанот се вмешал во Цариградската патријаршија, таа од времето на крстносните војни и за време на исламот никогаш повеќе не била канонска.
Канонска останала само Руската црква. Следи Рим водел Октомвриска револуција за да ги убие рускиот цар, кој бил православно наследство од Цариград и
Охрид, и рускиот патријарх. Папата успеал да го убие царот но не патријархот. Бидејќи ненадлежниот султан ја укинал и Охридската архипепископија, која како Цариградската патријаршија била унијатска, само рускиот патријарх е канонски.
Халил Иналџик, во глава XV, прикажува табела 5, во која е наведено за „Попис на населението извршен 1477. година во Цариград и Галата...“: Муслимани има
9.486 семејства и Грко-православни 3.743 семејства: Муслимани и само Грци.
За потврда дека имало само верски и црковни народи, во истата табела 5, се:
Евреји, Ерменци, Грци од Караманија, Европјани населени во Галата, Немуслиманско населние од Кафе и Цигани. Значи, Евреи, Ерменци на ерменската црква,
Грци припадници на Цариградската патријашија во Караманија, Европјани католици, Немуслимани од Кафе и Цигани. Следи само Циганите се со расна определба.
Љ.Кљакиќ10 вели: „Така, на пример, Шафариковите бугарски Словени се
разместени на ‘ужа’ Србија, во Дакија, Мезија, Тракија, Македонија, на Пелопонез
и во Мала Азија“. Значи, сите наведени простори биле под Охрид. Бидејќи за време
10
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на крстоносните војни неканонски Пеќката црква се отцепила, што повторпат било
за време на Османовото Царство, цело Косово и Албанија црковно биле охридски.
Во Ларус, стр. 462, има карта со Јурисдикција на Пеќката патријаршија околу 1669. година. На неа се гледа дека под Охридска архипепископија се Елада и
Албанија- јужно од Дрим.Цариградската патријаршија имала само дел на Балканот.
За да се објасни дека имало само црковни народи е доказ што поимот народ
означувал булгар. Следи Македонците Татарите да ги наречат само народ Булгари:
булгар=вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк, полковник, полка...
Таква била наречена Охридската архиепископија. Во прилог е да се додаде
што Василиј II Македонски создал македонска тема Булгарија со главен град Скопје. Во тн.Стара Бугарија создал други теми, кои немале врска со темата Булгарија.
Пак, поимот Грци (Греики) почнал да се користи како навредливо име за
Македонците, кои ја владееле јужна Италија. Тоа било дело на Франките, Отон I,
зашто има докази- мои претходни книги. Следи поимот Грци постепено се наметнал за тн.Визатијци. Пак, вакви никогаш не постоеле. И тоа има било дело на Рим.
Со укинувањето на народните цркви во 18 век, останала само Цариградската
патријаршија. Па од 18 век имало само Православни=Грци и Муслимани.
РИМЈАНИ (ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ И ГРЦИ=ПРАВОСЛАВНИ)
Жителите на Анадолија (Фригија=Бригија), која била на Источното римско
царство, биле само Источно Ромејци (Римјани) како православен народ. Кога тие
преминале во исламот тие постанале муслимански народ. Исто така, имало и Западно римско царство со свои граѓани католици. Иако тие биле Ромејци, според Ром
(Рим), исто така, кога тие преоѓале во исламот, и тие постанувале Муслимани. Тек
многу потоа следи да има само верски ромејски=римски Муслимани.
Во прилог е крилатицата која му се припишува на Лука Нотарас, последниот
тн.византиски голем адмирал, а кое го изразувало мислењето на народот: „Подобро
султанов турбан отколку кардиналов шешир“.
Бидејќи Западното римско царство за време на крстоносните војни и направило големо зло врз Источното римско царство- поделба, убиства, плачкање..., со
други зборови уништување, Источните Ромејци не сакале да останат христијани и
да преминат во католици туку тие да постанат муслимани- ромејски Муслимани.
Следи имало творештво како се преоѓало во друга вера, а си биле Ромејци.
Филип Шерард,стр. 138, пиши: „Во книжевниот вид на народни проповедки,
кои биле пишани повеќе со народниот јазик, во Византија може да се укаже на еден
од најубавата епска спевови, на Дигенис Акритас. Ова дело од 9 век ни останало
предание во различни верзии и по својата вредност е равно на Песната за Роланд.
Ова е драматична приповетка чие дејствие се одигрува во источните гранични подрачја на Империјата (акритас на грчки означува ‘жител на граничната земја’) и го
обработува тамошниот живот, далеку од префинетета и формална атмосфера на византискиот двор. Таму, каде секој час доаѓало до борба помеѓу муслиманите и христијаните и каде биле постојани разбојнички препади, се образувала имотна борбена селска аристократија. Овој самосвесен и изразит индивидуалистички свет ја прави позорницата на херојските љубовни и војнички пустоловини на граничарите на
аристократот Диогенис. Епот пее за неговото настоување да се освои љубовта на
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дражесната Евдокија и за нејзиното грабнување, за неговите борби со дивите животни и за беспоштедните војни походи против бандитите.
Дигенис, син на муслиман и мајка христијанка, се појавува како идеална
слика на витез- зрачно убав, ведер, со широко борбени гради, облечен во бисери извезена црвена облека со златни копчиња. Уздата на неговиот бел коњ била изработена од емајлирано злато, покровката украсена со туркизми. Богатиот мираз на неговата сопруга му дозволува куќата да ја украси со злато и ѕидовите да ги обложи
со мозаици. После долгиот живот, богат со пустоловини, јунакот се разболува у
умре. Евдокија, не можејќи да ја поднесе разделбата, паѓа мртва покрај него“.
Халил Иналџик, во глава XI, говори: „...значењето на робовите постепено
растело. Мајките и учителите на османовите султани биле робовско потеколо, а Дука дури забележал дека Мурат II спрема своите робови се однесувал како спрема
браќа...“.(Дукас, а=о, Дукос + ки = Дукоски + в = Дуковски во Демир Хисар..., Р.И.)
Халил Иналџик, во глава XIV вели: „...Во црноморските луки,како и во молдавија и Полска,османовите граѓани-Ерменци, нарочито од Кафа,Евреји,Грци и Турци муслимани- почнале од Италијаните да им ја преземаат левантската трговија“.
Се разликуваат Ерменци со Ерменска црква, Евреји еднобожци во кои се повеќе раси и затоа со повисок удел на крвната група В и последици поради неа, Грци
под Цариградската патријашија и Муслимани. Следи без етнички народи.
Халил Иналџик, во глава XIV истакнува: „...Све поголем број османови трговци- Грци, Евреји и Турци...“. Тие биле Ромејци, а три различни верски народи.
Кај Халил Иналџик имало верски народ муслимани- Турци само од 20 век.
Халил Иналџик, во глава XII, истакнува: „Султанот понекогаш настојувал
своите поданици да ги задоволи со некој крупен гест, па преминувал преку законските формалности и го занемарувал интересот на државната благајна. Затоа народот, без обѕир дали во прашање биле анадолските Турци или балканските христијани, во султанот природно се гледало највисок претставник на правдата и симбол на
на милосрдието, личност која може да ја отклони секоја неисправност“.
Следи имало Ромејци во Анадолија Муслимани и на Балканот Православни.
Халил Иналџик, во глава XIII, наведува табела 3, со беглеребеглук- по ред:
Румелија со центри Едрене, подоцна Софија и конечно Битола; Анадолија, западна
Мала Азија со Анкара и Кутахија; па Рум со Амасија и Сивас; Трапезунт со Трапезунт; Босна со Сарајбосна (Сарајево); Караманија со Коњ; Кефа со Кефа итн.
Од Ром=Рим=Рум произлегува Румелија и Рум, кои биле римски=ромејски...
Халил Иналџик, во глава II, вели: „Додека Бајазит I поклонувал внимание на
Анадолија, османовото влијание на Балканот опаѓало. Аспирацијата на Угарија и
Влашка спрема Видинска Бугарија и Добруџа ја довело осакатената Бугарска царевина во тешка положба. Влашкиот кнез Мирче, кога го штитиле Угрите, ги зазел
Добруџа и Силистра на десниот брег на долниот тек на Дунав, додека Угрите покушавале да се утврдат во Видин. Заштитата која Турците им ја пружиле на Бугарите
секако не им значело потврда дека ќе се избегне оваа опасност. Доаѓајќи на Балканот, османовиот владетел 1393. ја ставил Видинска Бугарија под непосредена османова управа, бугарскиот цар го прогласил за вазелен кнез во Никопол и го истерал Мирче од Силистра и Добруџа. Мада, најдувајќи се во улога на тампон-држави измеѓу Угарите и Османлиите, Српската деспотовина била подеднако во тешка
положба, не ја задесила иста судбина. Српскиот деспот направил поклонување на
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султанот. Погубувањето на Мурат I истовремено ја охрабрила Мореја и Палеологите во Византија. Обеќувајќи го обединувањето на свете цркви,тие настојувале да
го придобијат папата да организира крстносна војна.Во Мореа влијанието на Венеција ја достигнала највисоката точка“. Никаде не се говори за било каква Елада.
Халил Иналџик, во глава IV, пиши: „...таквата негова политика постанала
очигледна кога ја освоил Мореа 1460. година, северна Албанија 1464- 1479. и Босна
1463. година...“. Значи, во тогашно време немало никаква Елада, за да се говори за
еладски народ, туку само Мореа поим како што Франките го нарекле полуостровото Пелопонес=пело (бело) по (полу) нес (несто=невесто=гнездо како острово).
Бидејќи од 1767 година останала само Цариградската патријаршија имало
само еден црковен народ. Тој бил грчки народ. Нивни главен град бил Цариград.
Јазикот во Цариградската патријаршија бил само Птолемјовиот Александријски јазик коине, а Македонците Птоломејци биле Бриги.Бидејќи само Бригите имале датив, тој за нивно време бил внесен во коине. Понатаму Македонците си говореле на мајчин јазик=говор, кој бил варварски=пелазгиски=тн.словенски.Ваков бил
јазикот на кој говорел Платон. Следи и јонскиот јазик бил, исто така, пелазгиски.
Во Историјата на Херодот, Хеленската историографија пред Херодот, се наведува следново: „...Најзначајни од помладите логографи бил Хеланик Лезбјанинот, кој живеел приближно во исто време кога и Херодот и пишувал исто така на
јонски дијалект, иако неговиот мајчин јазик бил ајолскиот“.
Во насловот Делото на Херодот се наведува: „...Херодот се јавува како претставник на јонскиот дијалект, уметнички стилизиран со додавање на старојонски
елементи на Хомер, но и на други поетски изрази и понекогаш атцизми“.
Бидејќи јонскиот говор бил разбирлив во Елада, тој таму... и се употребувал.
До 1868 година немало еладски јазик затоашто на тоа се спротиставувала
Цариградаскта патријашија, што важело и за српскиот јазик на Вук Караџиќ.
Бидејќи имало само Муслимани и Грци, Вук Караџиќ како православен во
Виена можел да оди како Грк. Се потврдува дека никогаш немало етнички народи.
За возобнвување на Источното римско царство, чии територии подпаднале
под Османите, битна била организацијата Филики етерија, која собирала сили. Во
1818 г. раководството избрало полномошници наречени „апостоли“ за одделни области. За апостол на Македонија и Тракија бил избран Јоан Фармакис, роден во
Македонија. Тоа било најнеопходно за православниот Балканскиот Полуостров.
Раководителите на Филики етерија барале респектирана фигура да ја води
организацијата. Му понудиле на Јован Каподистрија. Тој бил државен секретар за
надворешни работи на руската влада (1815-22 г.), поранешен (1803-06 г.) државен
секретар на Јонската Република. Верен на руските императорски интереси, тој не
само што откажал туку и ја попречувал работата на организацијата. Тоа, пак, не му
пречело да прифати (1827 г.) да стане премиер на првата влада на слободна Грција.
Александар Испиланти, син на поранешниот влашки кнез К. Ипсиланти, генерал од руската армија, аѓутант на императорот Александар Први, се истакнал по
војната против Напалеон (во битката ја загубил десната рака), го прифатил (1920 г.)
товарот на водач на Филики етерија за да ги поведе балканските народи на востание. Тој бил од семејството Комнен. Тогаш имало само Грци=Православни.
Волф Зајдл, „Баварците во Грција“, родување на грчката национална држава
и владеењето на кралот Ото, Престел- Издавач Минхен, 1981, пиши: „Кнезовите
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Александар (1792-1828...) и Деметриус (1793-1832) Ипсилантис потекнувале од
една стара фанариотска фамилија, која се изведува од родот на Комнените и повеќе
струко биле поставени хосподари (господари, Р.И.) на Молдавија и Влашка...“. Многу убаво се гледа дека Фанариотите биле со македонско потекло, како што биле и
Комненови, Православни (тн.Византијци) и Муслимани-Турција и Турци од 20 век.
Во прилог се наведува британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен. Тој во
1849 година ја посетил државата и разговарал со нејзините граѓани. Тој соопштил:
„Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и оние кои живеат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и себе не се нарекуваа Грци,туку Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина“.
Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други
автори, а главен град на христијанската нација и религија бил Константинопол.
Сите тие како граѓани биле само Романи- со заклучокот, немало етнички народи.
Бидејќи Источното римско царство било православно, потпаѓајќи под исламското ропство, кое било петвековно, како тие се ослободувале од исламот, си создавале свои држави. Секоја држава си имала свој народ, за кого бил потребен јазик.
БАЛКАНСКИ НАРОДИ
На Балканот после 1767 година бил службен само тн.византиски коине. Тогаш немало народи со свои јазици. Ова се потврдува со тоа што се говорело без падежи, а коине и неговиот наследник тн.старословенски јазик имале шест падежи.
Од коине бил создаден четирипадежен еладски јазик, а од тн.старословенски руски
и српски јазици со по шест падежи- Вук Караџиќ во српскиот внел и седми падеж.
Ханс-Лотар Штепан, „Македонски јазол“,Аз-Буки,Скопје-2004,стр.53 пиши:
„Рајнхолд Траутман (исто, стр. 29 и стр. 10) уште во 1948 год. ја дефинира
основната константа на ‘бугарскиот’ јазик: ‘Бугарскиот јазик,односно за нас секако
словенско-бугарски јазик...’.
Во Бугарија, како и во ‘цела Slavia Ortodoxa’, јазикот на кој се држеа литургите беше црковниот словенски јазик. Но образованите Бугари честопати ‘пишуваа
и говореа’ грчки, бидејќи грчкото свештенство силно се трудеше ‘да ги елинизира
словенските верници’. Поради тоа, бугарскиот просвеител Паисиј Хикандарски ги
повика своите верници да го користат сопствениот јазик. (Паисиј-Македонија, Р.И.)
‘Во дискусијата за основата на модерниот бугарски стандарден јазик на почетокот можат да се распознаат две спротивни позиции. Едната група, црковнословенската школа, се труди црковнословенскиот јазик да го модернизира и оприлагоди на барањето на денешницата, а другата група, новобугарската школа, да развие
нов стандарден јазик врз база на народниот говор. На крајот се дојде до компромисно решение, кое содржеше елемент од двата правци и кое се прошири преку новите училишта и литаратурата.’ (Црковенсловенски бил само македонска јазик, Р.И.)
По здобивањето со автономијата во 1878-1880 год, бугарскиот јазик беше
кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век
западнобугаркиот дијалект изврши силно влијание’.
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев ?“ (Па тој бил како македонски говор, Р.И.)
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Следи српски јазик: „Во рамките на јазичното прашање во Србија, ‘Дигнитетот на црковно словенски јазик и оттаму развиениот старосрпски јазик’ остана неспорем ‘поради нивниот ран придонес за културата’, ‘но во XVIII век старосрпскиот беше потиснат од навлезениот руски црковно словенски јазик, со што се создаде нова јазична мешаница, наречена ‘славеносрпски’. Престижот и употребливоста на овој вештачки мешан јазик, сепак останаа на ниско ниво, и оттаму набргу
‘во народниот јазик се здоби со сериозен противник’. Дури на почетокот на XIX
век, на реформаторот на јазикот Вук Караџиќ, му појде од рака народниот јазик да
го издигне на ниво на писмен јазик.На виенскиот јазичен собир во 1850 год.,Србија
и Хрватска се одлучија дијалектот од источна Херцеговина да биде зеднички српско-хрватски писмен јазик, но неговото спроведување одеше бавно. Од договорот
во Нови Сад во 1954 год. се говори за бицентристички стандарден јазик, имено Белград и Загреб. Дури по пресвртот, откако Хрватска тргна по сопствен пат, со новиот устав на СР Југославија за службен јазик се прогласил српскиот јазик. Притоа
двата јазика имаат повеќе сличносто отколку македонскиот и бугарскиот“.
Русите и Србите македонскиот тн.старословенски го нарекуваат руски и српски. За него и Бугарите велат бугарски. Само на Бугарите и Македонците како безпадежни јазици се говорни јазици, но никако рускиот и српскиот високопадежни.
Се кажа: „...зеднички српско-хрватски писмен јазик, но неговото спроведување одеше бавно...“. Значи, овој бил само писмен но не нарадоден јазик. Народниот се учи од своите родители, а писмениот во школа. Секој оној кој не го учи школскиот, тој него не го познава. Јазикот на Вук Караџиќ бил тежок, богат со падежни
и други форми на тн.старословенски јазик. Дури тој бил германизиран- Вук Караџиќ ја внел слабата и мешовитата промена на именките на германскиот јазик.
Се истакна: „виенскиот јазичен собир во 1850 год.“. Во Виена, кога се обединувале Германците со германскиот јазик, тие го завеле Вук Караџиќ тој да се откаже од тн.старословенски јазик.Затоа почнало да се раскинува тн.словенско ткиво.
Покрај руски народ се создавал и српски народ. Со 1850 год. следи и еладски народ. Значи, 1850 година била година за создавање и на српски и еладски народ.
На стр. 54 следи за еладски (тн.грчки) јазик: „Филологот, преведувач, реформатор и лекар Адемантиос Кораис околу 1850 год.(по Христа) од старогрчкиот изведе јазик за настава и официјален државен јазик, при што поради неговото ‘братско учење’ си содале непријател во православната црква, чиј Патријарх со своето
‘татково учење’, ‘поредок во времето под турско владеење го сметаше за теолошки
исправен’ “. (Значи, бил дозволен само тн.византиски коине=тн.старогрчки, Р.И.)
Јазикот на Кораис бил катаревуса, кој бил вулгарен коине со четири падежи
како во германскиот јазик: номинатив, акузатив, датив и генетив.
„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 воведе Демотике- грчкиот во основните училишта. (Абрадос, Abrados, стр. 288).
Во 1964 год.Централната партија обата јазика ги сметала за равноправни. Во
времето на воената хунта, 1967 год., Катаревуса повторно беше прогласен за службен јазик, а Демотике беше ограничен на 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
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Катаревуса уште долго време беше јазикот на судовите, црквата и армијата. (стр.
288). И покрај тоа Демотике, иако мачно, се спроведе.
‘Секако дека има разлилни типови на Демотике- грчки. ...Јазикот што ние го
нарекуваме новогрчки, не е хомоген, бидејќи содржи ... многу бројни елементи на
стариот висок јазик’. Се е јасно ?“.
Значи, грчкиот народ со грчки јазик бил најнов, само од 1911 година. Бидејќи во Дална Македонија... и Елада не постоел дативот, бил отфрлен дативот, а се
настојува да се одбегнува и генетивот. Следи тој народен јазик е со уште повеќе народни зборови. Следи кога би говореле четворица Еладци со по еден тн.грчки јазик
(пелазгиски=тн.словенски јазик на кој творел Платон, македонскиот коине, катаревуса и демотики) тие меѓусебно нема да се разберат. Токму затоа делата на Григор
Прличев пишани на коине со вулгарните=народните два јазика во потполност не
можат да се разберат. Бидејќи секој народ е со еден јазик,а Еладците со четири, ова
е комедија. Поради тоа што Еладците со по еден јазик меѓу себе не можат да се разберат е трагедија. Заклучок: Народот Еладци се трагикомедија на денешницата.
Еладците од 1913 година ги одродуваат Македонците во Долна Македонија.
На стр. 55 е „Албанскиот јазик. ‘Истражувањата на албансиот јазик е многу
тешко бидејќи не може да се поврзе со ниту еден постар културен јазик. Во овој контекст 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 смисла. ...
Настанокот на албанскиот јазик од илирскиот во никој случај не може да биде докажан со сигурност, и надвор од Албанија често се става под знак прашање, така
што раното присуство на Албанците во југоисточна Европа, поради недостигот од
сигурни извори, не може директно да се докаже.’ (Албанскиот бил нов јазик, Р.И.)
(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според
своите желби и претстави.) (Па во нивните истории има лаги=фалсификати, Р.И.)
‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазгерите, едно сė уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се претстави 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 малубројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкретна допирна 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, само да се споредат поголем број на 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 различни азбуки- кај католиците латинската, кај православните грчката, а кај муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоеа и обиди, дел од нив независни, да се реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на конгресот во Манастир,
денешна Битола во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз база на латинската азбука, кое е и до ден-денес важечко. Подоцна се развија повеќе различни
варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваат од двата големи дијалекти, гегскиот на север и тосканскиот на југ. Сė до крајот на Втората светска војна главно се
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употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно гегска и тоскиска форма.’(Манастир преполн со манастири..., 100% разрушени, Р.И.)
‘Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на
единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни писмени
јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогасен
за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Албанците
на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен јазик и тоа
да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југославија сигурно би
било поздравено.’ “. (Албанците за народ само од 1972 година- само дворасен, Р.И.)
Илирскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски, а албанскиот трорасен јазик.
Се истакна за азбуката: „кај православните грчката“. Бидејќи 100% Албанија
била под Охридската архиепископија, која во 1767 година била укината, сите нејзини цркви подпаднале под Цариградската патријаршија. Следи делата на Григор Прличев биле пишани на тн.византиски јазик- коине. Хан, во 1865 година, под XXIV.
Варош Охрид, пиши: „Дека овде по знаење на византискиот јазик“. Григор на коине бил учител во Тирана 1847-48 година, а со народот си говорел бригиски говор.
Азискиот гегски и балканскиот тоскански не се дијалекти, туку само јазици.
Бидејќи Арбанија=Албанија била бригиска=фригиска,таа била тн.словенска.
ЈАЗИКОТ НА ФРИГИТЕ
Во претходната книга пишев за јазикот на Белците, што важи и во другите.
Јазикот бил само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски:
Аристотел=Арис тот ел: Арис=Арес, Тот=Тот ел- пример гостел=гост ел. А
ова на еладски е хостел, х=г. Меѓутоа, во еладскиот јазик ел не е завршеток како во
пелазгиски=тн.словенски јазик: барател, борител...молител=молит ел. Исто така, во
пелазгиски=тн.словенски јазик ел=ил,Омер=Омир,Хелиос=Илиос- ил врне ил грме.
Како префикс де: дебре=де бре; девтер=де втер=втор; Дедер=де дер- се вели:
де што праиш итн. Во прилог се наведува, истреби се, бриши, де летни а на англиски Delete=де лете. Горило=горил о, оти бил горен, а горениот е црн. Следи Шварц
на германски, ш=с, сварц, ц=т, сварт=свар т: Сварог- само Сонце кое гори=црни.
Како дополна на претходното е и ова: фригиски град бил Анкара=ан кара,
гара, гора, гора која гори=гари=жари, гаража. Кога нешто гори, тоа е горило, црно
како мајмунот Горило. Ама и, Сахара=са хара=гара=жара: Сахара=схара=скара...
Ветер=в етер=е тер, тера. Следи ветерот е тој што тера. Театер=те атер=атер.
Ветар=в атер=а тер, атерот се тера. Театар=те атар, во него атарот се тера.
Како што било со Елада истото било во Македонија, во која во 10, 11... век
се говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски. Исто било и во Фригија=Турција.
Херодот, Прва книга, под 196, пиши: „...и Илирските Енети..“ + в = Венети.
Анадол=а на дол; Азија=Азиа=Асиа=а сиа=сија, од каде сиа=сјаје Сонцето.
Анталија од антал=а н тал=дал=дол, далга=долга;Атлас=а тлас=талас=далас.
Адмирал (капудан-и дерја): капудан=капу дан. Исто така, и капукулу-трупи:
капукулу=капу кулу, за капија кап капа капи и кулу за кула,а и бригиско дативно у.
Следи дерја=дериа, за дери, Дерион, дерм=дерам, Курдерес=к ур (урис) дерес, с=ш.
Караван=Караванки=ка раван ки; ка (кравата оди раван):к (а) + рава = крава.
Кир=к ир=Иран=ир ан (он), ир=ил=Ил; баир=ваир=в аир=а ир;Кир=Кур,и=у.

75
Конвој=кон вој=бој; Бојотија од каде се тргнало во вој=бој- следи двобој/вој.
Курбан=кур бан: кур=к ур=ил=Ил- според Хелиос=Илиос, со Ил=Сл + он +
т = Слонт, т=ц, Слонце - л = Сонце; бан=господар. Токму на Хелиос како Господар
му се жртвувало. И дворот бил на Сонце (Исток со Југ), а друмот=улица у (в) лице.
Следи Осман=ос ман: ос + ка = оска; к (ко=како) оска = коска, која се крши.
Па Ман=Мен=Мин=Мон... човек, до денес македонски имиња и презимиња.
Газии само тие газаат, прегазуваат... за да ги истребат своите непријатели.
Дракул=д ракул=ракил, човек кој со своите раце=раки... секаде стига и чини.
Стои Хисар=х исар, познато име на река, а секоја река извира/врви до рид.
Се говори за Мехмед II Фатих, кој бил освојувач. Всушност, фатих=патих,
затоашто по негова наредба-одобрување пателе=страделе многу Православни итн.
Следи Мехмед и Гедик Ахмед-паша:Ахмед=ах мед, Мехмед=мех мед. Бидејќи и Мохамед=моха мед, се потврдува мед=мед и мех=мех, мох=мох: х=г=к и х=в.
Ама и со Мека и Медина: Мека=мека, Медина=медина=мед ин а=женски род.Да не
се изуми Арапите до денес го имаат темниот вокал- тие не велат кафез туку каф’з.
За да се потврди дека Турците биле Бриги, б=ф, Бригите не го изговорувале
х, како што е денес кај бригиските Скиптари. Е доказ името Исхак кое е изведба од
Исаак=исак=и сак=сака или иска=и ска=сака.Токму тоа било библиското име Исак.
Во глава V, на стр. 60, се говори за: „до реката Терек“=т ерек=е рек за река.
Ова е како за Тесалоника=те салоника=Салоника,именките се прав-еле/аат со в-н-т.
Порта=порта=пората=пора та: в + рта = врта-вратата се врти; капија да капи.
Султан=султ ан:султ=силт=силта=силата;Сулејман=силеј-Василеј- ман=ман.
Од султан [=сул (сил) т ан (он)= тн.словенско] произлегува султ (силт) или
силет (силит)=сил ет=ит. Токму ет=ит бил и останал бригиски додаток.Таков е случајот и кај Бајазит=бајаз ит (ет):бајаз=вајаз=вајас,с=ш,итн., бригиско=тн.словенско.
За мајката на владетелот, кој бил султан, стои: „...валиде- султанија, мајките
на владејачките султани...“:валиде=в’лиде=влиде=владе „на владејачките султани“.
Доказ дека тој е тн.словенси збор е и името Владе=в (ва) ладе (Ладе=Лиде).
Кемал Ататурк=ата турк: ата=ота=отец само тн.словенски, а не монголски
Пекинг=пе (град) кинг=кениг владетел како што е денес во англиски=германски.
Турците, како Белци, биле Фриги=Бриги. Следи тие го имаат бригиското у, а
дативното у го немале другите во Долна Македонија,ниту Тесалија...Елада и други.
Токму затоа до денес дативното у е задржано во Брзјакија (...Демир Хисар...), Пак,
просторите на Бригија, за што пиши Херодот и други, биле/се брзјачки простори.
Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) за потребите на Атина ја составил Илијада, која била фалсификат. Ова се потврдува со доказот што Илијада
била со магаре од просторите на Египет со Месопотамија, коњ и говедо од Бригија
и островите од Јадранско море кои почнале да се населуваат тек во 6 век п.н.е. Ова
се потврдува и со наводот што го наведува и Херодот како се вршеле преселбите.
Меѓутоа, магаре во Мала Азија и Европа немало сė до со Персиските војни.
Бидејќи Троја, според авторите, била во Анадолија, тогаш Турците би имале
Тројанско потекло. Овде е битно што во книгата на Х.Џ.Велс, како фуснота, се наведува: „Во последно време некои турски историчари покушуваат да утврдат дека
чистокрвните Турци биле потомци на Сумерите, создавачи на најстарата досега позната просветеност“. Пак, Сумерите биле Белци само со закосени очи. И сé е јасно.
Македонците и Франките потекнале од Пријам (Франкот Фредегар 7 век).
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Во претходните книги наведував дека Европа била населена со Келти, кои
биле Бриги, со бригиска писменост итн., како и со македонски колонисти кога Македонија подпаднала под Рим. Следи за време на владењето на Римјаните редовно
Македонците биле колонизирале низ континентот. А последен римски цар бил Јустинијан I, кој владеел во 6 век н.е.: Македонци биле од 2 век п.н.е. до со 6 век н.е.
Неговото име и имињата на неговото семејство биле тн.словенски. Со ова се
потврдува дека никогаш немало тн.словенски народи- без тн.словенски инвазии.
Токму и затоа за време на Римјаните имињата на реки, планини итн. биле со
балканско потекло. Ова продолжувало и потоа. Меѓутоа, во книгата на Халил Иналџик се среќаваат имиња од Мала Азија кои се појавуваат вон балканска Европа.
Ова говори дека со навлегувањето на исламот пред него се бегало низ Европа. Со
тоа што се говори и за азиски имиња се потврдува дека мноштво православно население бегало од Азија низ вон балканска Европа-тоа само да се спаси од исламот.
Бидејќи отсекогаш биле преселбитите од и преку Балканот, без тн.Словени.
ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НА ОСМАНИТЕ
Халил Иналџик, во глава VI, наведува: „...Портата, истовремено, во своите
платени трупи почнала да унајмува млади Анадолци, кои умееле да ракуваат со
огнено оружје, а се познати под називот сариџији и сејмени, поглавито биле млади
селски беземјаши кои ги напуштале своите домови“. (Сејмен=сеј мен, Одисеј, Р.И.)
Се потврдува, јазикот на Османите бил само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Авторот, во глава II, кажува: „...Канун-и Османи, османов законик...“. Следи
канун=канон=закон, според коин=кон: за + кон = закон. За да се потврди дека тоа
било македонско=тн.словенско, коин се изговорувал кој не. До денес на македонски, кој бил бригиски говор=јазик, се прашува: Кој дојде ? Одговор: Кој не дојде !
А тоа кој не=којне,ј=и,коине,значело/значи, сите-дошле сите кои требало да дојдат.
Бидејќи Трапесунтсхи=Трапезунтски било тн.словенско, тоа било не само на
Источното римско царство, туку на бригиските Анадолци и македонските Османи.
Кога Османите биле Комнени, султаните говореле само тн.словенски јазик:
За Турците се наведува печатот на Георг Кастриот (тн.Скендербег). Тој бил
напишан на тн.Кирилско писмо, само на тн.Словени. Се мислело тој им припаѓал
на Османите.11Францускиот историчар Пејсонел во неговото историско-географско
дело пиши дека јазикот на Словените од сите јазици бил еден најпростран. Таков
бил оној, со кого според него, а врз основа на сведоштвата на Edouarda Brerenwoda
во “Scrutinium linquarum“, се зборувало на дворот на турските цареви. Според Францискус Мариа Апендини (1769- 1837), „по цела Турција, нарочито во војската, во
употреба бил словенскиот јазик“. Јован Хаџи Васиљевиќ, Муслимани наше крв у
Јужној Србији, второ издание, печатница „Света Сава“, Белград, 1924 година, гово11

Кај Винко Прибојевиќ, на стр. 181, стои: „...Затоа на никој не смее да му се чини чудновито, што
турскиот султан толку ги ценел луѓето на словенскиот род, да измеѓу нив ги именува готово сите заповедници на својата војска, и што од Трачаните, Македонците и Илирите создава јак одред од готово 20.000 луѓе со своја лична стража. Искуството наиме ни покажало, особено во ова несреќно време, Отомановите потомци со помош на словенските чети ги совладуваат кралствата, завземаат царства, освојуваат јако утврдени градови и со сите сили настојуваат да го рушат римското царство те,
ако семоќниот Бог не пружи помош, да ја уништи и сотри вистинската вера“. (Османи=КомнениСледи поимот Словени, кој во 19 и 20 век станал политички,создал збрки со тешки последици, Р.И.)
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ри: „јазикот на јаничарите бил наш српско- хрватски јазик низ целиот 16 и почеток
на 17 век“. Значи, Анадолците како Бриги говореле на својот бригиски јазик=говор.
Со крстоносните војни тн.Византија била оплачкана, поделена и уништена.
А само тек тогаш на Балканот се јавувале самостојни кнезови, кралеви и цареви.
Кога и на Балканот навлегол исламот, владетелите на Балканот со свој војници учествувале во војните походи на Османите. Сите тие говореле тн.словенски јазик.
Дури се земаат деца како јаничари. За нив се говори како тн.словенски деца.
Халил Иналџик, во глава XI, пиши: „До Сулејман I, турските султани се женеле и со ќерки на страни владетели, кои постанувале нивни канонски легални сопруги...“. Вакви жени биле и со тн.словенско потекло, само со пелазгиски јазик.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Почнало исламизирањето на Балканот. Следи православните да стануваат
Муслимани. Вакви имало видни лица. За пример, славниот велик везир Мехмед-паша Соколовиќ (1564-1579), везир Мехмед Ќуприлиќ (1656- 1661), потоа неговата
положба ја зазел неговиот син Ахмед (1661-1676) и други.
Со цел да си ги спасат имотите, како и да станат побогати, масовно го прифаќале исламот. Овој процес продолжил све до 1913 година. Такму затоа мноштво
Муслимани=Турци од СФР Југославија после 1950 година како Турци се селеле во
Турција. Денес во Турција живеат многу Македонци со исламска вероисповед, чиј
македонски јазик во нивните родни краишта до денес се задржал најизворен јазик.
МОНГОЛСКИ=ТУРСКИ ЈАЗИЦИ
Кога се говори за монголски јазици, состојбата се објаснува со унгарскиот.
Вотсон,12на стр.127,пиши за Панславизмот: „Зборот ‘Славен’ припаѓа во бит
на подрачјето на филологијата. Постојат словенски јазици, како што постојат латински (или романски),германски (или теутонски), финско-унгарски и турски јазици“.
Вотсон, на стр. 93, пиши: „...народите на финско-унгарскиот говор, и се протегал од Естонија на Балтичкиот брег до Удмурт во долината на средна Волга“.
Следи источно од Франција да се готски, а западно од Германија романски.
David Icke,13 на стр. 254, пиши: „...Гут или Гот постанало Гоа (англ. бог), израз кој подоцна го користеле Готите. Сите неромански јазици во Европа потекнуваат од готскиот, вклучувајќи го англискиот, а древно шведски јазик уште секогаш се
нарекува ‘шведо-готски’. Старото име на Данска било ‘Gothland’, од што е изведено Јутлант“. Значи, „неромански јазици“ се источно од Франција, од Германија...
Готските јазици биле трораснио, а латинските (романските) дворасни јазици.
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 наведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Деникен 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 турскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки).
Во Ларуса, том 1, на стр. 142 се говори за Унгарската книжевност.
12
13

Hugh Seton- Watson, NATION AND STATES, 1977 Hugh Seton- Watson, 1980, Globus- Zagreb.
David Icke, Priče iz vremenske omče, TELEdisk, Zagreb, 2008.
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Во Почетоци стои: „За разлика од повеќето европски книжевности, јазикот
на унгарската книжевност е финско- унгарско потекло, тоа ќе рече сроден со финскиот, естонскиот, лапонскиот и многу други говори кои се сретнуваат денес во
Советскиот Сојуз“.Се говори за „многу други говори“, кои биле јазици, а не говори,
затоа што говори има секој еднорасен јазик- повеќерасните се само мешани јазици.
Исто така. Ото Цирер,14 на стр. 282, говори за „финско-угриско население“.
За монголско потекло доказ е градот Пекинг=пе(град) кинг=кениг(владетел).
Бидејќи Монголите го прифатиле поимот кан, к=х=б, за владетел, од време
на Готите бил во употреба поимот Ватикан=вати (=в ати, отец) кан (управител).
За да се потврди дека вати бил пелазгиски=тн.словенски збор е следниов доказ: вата=в ата=а та + та = тата. Следи вата + додаток (ар=ер) = ватер=фатер=патер.
Примеров објаснува дека кога Белците дошле до Виетнам и Јапонија, таму
однеле свои многу нешта, што важело и за нивниот пелазгиски јазик. Токму затоа
во монголскиот јазик се среќаваат и многу пелазгиски зборови, а и писменоста итн.
Улфилас составил готски јазик, кој бил вулгаренкоински јазик. Бидејќи коине бил дворасен јазик, готскиот со готски=татарски состав постанал трорасен јазик.
Поради готските=татарските зборови, според Удаљцов и други15 „...германскиот, наоѓаме во него околу 30% јазичен состав...“. Тој бил само едно: монголски.
Турскиот јазик со монголска основа е без родови. Бидејќи албанскиот јазик
има монголски зборови, што го пиши и Мајер, денес Албанците (Шкиптарите=Тоските) грешат со родовите во македонскиот јазик. Албанците (Арнаутите=Гегите),
кои во Р.Македонија се 90% (Тоските 10%), се Азијати монголски наследници итн.
КОЛОНИЗИРАЊЕ НА ФРИГИЈА И БАЛКАНОТ СО МОНГОЛИ
Се истакнаа Фриги=Бриги и најбелите Црноморци. Па тие биле само Белци.
Халил Иналџик говори за Туркмени, кои биле Монголи. Бидејќи денешните
Анадолци (Фриги=Турци) немаат одлика на Монголи, нивниот број не бил значаен.
Халил Иналџик, во глава VII, вели: „...Тимур го покренал прашањето на своето право на бившите монголски територии во Анадолија и од овој османов владетел (Бајазит I, Р.И.), кој го сметал обичен пограничен бег, захтевал покорност“.
Со тоа што од Монголите не останала трага, Османите биле само Белци.
Халил Иналџик, во глава IV, наведува: „Поради инвазијата на кнежеството
Дулкадир, која Селим I ја извршил следната година, судирот со египетските Мамелуци постанал неизбежен. Мамелучките владетели, припадници на војничката каста и потомци на турските черкешки робови, кои владееле со Египет и Сирија веќе
два и пола столетија, во тоа доба трпеле јак притисок на Португалците од југ, па од
Османовиќите побарале помош во морнарица“.
Авторот, во глава V, го кажува и: „Турците не сметале дека од север им се
заканува опасност од голема експанзија на Русија, која до четврттата деценија на
шеснаесеттиот век била второразредна сила во источна Европа...црноморскиот базен и на Кавказ. Бидејќи се прогласил за цар 1547, Иван IV...Во таа област царот
нашол сојузници меѓу Черкезите и Ногајците...“....„Да би ја сочувале својата положба во базенот на Волга, рускиот цар се одредил за мирољубива, дури и прија14
15

Otto Zierer, “Große illustrirte Weltgeschichte, Sieg des Kreuzes”, Herbig Verlag, 1893,München- Berlin.
А.Д.Удаљцов, Ј.А.Космински и О.Л.Вајнштајн (1969): „Историја средњег века“, I, Научна књига.
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телска политика спрема султанот. Султанот ги оставил во руски раце Казан и
Астрахан, ама полагал право на османовски суверенитет над Кримскиот ханат, черкеските земји и Кавказот...“.
Се потврдува дека Черкезите биле од Кавказ,а во Османовата војска постоел
и Черкески ред. Кон ова би требало да се додадат и Татарите од Прицрноморието...
Халил Иналџик, во глава XIV, вели: „...Московската роба е транспортирана
до Килија и Акерман преку Чернигора и Киев, а во Азов и на Крим преку Курска,
Белгорода и Черкеска...“. (Черкезија била земја на Черкезите, Р.И.)
Халил Иналџик, во глава XIV, под Османово царство и трговијата на црноморското подрачје, пиши: „Турско- татарските народи преку Кафа ги опремувале
на југ со говеда, овци, коњи, коњска опрема, чуените татарски лакови и стрели, како и сафијан од Казан“. Глава XV „...Татар- Пазарџик...градови во Бугарија...“.
Халил Иналџик, во глава XIX, истакнува: „Бекташтвото стекнало многу приврзаници меѓу туркменските номади, во оние села кои тие ги основале и каде овој
ред ги потиснал бабаија. Овој тарикат изузетно снажно влијаело на туркменската
група во Анадолија, а особено во областа измеѓу Кизилирмак и Ерзерум(Ф. Гренард почетокот на дваесеттиот век заклучува дека морало да ги има околу милион),
како и на југ во планината Таурус (претежно на племињата Тахтаџии и Варсака).
Бекаштвото потоа го прифатиле и Туркмените Јуруци измеѓу Едрене и Дунав на
Балканот, потоа населението на Добруџа и Делиорман во источна Бугарија, како и
населението на планината Родопи во јужна Македонија и Тесалија. Во петнаесеттото и шеснаесеттото столетите голем број туркменски номади преминал во селски
начин на живот, засновајќи ги своите села“. (Таурус=таур...=т аур, тур=т ур, .И.)
Кон книгата на Хамер била приложена книгата на Showich: по Кримската
војна Русија ја променала својата политика кон Татарите и Черкезите, кои се преселувале. Немало точни податоци за вкупниот број на бегалци, кои влегле во Османовото Царство. Околу 176.700 Татари се населиле во централна и јужна Анадолија
меѓу 1854 и 1860 година. Приближно милилон дошле во следните десет години, од
кои третина биле населени во Румелија, а остатокот во Анадолија и Сирија. „Само
од Крим од 1854 до 1876 година 1,4 милиони Татари емигрирале во Османовото
Царство“. Положбата не се подобрила кога Черкезите и еден дел на Татари биле населени во Бугарија и централна Анадолија. Преку милион влегле во царството меѓу
1876 и 1895 години. Затоа меѓу 1831 до 1882 година бројот на машките- муслиманите се дуплирал, па затоа бројот на муслиманите пораснал.
Стои Гагаузи=Гага Узи: Гага=Гега. Пак, тие се попишале за Стари Бугари.
Старите Бугари биле Татари, а нивниот татарски биг бил Асен, кој бил готски.
За да се потврди дека Турците (Фригите=Бригите) немаат ништо со Монголите, се наведуваат споредувањата со Турците и Албанците. Како Албанци авторите говорат за Тоски (Скиптари) и Арнаути (Геги). Вториве се со монголски навики.
Густав Вајганд,16 на стр. 9, говори за: „а) Готи, Вандали, Хуни“.
„...од 376- 400 пред сé биле Западните Готи...Во Македонија се појавил
Аларих со Западните Готи во годината 395;нешто 50 години подоцна дојде Атила...
не сите Готи во годината 488 од Полуостровот се повлекле, туку значајни остатоци
останале, докажува состојбата, дека ние најдуваме на Хемус Готи минорс, откаде
Улфилас потекнува. Уште во 9 век во Томи во Мезија на готски се проповедало“.
16

Gustav Weigand (1860-1930), “Ethnographie von Makedonien”, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924.
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Наведените биле Монголи, што важи и за Печенците и Куманите на стр. 21.
Стр. 30: „Турко-Татари: а) Турци, б) Татари.
Кавказки народи: Черкези“.
Стр. 32: „2. Карактеристика на населението на Македонија“
Стр. 36: „е) Албанци.
За македонските Албанци многу повеќе се мухамеднаските Геги, отколку
ортодоксните Тоски во посматрање, од кои од страна на турската власт за појачување на мохамеданскиот елемент Гегите во голем број кон Македонија се донесени
и таму населени...Ипак е сигурно, дека христијанските жители на Македонија подраго сакаат да имаат работа со турските службеници, отколку со албанските. Последните важат како ужасни, немилосрдни и алчни.Додуше тие се поинтилигентни,
марливи, и пред сé многу енергични. Турците не само во минатото, туку исто така
во поновите времиња да им благодарат на енергијата на Албанците- Гегите, и на
интелегентноста и подвижливоста на Албанците- Тоски...“.
Густав Вајганд прави генетска разлика: интилгентни Тоски=Шкиптари наспроти Гегите=Арнаутите. За да се потврди генетската разлика, кој тој ја наведува,
тој, на стр. 14, за Бугарите вели: „Овие биле степески народ, кој од Азија кон Европа во руските степи се доселил и се населил меѓу Волга и Дон. Сите веројатности
тие биле татарско потекло...“. Нивниот бог бил Асен, како што било на Готите.
Следи Белците биле поинтелгентни од Монголите, како што е меѓу Геги и Тоски.
За да се образложи генетската разлика меѓу Белци и Монголи, бидејќи во
Македонија воглавно биле Геги, кои сите биле муслимани- ниеден христијаннинтој, на стр. 37 пиши: „Во Македонија мохамеданскиот Албанец нарочито со задоволство се поставува како полјак или чувар од христијаните како и Турците, и додуште поради неговата достојна особина, која кај другите балкански народи е мошне изгубена, тоа наиме е неговата поузданост. Ако Албанецот на неговиот господин неговата беса (така еден вид чесен збор) му ја има дадено, тој на него безусловно може да се ослони. Верноста и храброста се особини, кои на Албанецот во
некоја рака монопол како кавас му се постигнати“.(Беса, бес=бес; каваз=гаваз, Р.И.)
Тој, на стр. 37, говори за плашливоста на Албанците и за неа тој објасанува.
Меѓутоа, никакво објаснување не е потребно, кога Албанците се докажани
убијци од задгрб.Кога тие некој го убиваат од задгрб, тие не се во состојба да се соочат со својот непријател. Следи Албанците вршат убиства од задгрб, што не е одлика на Белци, како што биле/се Македонците, кои отсекогаш убивале како витези.
Стр. 38: „ф) Турци (Татари, Черкези)“.
Стр. 39: „Злобни озлогласени како Турци се Татарите и уште полоши се Черкезите, кои страв и грозота шират, каде ќе се појават. После Кримската војна од
Турците на Балканот населиле околу 100000 Татари и 500000 Черкези, од кои додуше само мал дел дошле во Македонија. Како мухамедани тие ги посматраат Христијаните како нисковредни луѓе или ги гледат со презир и со надуеност. Нивното
искористување и силовање важи како ним да им е дозволено“.
Сабри Годо пиши да не му се попушта на Черкезите- тие тогаш уште бараат.
Ото Цирер, на стр. 96, пиши „поглавица на Крим-Готи“, а поглавицата владеел кај Индијанците,кои биле Монголи; стр.100 се „Асен-богови“ на Готите- богот
Асен бил на Бугарите (Татарите). Па следи до денес името Асен е во масовна употреба во Бугарија. Татарите како Индијанците скалпирале, и Арнаутите (Татарите).
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Монголите живееле оддалечено со семејствата, никој ништо да не види во
неговиот имот како што било/е кај Арнаутите (Гегите)- тие се заградуваат со високи ѕидишта, со пушкарници, кој внатре влезе не излегува, тие внатре сė прават итн.
За да се потврди дека Анадолците (Фригите) биле Бриги се битни генетските споредувања. Како наједноставно споредување е со крвните групи. Крвната група А на белата раса е вегетеријанска во исхраната што е во спротивност на крвната
група В на монголската раса како месојадна. Значи, крвожедна, поради што до денес Монголите и нивните Арнаути се крвожедни: тие кршат нозе, режат по кожата
да се види крвотечение, одлика на канибализмот на темните раси, а Монголита јадат свежо месо и пијат крв директно од топло животно. Ова е спротивност Белците.
Како доказ дека крвната група В била монголска таа е месојадна како заедничкате
првобитна крвна група 0- во крвната група В доволно не се лачи хлороводородна
киселина која е неопходна да го активира ензимот пепсин со кого во желудникот
започнува процесот на разлагање на белковините, а продолжува во тенкото црево ...
Вилијам Бојд,17 на стр. 433, по редослед ги прикажува крвните групи:
Популација место
број испитани 0
А
В
АВ
„Грци
Атина
1,200
42
39,6
14,2
3,7
Германци
Берлин 39,174
36,5 42,5
14,5
6,5
Турци
Истамбул 500
33,8 42,6 14,8
8,8“.
„Бугари
Софија
6.060
32,1 44,4 15,4
8,1
Унгарци
Будимпешта 624
36,1 41,8 15,9
6,2“.
Анадолците, споредени со ДНИ, се блиски на Бригите, но не на Монголите.
Овие споредувања се наспроти на азиските (моголски) Арнаути. Тие биле
монголски лесни летечки коњски одреди, акикнџии. Следи косовската овца е со долга опашка како монголската, што важи и со монголскиот ген на коњ, генетска блискост со Кавказ и Црноморието, повисоко учество на монголска крвна група В и заедничката АВ, кавказко- црноморски традиции и обичаи, на Татари и Черкези.
МОНГОЛИЗИРАЊЕ ЈАЗИКОТ НА ФРИГИТЕ
Халил Иналџик, во глава I, пиши: „...Развиената цивилизација на нејзиниот
грб, кои се катактеризирале верска ортодоксност, схоластичка теологија, дворска
книжевност пишана на еден извештачен јазик и шеријатски закон, во овие погранични земји му остапило место на народната култура обележана со еретски верски
редови, мистицизам, епска книжевност и обично право. Во анадолскиот кнежевства
турскиот јазик постанал адимистративен и книжевен јазик...“.
Халил Иналџик, во глава IX, вели: „Спрема персиските државни традиции,
правдата се сфаќа како суверена милост и наклоност која произлегува од неговата
апсолутна власт, додека правичноста на власта во крајна линија зависи од владетелските морални особини. За разлика од тоа сфаќање, турската традиција сврзана со
централна Азија се сведувала на правда на непристрасно применување тору или јасе, зборник на законит кои ги составил основачот на државата. Во Gök-Türk записи,
пишани 735. година, стои дека идеална власт е онаа која во све ја придржува тору.
Дури и после преобраќањето во исламот, монголските ханови од Иран со длабоко
17

A.L.Kreber (1972): Antropologija danas, Vuk Karadžiċ- Beograd. Во наведената книга се повеќе автори. Таков бил и Влијам Бојд. За книгава следи само мал извадок, кој е само прилог кон вистината.
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уважување во посебната ризница ја чувале Џингис-хановата јасу- зборник законии тука барале патоказ за раководење со државата“.
Следи се работело за арапскиот ислам, кој породрел во Персија, каде имало
монголски назеди, што важело и за на позападно. Токму затоа Османовиот јазик
бил новоперсиски со монголски елементи, кој бил за потребите на исламот. Овој
трорасен јазик на Белци (Пелазги), Црнци (Семити) и Монголи бил во спротивност
на дворасниот јазик коине на Белци и Црнци, кој бил во служба на православието.
Халил Иналџик, во глава XVII, кажува: „Османовите писатели своите верски и правни дела ги пишеле на арапски јазик, ама веќе во четиринаесеттиот век
почнале да преведуваат на турски. Во почетокот претежно се преведувале корисни
или поучни дела од областа на историјата, политиката и моралот, убавото однесување, астрологија, естаственици и гемологија, наменета на султаните и влијателни
државници. Напоредо со овие работи постоеле многу општи прирачници за исламот и популарни книги од медицината преведени или пишени на турски јазик. Две
популарни книги кои потекнуваат од 1499. година, уште спаѓаат меѓу најчитани дела. Тоа се поемата Мухамедија (Книга за Мухамед) и прозниот спис на Енвâр алÂsiкîn (Светлост на љубовникот)- книжевна творевина на браќата Јазиџизаде. Браќата Јазиџизаде припаѓа на бајрамската секта, и на крај на првиот дел, во кого го
опишува животото на Пророкот и останатите значајни луѓе, се објаснуваат значењата на гностицизмот“.
Од арапски „веќе во четиринаесеттиот век почнале да преведуваат на турски“. Се потврдува дека никогаш немало турски народен јазик, туку само Османов.
Халил Иналџик, во глава XIX истакнува: „Во селџучкиот период образованите луѓе во градовите на средна Анадолија ја прифатиле персиската висока култура, додека на границите преовладувала турска народна култура на газии и дервиши,
со своите струји на мистицизмот и витештвото...“.
Ларус, том 3, стр. 167 е Турска книжевност, а на 168 е поднасловот Турска
книжевност во Турција, на Османлија: „Таа почнала да се создава дури и пред основање на Османлиското Царство, во малите турски држави во Анадолија кои му
претходеле. Ама тука, заклучно со XIII век, персиски јазик доминирал како книжевен јазик, и турски воглавно се смета народски говор. Така на персиски пишел, на
пример, големиот мистичен турски песник (од Иконија) Џелалудин Руми (12101273), основач на дервишкиот ред мевлевија. Неговиот син и продолжувач, Султан
Велед (1227- 1312), иако продолжил да пиши стихови на персиски, уфрлува меѓу
нив понекој дистих на турски, ама во персиска метрица. Прв феудален господар на
Анадолија кој кој го освоил турскиот како званичен јазик во својата држава (област
Конија) бил Мехмед Караман Оглу (во околу 1276...“.(Руми од Рум=Рим=Рон, Р.И.)
Јозеф фон Хамер (1836) пиши: „Мехмед-бег, Караманов син, основач на династијата Караман, која истовремено се подигнала од османовото на рушевините на
Селџуцкото царство и која два века се одржала како нејзин опасен такмичар, го обзнанил еден обичен Турчин како син на оној на Крим во сарајот на умрениот Изудин, во чие име достигнал главниот град и власт. Ќе биде згодна прилика на друго
место да говориме за основањето на карамановата власт и на нејзините извршители; овде ќе приметиме само дека Мехмед Караман во текот на таа промена на престолот вовел мошне битна промена во пописите на порезите. Овие дотогаш во целото Селџуцко царство биле напишани на персиски јазик. Мехмед Караман ги по-

83
мешал турскиот со персискиот и го оспособил книговодството, помешано од двата
јазика, по кои уште и денес се водат пописите на османовата ризница посебно со
лошото писмо и јазик. Абак, монголски хан, заради заштита во исто време ги повикал на помош двата селџуцки владетели, наиме оној од својот главен град од божемниот Изудинов син протераните Гијазедин Кеихусрев и Месуд, вистинскиот син
на оној од Крим умрениот Изудин. Абак ги испратил против Турчинот, кој се дрзнал да го дофати престолот, и против неговиот заштитник Караман, својот син Огуз
-хан и својот везир Фахрудин Али-шах. Тие го протерале дрзникот, кој го сакал престолот, а неговиот заштитник Мехмед-бег Караман заедно со браќата, ги убиле.
Селџуцкото царство го поделил монголскиот хан меѓу два браќа, така Кеихусрев
владеел со западниот дел на Икониј (Коне), а Месуд источниот во Ерзинџан, Сивас
и Малатија. (1283) Првиот дал да се смакне Аргун-хан (Абака-ханов наследник),
оти тој му постанал сумлив како да е со неговите непријатели Татари, те. со Турците од Крим, против неговите поданици, Монголите во Персија“.
Се говори за Белци и Монголи. Вториве биле Турци, а вакви авторот ги означува Татарите од Крим. Исто така, имало Черкески ред во Османовата војска, а
Черкезија била на Кавказ. Монголи имало и во Персија. Следи јазикот во Фригија
да бил бригиски говор, а имињата биле бригиски; Икониј=и кон... (Коне), кон=коњ,
нј. Во употреба бил персискиот јазик, во кого биле внесени турски=монголски зборови. Ова било потребно затоа што во Османовата војска имало Татари, Черкези...
Се кажа: „Мехмед Караман ги помешал турскиот со персискиот и го оспособил книговодството, помешано од двата јазика, по кои уште и денес [1836 година]
се водат пописите на османовата ризница посебно со лошото писмо и јазик“.
Мехмед Караман само го монголизирал=турцизирал новоперсискиот јазик.
Бидејќи во Осмновото Царство имало повеќе службени јазици, јазикот на
Фригите се измешал. Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесарабија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден
турски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не
литературен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.
Овде не се говори за било каков народен јазик, туку за мешавина на јазици.
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни
зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, немало ни европски народи.
За најдобар приказ на мешан јазик бил албанскиот,кој бил на четири народи.
Кај Х. Р. Вилкинсон,18 на стр. 212 е Американски: карти на Леон Доминијан
од 1915 и 1917, а на стр. 215, под Албанци, стои: „Доминиан дава неколку докази
што се однесуваат на Албанците. Тој истакна дека постојат повеќе етимолошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но излезе дека е тесно поврзан со келтската форма
алб или алп, што значи планина.19 Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел
на полуостровот кои зборуваат шкип (албански) би требало да се сметаат дека се од
албанска националност. Тој истакнуваше 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 индо18

Х. Р. Вилкинсон, „Картите и политиката- Преглед на етнографската картографија на Македонија“,
Македонска книга, Скопје 1992. На англиски објавена во Ливерпул, 1951 година.Многу преддоцна...
19
“Albanch” денес е се уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои од високите во Шкотска. (Скот=скот, со пелагонско фустанче, македонска гајда со македонски ритам седумосмини, Р.И.)
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европски елементи’. Татар-турскиот брои 1.180, Романскиот, 1.420, грчкиот 840 а
словенскиот 540 збора“.
Бидејќи Албанците како Муслимани биле Турци се продолжува со Турците.
Вотсон, на стр. 246, пиши: „Во меѓувремено се развивало друго движење за
реформа меѓу народот со турски говор во Руското Царство, посебно меѓу казанските Татари и Татарите во долината на Волга. Татарските водачи од почетокот се бавеле со општествени и просветни реформи и равноправност со исламските и христијанските поданици на Руското Царство; ама постанувале све повеќе свесни на
специфичното единство на јазикот кое ги поврзувало народите на турскиот говор.
Панисламизмот почнал да се повлекува пред пантуркизмот. Главен експонент на
таа нова струја не бил поволшкиот Татарин, туку Кримјанинот Исмаил-беј Гаспирали (1851- 1914) кој од 1883. понатаму во Бахчисарај на Крим објавувал двојазичен дневник Tercümen (‘Преведувач’, во руското издание Переводчик). Гаспирали
настојувал создавање на еднообразен турски јазик, изведен од турскиот кримски и
поволшки татарски. Во тоа не успеал, ама неговата кампања за солидарност на турските народи под крилатица ‘Единство на јазикот, во мисли и во дело’ (didle, fakirde, iste birlik), оставиле значаен траг.
Отоманските владетели поткрај деветнаесеттото столетие не се занимавале
со такви идеји, ама младите отомански интелектуталци постанале свесни на новите
тенденции. Годината 1897. песникот Мехмед Емин го употребил презрено зборот
türk во родољуба песна, во која изјавил: ‘Јас сум Турчин, мојата вера и мојата раса
се моќни’...“.(Отоман=Ото ман: Ото=Отон и ман=човек, мен=мин, мина=луѓе, Р.И.)
„Понатамошно раскинување со минатото претставува укинувањето на арапското писмо и воведување латиница, со декрет од студен 1924. На Кемал влијаеле
плановите за воведување на латиницата во советскиот Азербејџан 1925. Неговите
цели донекаде биле налик на целите на советските водачи: попат на нив, тој сакал
да го изолира новото поколение од книжевноста и културата на минатото, содржани во арапското писмо. Неговата сурова акција излегла во пресрет на потребата која јазично и стручно давно ги чуствувале. Турскиот јазик со голем број различни
вокали не бил прикладен за арапското писмо. Турскотот нациоинален покрет од почетокот, исто така, захтевал реформа на јазикот. Незграпни службен речник и стил,
преполн не само со зборови туку и цели фрази од арапски и персиски, валјало да се
надомести со јазикот поблизок на секојдневен говор. Истамбулскиот печат веќе неколку десетлетија придонесувала на процесот на симплификација и модернизација;
Кемал го забрзал тој процес. Турското лингвистичко друштво е основано 1932. добило задача дека во најкраток рок да ги елиминира арапските и персиските зборови, и од турски корен да создаде нови зборови кои ќе дојдат на нивно место. Таа забрзана и вештачка акција донела многу смешни резултати, и после неколку години
темпото знатно е успорено те на многу зборови на нетурско потекло, кои биле во
општа употреба, им било допуштено да останат. Меѓутоа, во текот на времето праксата постигнала повеќе отколку политиката. Промените кои во пишаниот и говорниот јазик кои се појавиле измеѓу четириесеттите и седумдесеттите години на ова
столетие, еднакво се големи како промените постигнати триесеттите години, и неологизми се множеле и почнале да се употребуваат во секојдневниот говор.
Ататüрковата концепција на турска нација го обфаќала народот на турскиот
јазик, настанат внатре на државата чии граници се одредени со мировниот договор
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во Лозана 1923. Тој се одрекол на сите права и на други народи на други некогашни
отомански териотории, и на народи на турскиот јазик кои живеат во Советскиот
Сојуз, Иран ии Афганистан: еднакво ги отфрлиле и пантуранските и панисламските
цели. Државата добила службен назив Türkiye, кој почнал да се употребува тек во
последните години пред војната, и не стекнал службен статус све до донесување на
законот за темелни организации 20. сечањ 1921. Од тоа време понатаму, зборот кој
го употребувале Турците и странците бил ист. Кемал поттикнувал создавање на
повиесни митови со кои била цел Турците да се поврзат со некогашните жители на
Мала Азија и да ги ја величат предисламската повиест на Турците. Така се тврдело
дека Хетити биле Турците: симболички, една од новите државни банки е наречена
Хетитска банка (Eti Banka). Меѓутоа, Турците отсекогаш не живееле во Мала Азија; првобитно Турците живееле во средна Азија, колевка на човечката раса. Оттаму,
како почнале да тврдат националистичките идеолози, некои Турци го продолжиле
патот све до долината Нил, каде создале фараонска цивилизација, а други до Месопотамија, каде ја втемелиле сумерската цивилизација (Ататüрк, исто така, основал
и Сумерска банка). Во текот на времето, народот на тие уште оддалечени земји, кој
ја должел својата култура на далечните турски претци, го изгубил својот турски јазик. Тој се задржал само во Мала Азија и некои земји спрема исток“.
Се истакна, што кај Х.Џ.Велс, како фуснота, се наведува: „Во последно време некои турски историчари покушуваат да утврдат дека чистокрвните Турци биле
потомци на Сумерите, создавачи на најстарата досега позната просветеност“. Овде
се поврзува дека Турците биле Хетити-Белците во леденото доба биле во Левантот.
Све тоа се оспорува, а се говори дека Турците имале монголско потекло. Ваков заговор на Европјаните има и за Етрурците, кои пишеле со руни, во кои има и
мноштво тн.Кирилични слова. Тие го имале и тн.словенски бог Перун. Етрурскиот
јазик се споредува со јазици на народи и на други раси, од далечна Азија и Африка,
но никако со најбројниот народ тн.Словени. А тн.словенски јазик бил етрурскиот.
Од игра отпаднале дури нивните соседи: Словенците, Истраните и Далматинците...
„Ататурк умрел 1938 година...
Кемал оставил во наследство...Мислењето кое Турците би можеле да го имаат за местото на својата нација во светот уште е збркана. Меѓутоа, да постои турска
нација, од која стотина години порано така да се рече немало ни спомен, нема никаква двојба“.
Кога немало турски јазик, а балканските денешни земји биле турски, отпаѓа
веројатноста дека имало балкански народи со свои етнички=еднорасни еднорасни
јазици.Токму сите балкански јазици биле само во последните векови, 19 и 20 век.
Како прв автор на Османовата историја авторот Јозеф фон Хамер фригиските зборови ги прогласувал за турски, при тоа тој не кажува дали тие негови турски
зборови се употребуваат во Кина, Монголија итн. Така тој учествувал во одродувањето на Анадолците (Фригите=Бригите) во Турци=Монголи. Бидејќи тој како Германец знаел дека Готите биле Татари, тој многу убаво знаел кои зборови се турски
=монголски, а кои пелазгиски=тн.словенски. Ова се објаснува на многу едноставен
начин што сите негови тн.турски зборови истогласно се објаснуваат со тн.словенски јазик, што не важи за монголските, кои се малкубројни во однос на фригиските.
Како што германскиот јазик имал мноштво монголски зборови и тоа поради
Готите, тој многу убаво знаел кои зборови се монголски а кои се тн.словенски. Ме-
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ѓутоа, како што германските автори ја кријат вистината дека Готите биле Монголи,
следи тие да не сакаат да ја поврзуват генетиката со јазикот. Едноставно тие не сакаат да кажат, дека Готите биле Монголи со монголски јазик- тие самите се лажат...
Пак, кога се говори за монголски јазик, бидејќи до Виетнам дошле Белци
(таму ја однеле зуралата- таму е малечка), што важи и за во Јапонија (мноштво знаци личат на руни), како и пирамиди и разни градежи итн., од Монголите во монголските јазици биле вклучени мноштво тн.словенски зборови, имиња, бригиското
дативно у... и традиции (бригиската кратка јака која е индиска,кинеска...руска итн.).
Бригискиот говор е македонски службен јазик. Од него поради политика
огромен број зборови се отфрлени. Ова било поради тоа што од политичките јазичари таквите зборови биле прогласени за турски, грчки, скиптарски и влашки, дури
бугарски и српски. Токму затоа денешниот македонски јазик е осиромашен.
За да се потврди политичкиот однос,турцизмите во Турција се македонизми.
Со Османовиот турски јазик Македонците со исламска вероисповед се турцизираат=монголизираат, што е грев а и злостор. Дури има полошо- со Албанците.
Доказ на монголизирањето на Фригите битни биле дворасните Албанците.
ДВОРАСНИТЕ АЛБАНЦИ
Халил Иналџик, во глава VI, пиши: „...Современииот историчар Селаники,
јадикувајќи поради свеопштата анархија, запишал:
‘Рајата повеќе не се споменува со царевите наредби; војниците се свртеле
против својот султан. Поданиците престанале да ги почитуваат претставниците на
власта, и ги напаѓаат не само со зборови, туку и со шамари. Секој се владее како му
е волјата. Откако тиранијата и неправдата пораснала, жителите на провинициите
почнале да бегаат во Цариград. Нас не напуштиле стариот ред и склад. Кога конечно бидат нестанати, пропаста неминовно ќе настапи.’ “.
Авторот самиот го потврдува петвековното азиско муслиманско ропство.
Кон ова да се додаде дека платеници војници им биле Татарите и Черкезите,
а во Османовата војска имали и Черкешки ред, крволочноста не била издржива. Да
се додадат и дервиши=дер виши, дери виши=виси=обеси, состојбата била грозна.
Денешниот тн.народ тн.Албанци, а Албанија била на Кавказ, е дворасен од
Скиптари како Европјани и Арнаути како Азијати.Вториве се со монголски одлики.
Бидејќи никогаш немало било каков посебен народ Скиптари=тн.Албанци,
тие биле само со создавањето на новата земја Скиптарија, с=ш, тн.Албанија. Токму
затоа тие си создале своја вештачка историја, со фалсификати. Вакви биле на Рим.
За католицизмот Марин Барлети (16 век) напишал фалсификат книга „Скендербег“.
Ова може да се прочита и кај Han, Johan- Georg, а било во врска она што го
пиши Херодот, дека и Ерменија биле основани од Бригите. Бригите се ширеле кон
исток, а ваква била на „(пелазгиските) Тесалци“. Истите поими во Ерменија и Арбанија ги искористил Марин Барлети,каде отсекогаш Рим сакал да владее. И следи
Балабан- паша. Овој бил Ерменец, чија земја била под Албанија, од каде бил Јакуп
Арнауд. Според други автори, тој бил и Албанец. Тогаш Албанија била на Кавказ,
денес Азербејџан... Поимот Албанија произлегол од алова (црвена) банија (земја),
каква што е на Кавказ, а со црвеница земја Арбанија нема планина. Следи од Кавказ биле Анаутите. Кога Османите населиле Арнаути во Епир следи тој да се наре-
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че Арнаутија=Арнаутлук...Дури и сета Арбанија го добива поимот Арнаутлук, но
никако Албанија.Името Албанија било дело на Марин Барлети за потребите на Рим
за Арбанија, тоа да се поврза со историјата на Рим, Албани...Албанците- Арнаутите
биле со кавказко- црноморско потекло, познати како Черкези, Татари итн. Овие биле носители на војниот живот во Османовото царство, следи бил познат Черкески
ред во Османовата војска, а и денес Арнатите како Арнаути „живеат во Турција“.
Авторот Черкез, македономрзец, со кавказки долг череп, од Македонскиот
институт за националмна историја,пиши: „Биографот на Скендер-бег,Барлети, вели
дека Скендер-бег е земен како заложник од султанот Мурат II во 1412 година, кога
тој имал 9 години, и дека таму добил име Скендер-бег по Александар Велики, и дека тој изразнал во примерен војник при што стекнал голема доверба кај Мурат II“.
Халил Иналџик, на крај има „Хронолошки преглед на Османовата историја“:„1412. Споразум измеѓу Мехмед и Манојло усмерен против Муса (јули)“; „1421.
Смрт на Мехмед I; Мурат II во Бруса (во мај); Мустафа господари со Румелија“.
Стои Мурат II го зел заложник Ѓорѓи 1412. година, а Мурат II на власт стапил десет години подоцна (1421. година). Значи, очигледен фалсификат во години.
„1432- 1433. Побуна во јужна Албанија“; „1443. Хунијадова инвазија на Балканот; битка кај Златица (25. декември); Скендербегова буна во северна Албанија“;
„1448. Поход на Мурат II на Скендербег; битката на Косово (17-19 октомври)’“;
„1450. Втора војна на Мурат II на Скендербег“; „1457. Скендербегова победа кај
Албулена“; „1466. Војна на Мехмед II против Скендербег; изградување на градот
Елбасан“; „1467. Мехмед II поново во окршај со Скендербег...“; „1468. Скендербегова смрт (17. јануари)...“; „1474. Османови напади во Ердељ; опсада на Скадар во
Албанија“; „1478. Узун Хасан умира (6. јануари); Мехмед II го опседнува Скадар
во Албанија; предавање на албанскиот град Кроја (6. јуни)...“.
Како прилог се наведува и, што Халил Иналџик, во глава XIII, како Спахиска коњица, пиши: „...Податоците од 1431. година за погранична област Албанија
покажува дека 16 проценти спахии биле бивши христијански поседници феуди, 30
проценти Турци од Анадолија, а 50 проценти султанови или бегови робови“.
Важно е дали Георг Кастриотис би можел да биде заложник со 9 година ?
Пак, Халил Иналџик, во глава VIII, истакнува: „...древната турска традиција,
спрема која султановите синови, бидејќи влезат во пубертет- а по исламскиот закон, тоа значело кога наполнат дванаесет години- како намесници им се упатувани
со своите учители во старите административни средишта во Анадолија“.
Значи, тн.Скендер-бег да го учи Османовиот јазик, исламски арапски јазик...
како Мехмед II, и да ги учи вештините за голем воин, не се совпаѓа со наводот.
Следи не се совпаѓаат годините- дванаесет- ниту годините за јаничарување.
Исто така, тој таму од султанот не бил наречен Скендер-бег, а што значело
Александар Велики, туку тоа било во војна со Османите и тоа без тој да биде даден
заложник. Токму и затоа тој не го знаел ни Осмновиот, никако арапскиот јазик.
Во прилог е што Сабри Годо пиши во книгата Скендербег, која е за Велика
Албанија, издадена во Тирана, 1983 година, на германски јазик, добиена од Берлин.
„Кардиналот го посматрал Скендербег. Тие очекувале, Нов Александар да
видат, меѓутоа пред нив стоел шеесет годишен старец, кој всушност изгледал како
седумдесетгодиштен“. Тој изгледал десет години постар- не бил 9 туку 19 години.
За доказ било она со Мурат II, чиј навод бил десет години после оној на М.Барлети.
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Черкезот пиши: „Иако биографите на Скендер-бег велат дека тој како млад е
одведен во заложништво кај султанот и таму е воспитан во исламски дух, сепак, од
други документи пред сė венецијански, дубровачки, хилендарски и други се гледа
дека до 1430 година Ѓон Кастриоти ги имал сите четири сина кај себе, па може да
се заклучи дека Скендер-бег е земен како заложник во 1430 година, кога веќе имал
25 години“. Значи, тој со 25 години никогаш не бил заложник, а никако и обрежан.
Годо вели: „...За изнендување бил донесен еден заробеник, а тој бил неговиот внук, Зарчин Аранит Зачја, синот на Ангелина и Владан Аранит, младиот брат
на јунакот Музак...“. Аранитите биле Комнени. Имињата биле бригиски=брзјачки.
„Кога се расправале Ѓорѓи со Зарчин, кој сакал да биде турски вазал, таму
биле Ѓоко и двата венецијански капетани. Ѓорѓи со неговиот стар познат удар, кој
како легенда на неговата страшна снага и неговата сигурност во годењето на неговата рака, попреку него му ја откинал главата, која била прогласена предавничка“.
Следи заклучокот, кога тој на својот внук од сестра си му ја откинал главата
затоашто тој соработувал со исламот, Ѓорѓи никогаш не бил обрежан и муслиман.
На Барлети следен фалсификат бил дека Ѓорѓи со Мехмед II се допишувал...
За да се потврди дека Скиптарите се факсификатори, тие додатокот ...ис неуспешно покушале да го избришат, оти тој бил Комнен: Георг Кастриотис. Неговиот татко бил само Јоан + в = Јован=Иван. А тој бил само Ѓорѓи, никогаш некој Ѓерѓ.
Следен скиптарски фалсификат, тие биле Илири, а не дека Илир=тн.Словен:
Иво Вукчевиќ, на стр. 533, за „Денот на свети Владимир, истакнува:
„Славата на св. Владимир привлекува ходочесници на сите вери од Грција,
Македонија и Албанија. Секоја година на денот на св. Владимир се отворува камениот саркофаг и дрвениот ковчег се изнесува во двориштето на видување и поклонување литија на ходочезниците. 1380. година манастирот го обновил Карло Топи,
водечка лилност во Албанија измеѓу реката Мат и Скумб. Епитафот е на три јазика:
грчки, латински и српски“. (Па само на коине, латински и тн.старословенски, Р.И.)
Бидејќи се спомна Карло, кој бил Комнен, значи, Бриг=Брзјак. Следи неговиот јазик бил само брзјачки, кој бил тн.словенски говор, денес македонски јазик.
Токму затоа Албанија била само тн.словенска.Од друга страна, Албанија како имот
била сопственост на Комнени. Следело Албанија да биде двојно македонска земја.
Вотсон, на стр. 151, пиши: „Последен балкански народ во кој се појавило национално движење биле Албанците. Меѓу ним верата делувала повеќе како фактор
на рацепканост отколку единство. Повеќето Албанци биле муслимани, меѓу кои била најважна сектата бекташи, додека останатите биле православни или католици.
Тек поткрај столетието се зачврстила идејата дека заеднички фактор на албанскиот
јазик валја да се смета поважен од судирот измеѓу христијаните и муслиманите.
Албанците исто така биле поделени на две главни групи, Геги и Тоски; први живееле на север, а другите на југ на реката Шкумба. Гегите биле организирани во племиња, додека социјалоната структура на Тоските се состоела од големипоседници и
зависни селани. Наречјата на Гегите и Тоските исто така меѓусебно се разликувале.
Албанците биле извонредни војници во отоманската војска, а неколку распршени
заедници на Албанците се најдувале во Романија, Грција и Италија“. (Ш=С, Р.И.)
Се говори дека Албанците биле последен народ за да се ослободи. Се бореле
покрај христијаните и бекташите- мнозината муслимани биле само за со Османите.
Гегите како Азијати и монголски наследници биле организрани во племиња.
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„...настојувале да се втемелат школи за Албанците, а некои ги отвориле Австријците и Италијаните...балкански војни 1912-13... 28-XI 1912, албанска држава.
После понатамошните триесет години италијанска доминација, односно директна анексија (1939), Албанија стекнала вистинска независност тек под комунистичката власт 1945....подршка добила од далечна Кина...“.
Значи,Албанците биле само со Османите, со фашистите, комунистите на Тито, Сталин и Мацетунг- секогаш само против домородците вон Албанија: „чума“...
Немале писмо до 1908 година,а тоа не било од Скиптари во Скиптарија туку
од Власи во Битола.Следи нивните наследници да не знаат скиптарски и арнаутски.
Во својата книга „Албанците двоконтинетален и дворасен т.н. народ“ напишав што Вилкинсон наведува. Овде се само извадоци од него цитираните автори.
Се истакна: „Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволира 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 индоевропски јазици беше спасен
од натамошна асимилација и разводнување. Сепак, пред 1924 не се случи тоа во
училиштата да биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“.
Значи, во Албанија во употреба биле латинско, кирилско и арапско писмо.
Следи во 1908 година и романско писмо. Тоа писмо му било потребно на народ кој
би имал национално чуство. Пак, „Албанците во 1913 беа лишени од секакво национално чуство“. Токму затоа „ Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да
биде предаван албански или ‘шиптарскиот’ јазик“. Па до 1924 година без Албанци.
Скиптарите, фалсификатори, се проголасиле домородци и вон Скиптарија.
Вон Скиптарија, според скиптар, никогаш немало Скиптари=Арбанаси.
Нивното колонизирање од неа е кога тие за подобар живот се исламизирале.
Во Ларус, том 3, на стр. 475, се говори за Кочина краина, а на стр.476 продолжува: „...Најпосле, во втората половина на XVIII век дошло и до поголеми породори на Арбанасите во Србија, особено на Косово и Метохија, и во западна Македонија, во краиштата околу Кичево, Гостивар, Тетово и Скопска Црна гора. Арбанасите не само да го користеле прореденото тамошно население, кое ја напуштило
земјата, туку и сталните меѓусебици на скадарските паши и турските прваци во градовите измеѓу Подгорица, Нови Пазар, Приштина, Призрен, све до Битола“.
Пак, поимот Арбанаси(=ар бан ас) бил само тн.словенски, со значење земјоделец.А оние за кои се говори биле само Муслимани=Турци,никако етнички народ.
Тоа било со Али-паша Јанински, кој сакал да стане султан. Слично било и со
Македонецот од Кавала пашата Мохамед Али. Тој во Египет владеел како крал. За
тој да ги спроведува одмазничките дејствија користел Албанци- тие биле дворасни.
Никола Рерих,20 на стр. 109, пиши: „Принципот на јапонската борба е повторен удар“. Јапонците биле со висок удел на Белци: бели, високи...и со крвна група
А 38%. Следи тие како Белци биле горди, но не подмукли како Монголите. Вакви
биле Арнаутите (1/6 Татари и 5/6 Черкези). Тие како страшливи убиваат зад грб- а
без да знае за тоа нивната жртва. Вакви се и нивните исламски „браќа“ Скиптари.
Халил Иналџик, во глава VI, пишат: „...Припаниците на коњицата мислеле
дека чинат вистинска војничка класа во средновековен смисол, и биле убедени дека
користењето на огненото оружје не доликува на нивниот појам витештво“.
20
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Иако Албанците биле војници и старешини во Османовата војска,тие тогаш,
ни досега не убиваат витешки.Тие како кукајци,скриен од некаде,стрелат и убиваат.
Ова е поради тоа што тие како плашливци не сакаат да се соочат со својот непријател, оти тие биле/се плашливци. За нивната плашливост... пиши и Густав Вајганд.
Што се однесува за потеклото на Арнаутите, кои ја носат белото капче, со
него се објаснува потеклото на азиските Арнаути, кои само тие го носат кечето, и
тоа масовно вон Скиптарија, затоашто вон Скиптарија се 90% Арнаути=Геги и 10%
Скиптари=Тоски. Како прво поимот кече е мијачки. Пак, Мијаците од северна Скиптарија биле протерани од Арнаутите, кои од Азија биле колонизирани на крајот на
17 век. Исто така, поимот кече е и брзјачка. Следи Скиптарија била бригиска=брзјачка. Бидејќи Брзјаците и Мијаците носеле црна капа, а Турците=Муслиманите и
црвена капа (фес...), белото капче е со потекло само од Кавказот од каде на Балканот биле колонизирани Черкезите. Затоа Татарите биле/се без белото капче (кече).
Ова може да се образложи и со наводите на Јозеф фон Хамер, кој пиши дека
вон Албанија немало Албанци. Неговата книга била издадена во 1836 година. Следи селење на Албанци вон Албанија и азиски Арнаути. За Вилкинсон „по 1840, што
Турците ја иницирале политиката на населување на Татари и Черкези во областите
на планината Шар“. По Кримската војна, Густав Вајганд, 100.000 Татари и 500.000
Черкези. Фуснота на Вилинсон: Мекензи и Ибри (1867): „На картата...овие Черкези...во околината на Стара Србија и во областа Ниш-Врање“. Трифуновски пиши:
„албанските мухаџири од околината на Врање, Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“. Хамер21 кажува дека Косово било
развиено на исто ниво со југот и северот. Тоа назаднало само од 1840 година.
За овие монголски Азијати(Арнаути) има материјален доказ:монголска овца,
ген на монголски коњ, повисоко учество на крвна група В и со „мешаната“ АВ,
ДНК- блискост со Кавказјето, обичаи и традиции, акинџии итн. Тие се однесуваат и
живеат како на Кавказ со највисок наталитет кој е само азиски и монголски- кој го
нема кај ниеден европски народ. Нивното однесување е злосторничко врз домородците и православните. Па тие биле и останале само едно: православни злосторници.
Се истакна што Showich пиши: по Кримската војна... “Положбата не се подобрила кога Черкезите и еден дел на Татари биле населени во Бугарија и централна Анадолија. Преку милион влегле во царството меѓу 1876 и 1895 години. Затоа
меѓу 1831 до 1882 година бројот на машките- муслиманите се дуплирал, па затоа
бројот на муслиманите пораснал“.Вакво монголско множење постои кај Арнаутите.
Множењето се учи во џамии- Муслиманите да ги надвладеат Христијаните.
Со нивното колонизирање почнал процесот на исламизирање. Во ништо не
заостанале злогласните Скиптари: прво исламизирање, а тек потоа и скиптаризирање. Бидејќи Арнаутите како Азијати не го познавале скиптарскиот јазик, што важи
денес,тие вршеле само исламизирање, никако арнаутизирање ниту скиптаризирање.
Французот Виктор Берар вели: „Преводувањето во ислам не било дело на
владата туку на големите поседници. Околу 18 век. цели покраини биле обрезани
со наредба на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанско езеро
добиле наредба околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците
21
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биле најголеми посленици на поле на исламизацијата“. Оние кои би одбиле би биле
изложени на опасност да го изгубат животот и резултатите се знаат.
И затоа бригиските Преспанци станат бригиски Скиптари со трорасен јазик.
Се одметнал од султанот и Али-паша Јанински, кој станал убиец, арамија...
Халил Иналџик,во глава VI пиши:„...таква група на поединци лутала по внатрешноста на земјата одземајќи им ги уз патот намирници и пари“.
Вакви арамиски банди биле албанските, со поими арамиско, арнаутско...
Токму поимот Гега е само гага, што значи крадење. Пак, Арнаут е одметник.
До денес Косово е „јадрото“ на Гегите, од кои имале и имаат проблеми христијаните со тешки последици. Како одговор на нивните зулуми и злочини, тие одма по 1840 година настапуваат. Токму затоа во 1860 година следи појавата на Григор Прличев со поемата Сердарот, пишана на тн.византиски јазик коине. Во неа се
говори за несреќата во Река во Галичник, како Гегите Арнаути го убиле Кузман,
Сердарот, симболот на борбата на христијаните. И затоа дури во 1878 година во
Косово Арнаутите ја основале Првата призренска лига,никако порано.Пак, Лешката лига била единствено само православна и 100% тн.словенска без Арнаути=Геги.
Во таа лига водач бил Георг Кастриотис, кој бил по потекло Комнен и Брзјак.
Бригиски=Брсјачки било Кичево. Во него архимандритот Теофил на 15 февруари 1845 година го обновил расрушениот манастир од страна на Арнаутите во
1844 година.Со самото колонизирање на Арнаутите од Азија започнале да се рушат
објектите на христијанството. Истото се случило и во с.Лешок, кој бил разрушен од
Арнаути од с. Слатина... За да се спасат православните и манастирот Лешок Османите испратиле одбрана од Арнаутите. Значи, Османите од бандитите Арнаути и
нивните исламски браќа Скиптари го штителе православното население. Бидејќи
тие не можела да бидат заштитени по селата, тие бегале по градовите- се зголемиле
градовите. Нивните плачкање стигнувале дури во Битола, кој бил главен центар.
Тоа што било се повторило со многу цркви, а и со Лешок и во 2001 година.
Истото се повторило со бркањето, до денес протераните од селата дома не се вратени. Од дивиот и плачкачки тн.народ тн.Албанци Православните не престанале да
се преселуваат. Следи тн.Албанци станале „страшила“ за Македонците. И најстрашно, заложници во својата држава. За овие злостори ги подржува Европа и САД.
Според Рамковиот договор 30% се Немакедонци, кои треба да бидат застапени во државните органи. Бидејќи во 30% се и христијани, а Македонците со исламаска вероисповед се изјаснуваат за Албанци и Турци, следи во Р.Македонија преку 70% се христијани. Значи, преку 70% православни граѓани (Македонци).
Па кога е ваков сооднос на христијани и муслимани, Албанците (Арнаути и
Скиптари) се само Муслимани=Турци. Следи тие затоа по 1950 година како Турци
се селеле во исламската земја Турција, каде нема ни христијанско малцинство. И
токму затоа за нив се градат само џамии, а ниедна црква. Па тие само рушат цркви
плачкаат,осакатуваат...све што е православно.Значи,тие биле и се само Муслимани.
Бидејќи ваква е состојбата,мора да се види колку Албанци има во Р.Македонија.Во прилог е германскиот амбасадор во Р.Македонија Ханс-Лотар Штепан. Тој,
на стр.23/24, пиши како Албанците „одбија да учествуваат на пописот на населението. Оттаму се доби впечаток дека тие не би сакале да се докаже дека учеството
на Албанците во вкупното население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не
ѝ одеше во прилог на нивната намера за уште поголема застапеност на македон-
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ската територија како и во јавните и државните институции. За да ја достигнат бројката од 40%, колку што тие тврдеа, им треба уште неколку години до следниот
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на дравјанство на илегално
преминатите Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегнаа од
Косово по првите нереди во 1981 година., 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 временски период сигурно ќе се доближат до посакуваната
бројка од 40%. Тогаш ќе прифатат да учествуваат на попис“. („доближуват“, Р.И.)
„Иако ги бојкотираа претседателските избори, етничките Албанци во Македонија земаа учество на парламентарните 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 зборуваме за наводните 40%). По првите слободни избори во Македонија 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 на пратеници. Далеку од бројката од 22,9%“.
Ваквото остапување говори дека изборите се местени, кои не одговараат на
бројната состојба на двоконтинталниот дворасен тн.народ тн.Албанци, кои се само
самоволници, злосторници, трговци на човечки органи, дрога... зашто финансира и
исламската албанска мафија, чии цели не се народни туку исламски и злочинечки.
Се истакна: „пратениците избрани од албанското население во Македонија
не ја достигна ни официјалната статистичка бројка од пописот“.
Затоа следи да се направи фалсификат попис со 18,4%, чии вредности се совпаѓаа со наведените 18,3%.Бидејќи била повторена постапката,видлив е злосторот.
Следи бројката на пратеници, значи 15,8%. Ваквиот процент е блиску до вистината затоашто како Албанци се попишуваат и не-албанци, дури со поткупи итн.
Па од вкупно се 70% православни. Заклучок е дека Албанци се само 14%.
Од 14% само 10% се Скиптари. Со нивниот мешан јазик, според Мајер албански (грчки,романски,словенски и тараотурски=монголски),се скиптаризираат 90%
азиски Арнаути од кавказко- црноморските простори. А ова било неопходно затоашто Скиптарите (Тоските) и Арнаутите (Гегите) меѓусебно не се разбираат. Со ова
се потврдува дека тие се два различни народи од два континенти. Освен тоа, до денес Арнаутите имаат монголски обележја, монголски традиции итн. И токму затоа
тие меѓу себе не општеле, не стапувале во бракови... Тие не сакале да живеа заедно.
Нив ги поврзал само исламот. Токму затоа тие како Турци се селеле во Турција.
Бидејќи се говори за скиптарски јазик, нужно е да се одгонетни дека скиптарскиот јазик е после укинување на Охридската архиепископија, 1767 година, под
која припаѓала цела Скиптарија. Оттогаш почнало да се врши романизирање и грцизирање на 100% тн.словенски јазик на Арбанасите, според православниот скиптар наречени Скиптари. Скиптарите како Бриги не го изговоруваат првиот глас х
(Хомер=Омер, хајвар=ајвар,хајдук=ајдук, хотел=отел, хармоника=армоника...).Следи скиптарскиот да ги има сите бригиските гласови, што важи и за темниот вокол.
Исто така, постои и гласот ѕ, кој е само бригиски/македонски во ниеден друг јазик.
Најдобар доказ се Вуковите гласови. Такви биле њ, љ, ѓ, ќ итн., што важи и за ј. Ова
се гледа во тестаментот од Дубровник, кој се најдува кај С.Антолјак. Во него ги не-
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ма наведените гласови. Бидејќи таквите гласови не постоеле во Дубровник и Дебар,
скиптарскиот јазик бил од времето на Вук Караџиќ. Авторите пишат најнов јазик.
Овде да се објасне и втората случајност. Во источниот дел на Балканот Бугарија со Србија, а и северно Романија, темниот вокал е во помасовна употреба, како
спротивност на запад, каде се Дебар и Дубровник, а меѓу нив била/е Скиптарија. Во
тестаментот од Дубровник темниот вокал не постоел. Иако во Србија тој постоел,
него го отфрлил Вук Караџиќ. Бидејќи скиптарскиот јазик е романизиран во 19 век,
во него темниот вокал го има како во Романија а не како во Дебар и Дубровник. Па
и затоа авторите говорат дека Албанците не биле Илири туку Траки. Бидејќи во
Тракија, која била источно на Балканот,каде почесто навлегувале Монголи (Татари,
Черкези...) како платеници на Османовата војска, скиптарскиот содржи огромен број на татаро-турски зборови. Па токми затоа авторите говорат за тракиско потекло.
Иако е ваква состојбата, тие домородците не ги почитуваат и навредуваат.
На 24.11.2011 во Косово, во Качаник, на фудбалски натпревар беше запалено македонското знаме, а имаше и огромен транспарент на кое беше напишано:
„2112 година не е крај на Светот туку на Македонија “. Се потврди дека тоа било
организирано за Велика Албанија. И тоа било во полза на исламскиот тн.народ тн.
Албанци на Енвер Хоџа кој како најслаб моќник во Европа испаднал да е најпаметен. Па токму и затоа сите исламски и европски земји тн.Албанци ги подржувале
до денес. Следи врз во Р.Македонија НАТО во 2001 година да извши агресија во
полза само на тој тн.народ.тн.Албанци, што било продолжување на инвазијата врз
Србија. Следи спас- колонизираните Муслимани (Албанци и Цигани) да ги вратат.
Бидејќи тн.Албанци се 100% колонисти, и само еден Македонец да остане,
таа мора да биде македонска. Па затоа за тн.Албанци следат само граѓански права.
Инаку за Македонците, кои процентуално во Скиптарија се многу повеќе отколку Скиптари во Р.Македонија, не постои реципрочност во националноте права.
ЗАВРШНИЦА
Со тоа што само во Р.Македонија не важат правните норми е само злостор.
Злосторот се согледува и со тоа што авторите говорат гегски и тоскиски говор (наречје=диалект=диа лект=рект, дворекот), а не дека тие два тн.говори се потполно двоконтинетални јазици, казказко- црноморски и балкански, меѓусебе неразбирливи. За тоскискиот, но не за гегскиот, Австрија... им отворала школи. Австрија
на германски има друго име Österreich што означува Источно царство, за оние територии кои биле тн.византиски=тн.турски.Следи Берлинско-виенската школа учествува, како германска,а Германците како и другите Европјани се раснонесвесни со
повеќерасни јазици, да ги одродуваат тн.Словени од својот тн.словенски јазик, чие
дело било на македонската династија со македонскиот царски двор, а имало и македонска ренесанса. Делото се состоело Константин Филозоф, од коине, дворасен јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), да ги отфрли семитските зборови и да го
поврати пелазгискиот=тн.словенски јазик. Па благодарејќи на него денес тн.Словени, како македонски наследници, говорат само пелазгиски=тн.словенски јазик. Токму и затоа Солунските Браќа (Кирил и Методиј) на сите тн.Словени им се светци.
За да се потврди дека македонскиот царски двор бил тн.словенски се наведува доказот кој говори дека кнезовите од Киевска Русија со царевите во Цариград
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говореле директно безпреведувачи, затоашто тие биле еден ист народ Пелазги=тн.
Словени. Ова се потврдува и со доказот што меѓу нив не постои ниеден договор на
коине. Бидејќи со сите тн.не-словенски сретнувања постојат договори на коине, но
не само со Русите, се потврдува,Македонците говореле само пелазгиски=тн.словенски јазик. За да се допоткрепи кажаното се додава и уште по налог на македонскиот
царски двор во Цариград неразбирливиот дворасен коине бил исклучен од Русија.
Па тоа било во полза на македонскиот тн.старословенски јазик со Солунски говор.
За потеклото на Русите пиши киевскиот свештеник Нестор (11-12 век). Според него, Русите потекнале од Илирија.Токму Илирија била само на Балканот. Исто
така, Русите тврдат дека тие потекнале од Заткарпатите. Бидејќи руски Заткарпати
бил Балканот,каде била Илирија од каде потекнале Русите, тие биле само Балканци.
Бидејќи по војните меѓи Хабзбурзите и Османлиите од крајот на 17 и првата
половина на 18 век многу православни христијани, меѓу нив и Албанците, се нашле
во австриските земји, во 1745, односно 1747 година при дворот во Виена е отворена
Илирска Дворска канцеларија (нешто како Министерство),за проблемите на „Илирската нација (Illyrische nicht Unirte Nation). И Скиптарите биле Илири=тн.Словени.
Со тоа што Илири биле Балканци и Вонбалканци, преселбите биле југ-север.
Бидејќи преселбите биле само со домашните животни од и преку Балканот,
никако обратно, никогаш немало преселби на тн.Словени на Балканот. И секој оној
кој пронајде наод/доказ за преселби на тн.Словени (растение, животно, кола, дел од
кола, колце и дел од колце, сад, пара и др.) итно нека добие Нобелова награда и др.
Кога немало преселби од север кон југ, Македонцоте биле само домородци.
Следи дрскоста е огромна што Еладците=тн.Грци на дивите тн.Словени им
создале тн.словенски јазик и писмо, а писмото глаголично и тн.Кирилично се стари
многу милениуми пред Солунските Браќа. Следи Вита Константини не го употребува глаголот создава (на нешто ново), туку само составува=склопува (на старо). И
ако Солунските Браќа би биле Еладци=тн.Грци, што би важело и за писмото, тие
него би го почитувале…, а не без прекин од нив до ден-денес само да се уништува.
Следи најкрвни тн.словенски непријатели биле и се Германците, име на тн.словенски бог Герман, а Германите=Теутите (Теута...).А па тие се 100% само тн.Словени.
Најбитно е што самите Европјани кажуваат дека Келтите биле Бриги. Следи
низ Европа постојат мноштво поими со Бриги=Фриги=Фризи, Бриг=Бриж, итн. Со
нив била донесена нивна митологија, а следи и тн.словенска митологија. Исто така,
и руни, кои биле тн.словенски со мноштво тн.Кирилични слова. Таквите биле наречени и германски. Со потпаѓање на Македонија под Рим, биле колонизирани Македонците низ континентот. Истото продолжило до времето со Јустинијан I, кој бил
последен римски император. Па преселби со христијанството, исламот сė до денес.
А до денес нема извор во кого би стоело дека на Балканот се преселиле Континенталци, затоашто тоа не било потребно кога таму имало само до проста репродукција. Ова говори, дека нивниот број бил ист, никако поголем за да се трага нов
животен простор на Балканот.Токму на него отсекогаш имало проширена репродукција.Бидејќи бројот на Балканците многу растел,тие биле преселници- не обратно.
Следи заклучокот дека Европјаните, кои почнале да се баваат со историја
последните векови, не само што тие самите се лажат за своето потекло, а воглавно
заради политички побуди, се шират само на тн.словенски простори, создале вештачка историја само за војни,страдања и грабежи.Ова е без прекин последни три века.
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Тие си создале и своја антропологија, која била расистичка, затоашто нејзините пресметки не се со исправен тек туку самоволно се постапува- се оди директно да се утврдат разликите со t- тест, без него да му претходи F- тест за правилно
формирање на групите. Следи да се измислуваат долги тн.словенски черепи, а вакви биле и германските. Токму затоа европската антропологија е само расистичка.
Па се споредуваат черепи од различни периоди и простори, со што се добива
грешна претстава за исхранетоста од различна економска состојба и почва- за составот на растителниот свет битна е pH- вредноста за оформувањето на коски итн.
За да се потврди дека Европјаните не се бават со антропологија, туку само
со политика е доказот што во Старата Минојска епоха черепите на Критјаните биле
долги. Како времето било потопло и потопло, со помалку ветрови, черепите станувале све по заоблени. Токму затоа во тн.словенска Европа има све помалку и помалку тн.Словени. Ова говори дека Европјаните се расно и јазично несвесни.
И затоа Европјаните самите се одродиле од својата раса и својот јазик. А расата била белата=тн.словенска, со јазик на белата=тн.словенска раса тн.словенски.
Кажаното било повод, тие да не си го познаваат потеклото и својата раса.
Берлинско- виенската школа не само да ги одродила Скиптарите, име според
православен скиптар само со тн.статрословенски јазик, ги одродила Унгарците, Романците, Еладците со јазик 100% варварски=пелазгиски=тн.словенски, Фригите...
А како тоа не ќе го прават кога континтални народи никогаш немало. Тие биле само семејни. Нивните јазици не се народни еднорасни јазици, туку повеќерасни: западно од Германија на дворасни (Белци и Црнци), а источно од Франција трораснидополнително уште и монголоски зборови. Бидејќи тие се одродени, тие се изроди.
За нив е најбитно да се дојде само до богатство, а тоа се чини само со војни
кои се уништувачки за домородците, а со големи користи за завојувачите. Па капиталот се создава во производството,а најбогати се банкарите и трговците.Сė е јасно.
Не случајно само Македонците се истребуваат, раселуваат, оспоруваат, што
важи за нивната земја Македонија, која се делеше и денес се доразделува дури во
полза на Азијати жедни за македонска крв, како и за македонски јазик итн. Сė ова
се прави само со единствена цел да изчезни сė што било македонско. А нивниот
страв од македонското потврдува дека Македонците,посебно Бригите,уште живеат.
Нашата македонска мисија ние мораме да си ја дозавршими. А таа била онаа
што ја започнал Александар I за честа на македонското достоинство против Персијците кои не ги почитивале македонските традиции... Следи кралот Архелај кој ја
воздигнал Македонија, Филип Македонски почнал со обединување на Балканот, а
неговиот син Александар III Македонски дури континентите. По потпаѓањето под
Рим, Македонците=Балканците ја возбобновиле Македонија, која била до реката
Дунав со свој центар Цариград. Во него се извршила реформа на коине и бил создаден тн.старословенски јазик. Со него треба да се обедини Европа, а светски центар
треба да се поврати и да биде Цариград. Ова е неминовно поради македонските браќа Турци, кои биле и се еден ист народ.Бидејќи Турција исламска, таа е поделбата.
L I T E R A T U R A
Naslovov
"Turcija
Frigija=Brigija"
e
napi{an
spored
Halil
Inalxik, "Osmansko Carstvo". Za knigava, isto taka, se koristeni i
delovi od avtorovive knigi:
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1. ″Sredozemjeto pradomovina na Evropjanite″, format A5.
a. prvo izdanie avgust vo 1998 godina, strani 354 (10)
b. vtoro izdanie mart vo 1999 godina, strani 519 (10)
v. treto izdanie maj vo 2007 godina, strani 621
(9)
2.″Nov Aleksandar Makedonski″ (tn.Skenderbeg=Georg Kastriot)
a. prvo izdanie vo mart 2001 godina, strani 159 (9)
b. vtoro izdanie vo juni 2003 godina, strani 334 (9)
3. ″Odroduvawe na Makedoncite″, avgust 2001 godina.
4. ″Vozobnuvawe na anti~ka Makedonija″, april 2002 godina.
5. ″Kavkazko- crnomorski Albanci- Arnauti″, juni 2002 godina.
6. ″Vlasite- t.n.Sloveni″, septemvri 2002 godina.
7. ″Zavera protiv anti~kite Makedonci″, oktomvri 2002 godina.
8. ″Grcite- ve{ta~ki narod″, april 2003 godina.
9. ″Ishrana na govedata″, maj 2003 godina.
10. ″Slovenite- germanski falsifikat″, juni 2003 godina.
11. ″Germancite i Makedoncite- edno isto″, juli 2003 godina.
12. ″Evropjanite poteknale od Balkanot i Mala Azija″, mart 2004 g.
13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina.
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina.
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina.
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina.
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina.
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina.
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina.
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina.
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina.
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god.
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani,
07.03.2008
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008.
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008.
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008.
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008.
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009.
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format
A4, 24.02.2009.
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009.
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175,
05.08.2009.
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)",
str. 318, 09.10.2009.
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski...,
страни 73, 18.11.2009.
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100,
15.12.2009.
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani
121, 12.01.2010.
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010.
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40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142,
08.03.2010.
41. "Ednobo`estvoto- zlostor vrz ~ove{tvoto", str. 241, 27.04.2010.
42. "Belcite eden narod so edna ista simbolika", strani 118, 28.05.2010.
43. "Anti~ka=etni~ka Makedonija", strani 226, 09.08.2010.
44.
"Aleksandar
Makedonski
na
Rufusfalsifikat",
strani
311,
04.10.2010.
45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010.
46. "Brigiska [ambala", strani 178, 03.01.2011.
47. "Brigiskata mitologija pomestena na jug", strani 115, 25.01.2011.
48. "Evrejski etni~ki narod nikoga{ nemalo", strani 99, 17.02.2011.
49. "Evropejcite i tradiciite od i preku Balkanot", strani 117, 10.03.2011.
50. "Masonskata istorija- falsifikat", strani 117, 07.04.2011.
51. "Evropejcite rasnonesvesni- so pove}erasni jazici", strani 122,
10.05.2011.
52. "Makedonomrscite protiv Makedoncite", strani 85, 31.05.2011.
53. "Egiptjanite so slovenska mitologija", strani 139, 14.07.2011.
54. "Evropskata istorija- falsifikat", str. 119, 10.08.2011.
55. "Albancite dvokontinentalen i dvorasen t.n.narod", str. 122,
05.09.2011.
56. "Bez etni~ki narodi", str. 84, 28.09.2011.
57. "Germancite Brigi i Makedonci- dvojno Makedonci", str. 100,
25.10.2011.
58. "Herodotovata istorija sami na tn.slovenski jazik", str. 142,
28.11.2011.
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 58 na makedonski jazik. A i ovaa 59- 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, obvvi-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 zemjodelstvo, 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...
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
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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.
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 {kola, 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.
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