
 1 

Д-р Ристо Ивановски 

 
 
 
 

АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА- 
САМО ОД 1780 ГОДИНА 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Битола, Р.Македонија 
 2014 година 



 2 

Д-р Ристо Ивановски, АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА- САМО ОД 1780 ГОДИНА 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мајками Станка е родена во 1919 година во с.Бабино- Демир Хисар од татко 
Силјан Пармак и мајка Благуна од Кочовци. Таткото на Силјан Илија Пармак се 
преселил во Цариград, каде му се родил вториот син Никола. Илија стекнал голем 
имот... Бидејќи Арнаутите го оплачкале, тој се решил на одлучен чекор, го разме-
нал имотот со Турци од с. Мургашево (Демир Хисар), и се преселиле во Мургаше-
во. Имале куќа и имот и во с. Бабино- до денес куќата е таму во тн.византиски стил. 

Книгава му ја посветувам на семејството на мајками, кое страдало од Арна-
утите, како и на сите Православни кои со векови страдале и страдаат од Арнаутите. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ИВАНОВСКИ, Ристо 
      Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година/ Ристо  
Ивановски. - Битола : Ивановски Р., 2014. - 182 стр; 29 см. 
 
 
 
а) Албанија и Албанци двоконтинентално- дворасен тн.народ. 
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ПОТЕКЛОТО НА АЛБАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 
Во „Македонија денес“, на 18.11 2004 во продолжение излегуваше фељтон: 
Антропогеографски и етнографски истражувања од д-р Јован Трифуновски. 
Албанското население во Република Македонија. Тоа се наведува сè по ред: 
„Поради недостаток од пишани извори за потеклото и мигрициското движе-

ње на албанското население, се послужив со методот на непосредни истражувања 
засновани врз традиционалните сознанија на народот. Со овие истражувања се оп-
фатени речиси сите родови на албанското население во Република Македонија. 

Меѓу денешното муслиманско- албанско население во Република Македони-
ја, постојат родови кои себеси се сметаат за староседелци. Тоа се главно постарите 
словенско- христијански жители, кои за време на турското ропство го примиле 
Исламот и постепено се албанизирале, бидејќи живееле меѓу доселените Албанци. 
Такви стари родови има во поголем број села, како што се: Калишта, Долна Белица, 
Заграчане, Делагожди и Горенци кај Струга, потоа во селата: Србица, Горно Стре-
гомиште и Долно Стрегомиште кај Кичево; како и во селата: Врбјани, Нивишта, 
Волковија, Сенце, Рибница, Нистрово и Горна Река (кај изворниот дел на реката 
Радика), но и селата: Врањевци, Падалиште, Балиндол, Вруток и Чекране кај Гости-
вар; Седалерево (на Сува Гора), Долно Палчиште, Горно Синичане, Долно Синича-
не и Оранија кај Тетово; Батници, Копаница, Патишка река, Ларце, Матка, Копан-
чидол, Паничар, Света Петка, Буковиќ, Церово и Кондово кај Скопје, селото Согља 
кај Велес, Матејче, Ропаљце, Отља, Глажња, Руѓинце и Ваксинце кај Куманово. Ро-
довите од овие групи денес не можат точно да се утврдат во сите наведени села, би-
дејќи честопати се сокрива потеклото на муслиманските родови, чиј предок бил 
христијанин. Таков случаи се среќаваат и во многу градски средини. 

Меѓу муслиманските Албанци во Р.Македонија овде-онде има по некој род, 
кој потекнува од некогашните Турци, Роми и Черкези. Првите ги има во селата: До-
бреште, Долна Бањица, Горна Бањица, Здуње и Врапчиште кај Гостивар; Доброви-
ште и Теарце кај Тетово; Калишта и Корошиште кај Струга; Опае и Коњаре кај Ку-
маново; Горно Житоше кај Прилеп итн. Од Ромите потекнуваат значителен број 
албански родови во поедини села кај Скопје, поточно, во областа Скопско поле, та-
ка што голем број поалбанчени Роми има во селата: Сингелиќ, Инџиково, Трубаре-
во, Катланово, Белимбегово, Јурумлери, Идризово, Петровец и Огњанци. Во тетов-
ското село Теарце се среќава еден род кој води потекло од Черкезите, кои се досе-
лени од Кавказ, а тоа е родот Черкезов(ц)и. 

Денешното албанско население, чии претци биле Словени, Роми и Турци, 
претставува приближно околу 20 проценти од сите Албанци во Македонија. Оста-
натиот дел од албанското население во Р.Македонија го сочинуваат доселеници, 
кои потекнуваат од неколку области во Албанија. Овие жители, кои живеат прете-
жно во селата, имаат мошне живи значително подобро зачувани семејни преданија 
за своето потекло, за разлика од другите албански жители. По некое непишано пра-
вило, доселените родови знаат кој предок од каде им се доселил. Тоа го паметат и 
родовите, чии претци дошле овде од пред многу десетици генерации. Така, на при-
мер, врз основа на родовските преданија и усмени прекажувања, може да се стигне 
далеку во минатото. 
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Албанците кои се доселени во Р.Македонија, претежно припаѓаат кон две 
групи. Најголемиот дел од нив, односно, околу 90% и припаѓаат на т.н. група Геги, 
чија матица се наоѓа во разни области од Северна Албанија. Тоа се следните обла-
сти: Малесија, Дукаѓин, Миридит, Фанда, Лурија, Мат или Маќа (покрај сливот на 
реката Мат), Љума, Задрима или околината на Пишкопеја (се нарекува уште и: До-
лна Дибра или Дебарска Малесија), Голо Брдо и Булчиза. Според тоа, главно иселе-
ничко подрачје била Северна Албанија (подрачјето северно од реката Шкубија). 

Останатиот дел од доселените Албанци, чиј број изнесува околу 10%, при-
паѓа кон групата наречени Тоски, чија матица се наоѓа во Јужна Албанија, поточно 
во областите: Черменик, Колоња и Мокра, како и во околината на: Подградец, Кор-
ча, Елбасан и Берата. Всушност, границата помеѓу Гегите и Тоските во Албанија, 
претставува реката Шкубија. 

Албанците од првите групи се населија- заедно со Македонците и со уште 
некои други жители- во северозападните и во некои западни области од денешна Р. 
Македонија. Тие области се следниве: околината на Куманово (западниот дел), 
Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево (северниот дел), Дебар, Струга (десно од реката 
Црн Дрим), Прилеп (западниот дел) и Велес (западниот дел). 

Албанците од втората група, исто така, измешани со Македонците и со не-
кои други жители, ги населиле областите во југозападниот дел на Македонија. Тоа 
се околината на Струга (лево од реката Црн Дрим), како и градовите Ресен и Бито-
ла (западниот дел). Инаку, може да се каже дека границата помеѓу Гегите и То-
ските во битолско-прилепската котлина, претставува реката Шемница, десна при-
тока на Црна Река. Во околината на Струга, оваа граница е всушност, самиот Црн 
Дрим. Некогаш, овде се простирал стариот трговски пат: Драч- Охрид- Битола- Со-
лун. Понекој род од групата Тоски, се населил и во некои други области во Маке-
донија (на пример, во областа Полог). 

Јужна Албанија, односно албанската група Тоски, не дала голем број иселе-
ници. Меѓу Тоските во Македонија, повеќе се истакнуваат доселениците од околи-
ната на градот Корча и оние кои потекнуваат од областа Колоња. Јазикот на овие 
Албанци покажува низ архаични црти и е мошне сличен на јазикот на Тоските, кој 
денес се зборува во Јужна Албанија. 

Значајно е да се истакне дека и на територијата на Р.Македонија, можат да 
се забележат извесни разлики во културниот и економскиот живот на албанското 
население. Тие разлики претежно се условени од регионалното потекло на ова на-
селение. Тоа значи дека поинаку живее и работи некој доселеник од Северна Алба-
нија, а поинаку оној доселеник од Јужна Албанија. Мошне силно се изразени раз-
ликите помеѓу едните и другите, т.е. помеѓу Гегите и Тоските, а до скоро време ме-
ѓу овие две групи не доаѓаше ниту до склучување на брачни заедници. 

 
ПЕРИОДОТ НА ДОСЕЛУВАЊЕТО 
 
Авторот Ј. Цвииќ со причина истакнува дека по доселувањето на Словените 

на Балканскиот полуостров, поточно, во 6-от и 7-от век од н.е., Албанците се по-
влекле во планините и на албанското приморје, особено јужно од Скадар. Таму 
останале изолирано и не покажувале знаци на народен и државен живот. Во тој пе-
риод, тие само повремено ја преминувале долината на Црн Дрим, кон исток. Но и 
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во вака етнографски ограничената Албанија, за време на еден подолг период од ср-
пското владеење, таму се населиле многу словенски доселеници. Дури под подо-
цнежната турска управа (власт), Албанците се рашириле на исток“. 

Според Ј. Цвииќ, како и за други автори, тн.словенски јазик на Балканот се 
говорел многу векови и милениуми пред тн.инвазија на тн.Словени итн. Пак, Ал-
банците пишат, тие биле Илири и Пелазги. Следи исто- тие биле 100% тн.Словени. 

Тн.старо-грчки коине бил Александријски јазик, чија прва граматика и прв 
речник биле составени во 300 г.п.н.е. Латинскиот бил понов, само од 240 г.п.н.е. 

Коине со Апостол Павле станал прв христијански јазик-тој бил верски јазик. 
Од него произлегол македонскиот тн.старословенски, од кого произлегол 

рускиот јазик,а со рускиот јазик прв кој постигнал успех во странство бил Пушкин. 
Пак, Русите, кога пишеле со рецки, биле Рецкари. Ова го утврдиле Солун-

ските Браќа-Константин и Методиј, кои во Русија имале тајна мисија. Во Русија тие 
се запознало со тоа што Русите имале преведено делови на Библијата напишани со 
рецки- рецки=роски народ. Тие првапат за Словени- според слово, се изјаснале са-
мо 860 година,што го пишел Фотиј.Токму само таа реченица на Фотиј Русите ја од-
бегнуваат- Русите сè до 860 година никогаш не биле Словени.Па Словените се лага. 

„Според една географска карта за структурата на населението на Балкан-
скиот полуостров на почетокот од 16-от век, на подрачјето на денешна Р.Маке-
донија, Турците ги имало само во поединечни градски населби. Меѓутоа, во селата 
живеело воглавно христијанско население. Албанците, не само муслиманите, туку 
и христијаните, тогаш ги немало овде. Ги немало ни подоцна, во 17-от век. Исто 
била и етничката состојба во соседно Косово. 

Подоцна, кога турската османлиска власт се повлекла од Унгарија, односите 
помеѓу Турците и христијаните на Балканот станале уште потешки и посложени, 
така што голем степен се влошиле и општите економско- политички прилики во 
Турското царство.Потоа, за време на турското ропство на Балканскиот Полуостров, 
меѓу позначајните настани треба да се вброи и учеството на христијанските воста-
ници во австро-турските војни (од 1683-1699 и од 1737-1739) на страната на Австро 
- Унгарија. Во тој период, поробеното население на Балканскиот полуостров, вклу-
чувајќи го и населението кое живеело на територијата на денешна Р.Македонија, ги 
прифатило овие војни против Османлиите со големо воодушевување. Но, по војни-
те, словенско-христијанското население, поради неговата помош на Австријците, 
започнало да се преселува во северна Србија и во областите преку реките Сава и 
Дунав. Поточно, еден дел од оваа население, преминал дури во јужна Унгарија и 
стигнал до Будимпешта, Ѓура и Коморан. Старешината на доселените Срби кај Ко-
рморан (во Унгарија), кога австрискиот го поставил во 11април во 1691 година, 
всушност, по потекло бил од Битола. 

Еден друг, истакнат иселеник во тоа време во Војводина, бил извесен Ефрем 
Јанковиќ- Тетовец, кој по потекло бил од Тетово, а во 1694 година, тој станал пе-
чко- мохачки епископ. Некои бегалци од мавровскиот крај, кои во 1689 година се 
повлекле заедно со австрискиот генерал Пиколомини, станале офицери во австри-
ската војска. Во првата половина на 18-от век, во селото Клење (кај Пожаревац), се 
споменува извесен свештеник Петар, кој по потекло бил од селото Бањани (близу 
Скопје). За време на австриската окупација, во првата половина на 18- век, во село-
то Јасиково во Неготинската краина, како командант на една воена единица се спо-
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менува извесен капетан Стојан, по потекло од Охрид. Воопшто, во областа Ѓердап, 
дури и сега се среќаваат постари доселеници од Охрид, Велес, Штип и Прилеп, но 
и во останатите делови на Србија во 18-от век имало многу доселеници од Маке-
донија. 

Овие податоци укажуваат на раселувањето на нашето население и од Ма-
кедонија, во познатата ‘Голема преселба’ кој крајот на 17-от век. Тоа условило зна-
чителни етнички нарушувања во подрачјата на денешна Р.Македонија. Сепак, овие 
иселувања не можеле да создадат особено голема празнина кај населението, или ба-
рем- не насекаде. 

Наведените случувања биле судбоносни за словенско- христијанското насе-
ление и на еден друг начин. Имено, оттогаш, Турците станале сурови, лути и огор-
чени на сè што е христијанско. Од друга страна, тие исти војни, во кои Турците би-
ле потиснувани од соседните христијански земји, кај христијанскиот народ (одно-
сно кај ‘рајата’) предизвикале смели надежи и отворале дотогаш ненасетувани ви-
дици. Турците, со големо огорчување увидувале дека рајата веќе не е тоа што била. 
Поради тоа, турскиот, односно, муслиманскиот притисок врз христијанските (раја-
та) станува особено силен, а можностите за пружање отпор и заштита на државата 
никакви. Значаен чекор против христијаните било укинувањето на Печката патри-
јаршија во 1766 година, а една година подоцна и на Охридската патријаршија. Така, 
муслиманите станале управувачко, а христијаните потчинето население. 

Воопшто, целиот 18- от век протекол во големи превирања на Балканот. До-
шло на ред и т.н. ‘Источно прашање’. Во 1781 година, доаѓа до склучување на Со-
јуз меѓу Австрија и Русија, поделени се сферите на интереси и многу се настојува-
ло, во борбата против Турците, да бидат повлечени нивните христијански подани-
ци. Заради сето тоа, во текот на 18-от век, бил подготвуван терен за: 

исламизација на еден дел од христијанските Словени; 
колонизација на Турците кои потекнувале од исток; и за 
колонизација на муслиманските Албанци, кои потекнувале од запад. 
Турците од Мала Азија претежно биле колонизирани во источниот дел на 

територијата од денешна Р.Македонија (лево од реката Вардар), а нешто подоцна, 
муслимански Албанци почнале да се населуваат во стара Србија и во северозапад-
ниот и западниот дел на денешна Р.Македонија. 

Ср. Вукосављевиќ, зборувајќи за поранешните миграции во нашата земја, со 
причина наведува дека тие можат да се разберат ‘само во состав на големите исто-
риски настани во Турција и околу неа’. Според него, ‘Турското царство претста-
вува рамка за сите овие настани’. Веќе од 18-от век настапиле тешки времиња за 
рајата. Врските, општествените и националните спротивности помеѓу христијаните 
и мухамеданците избувнале со целата своја сила и жестина. Започнала остра поли-
тичка борба за истиснување на рајата и колонизирање на туѓинското население во 
нашите краишта. 

Најнапред, западно од реката Вардар, започнало постепено исламизирање на 
словенските христијани. Тоа главно се случило во текот на 18-от век. Така, се фор-
мирале автохтони торбешки групи, кои и денеска ги има во околината на Дебар, 
Струга и Кичево. Со прифаќањето на исламската вера, овие жители ја поправиле 
својата општествена положба и материјалната состојба. Во некои села се забележу-
ваат случаи, каде што еден брат бил христијанин, а другиот мухамеданец, кој ја 
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прифатил исламската вера, за да го заштити својот брат и другите членови од не-
говото семејство од зулумите на Османлиите. Во тој периот, биле исламизирани и 
жителите Горанци, кои живееле во близина на Призрен. Освен тоа, и во областа 
Метохија, како и во Косово, тогаш биле исламизирани голем број Срби. 

Нешто подоцна, со дополнително преместување на споменатите жители- То-
рбеши или Читаци, биле образувани по неколку торбешки села во околината на 
Прилеп, Велес, Скопје (пределот наречен Торбешија) и Тетово, додека Кичево, Де-
бар и Струга биле важни средишта за навлегувањето и примањето на Исламот во 
западна Македонија. Но, нема сигурни и прецизни податоци за тоа, колку христи-
јани ја прифатиле исламската вера. Денес се среќаваат торбешки родови кои самите 
признаваат или пак, тоа го откриваат нивните имиња, дека предците им биле хри-
стијани. Има и такви торбешки родови, кои долго време ги одржувале своите род-
нински врски со денешните Македонци-христијани. Освен тоа, сè до крајот на тур-
ското владеење на овие простори, голем број муслимани грабале христијански дев-
ојки со кои потоа се женеле, менувајќи им ја верата и ги преобратувале во Исламот. 

Напоредно со преобратувањето на нашето население во Исламот, во запад-
ниот и северозападниот дел од Р.Македонија, се извршила и мала колонизација на 
турското населиние, кое било населувано во понекое село кај Битола, Велес, Ку-
маново, Скопје, Тетово, Гостивар и Дебар. Меѓутоа, тоа турско население кое се 
населило по селата западно од реката Вардар не било многубројно, бидејќи Тур-
ците биле побројни во градските населби. 

Според бројот на вкупниот број доселеници и големината на зафатениот 
простор во Македонија, најголем успех имала колонизацијата на муслиманските 
Албанци. Нивната колонизација се вршело упорно и релативно долго време, пото-
чно, од крајот на 18-от век до првата половина на 19-от век. Тоа е период долг шест 
децении: од 1780 до 1840 година. 

Историско- политичките причини одиграле пресудна улога во колонизација-
та на Албанците во областите Стара Србија и Македонија. Дури кон крајот на 18-от 
век, во северна Србија дошло до вриење и побуна против турските јаничари. Во по-
четокот на 19-ор век, избувнувале вооружени востанија, кои довеле до ослободува-
ње на Србија, северно од областите Стара Србија и Македонија, како и востанијата, 
кои придонеле за ослободување на Грција (јужно од нив). Меѓу христијаните се ра-
ширил немир, и незадоволниците барале начин да се поврзат со Србија и со Грција. 
Така, во т.н. Прво српско востание во Србија (кое траело од 1804 до 1813 година) 
имало многу доброволци кои се приклучувале од разни краишта на денешна Р.Ма-
кедонија, па дури од Охрид, Маврово, Полог, Дебар, а имало и борци кои потекну-
вале од Призрен. Во тоа време, царството на Султанот се наоѓало пред поделба: ту-
рската држава не можела да се помири со фактот што и на преостанатиот дел од 
нејзината балканска територија почнало да зајакнува бунтовнички настроеното 
словенско- христијанско население. 

Поради тоа, турската државна власт пронашла решение: во средишните де-
лови од Балканот, покрај претходно колонизираните малоазиски Турци кои поте-
кнуваат од исток, да се рашират и муслиманските Албанци, кои потекнуваат од 
Албанија- на запад. На тој начин, требало да í се затвори патот на Србија, не доз-
волувајќи í да се прошири на југ. Тоа била најзериозната причина и воглавно пе-
риодот, кога најголем број муслимански Албанци од Албанија се населиле на про-
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сторите на денешна Србија и Црна Гора и Македонија. Тие области уште не биле 
ослободени од турската власт. Ова во голема мера ја влошило состојбата на рајата, 
а раселени биле и поголем број села, кои никогаш повторно не биле обновени. 

Османлиската власт постојано го поттикнуваше муслиманското албанско 
население против христијанското. Имено, во албанското население, таа ја виде 
‘својата главна движечка сила во борбата против немирните и бунтовнички Срби’, 
како и против другите балкански христијани. Всушност, раселувањето на едно и 
населувањето на друго население претставуваше важно средство во разни држави и 
во разни времиња, за обезбедување на сопствената надмоќ во одделни балкански 
земји. Со ова средство добро се служеа и Турците. 

Како што е познато, исламот не познавал рамноправност помеѓу верниците 
и ‘неверниците’. Во периодот на турското ропство на Балканот, владејачката рели-
гија бил Исламот, додека припадниците на неисламското население (рајата) биле 
сметани за граѓани од втор ред. Компромисот бил невозможен, бидејќи тогашната 
турска власт, во рајата гледала непријател на турската вера и држава. Такво гледи-
ште имале и сите муслимани воопшто. 

Населувањето на муслиманските Албанци, кои во тоа време и биле мошни 
лојални на турско- османлиската држава, брзо се ширеле од запад кон централниот 
дел на Балканскиот полуостров и кон балканското јадро кое се наоѓа кај Скопје, 
Куманово и Врање. Така, населувањето на Албанците стигнало на исток, сè до т.н. 
Шопска зона, која се простира далеку од Албанија. Воопшто, наведениот простор- 
издолжен од запад кон исток- имал големо стратешко значење. Албанското населе-
ние едноставно се разлеало низ старата албанско- словенска етничка граница, ши-
рејќи се по Стара Србија и Македонија и ја прекинале централната балканска лини-
ја Ниш- Скопје- Солун. 

За сè тоа, главен двигател била турско- османлиската власт, на која í пома-
гале поединци Албанци, кои во неа заземале видни и истакнати места. А имало 
многу такви личности. Турската државна власт и водачите на албанскиот народ ги 
кординирале своите акции. 

За периодот на населувањето на Албанците во пределите на денешна Р.Ма-
кедонија, постои силна традиција, која ја забележав непосредно од самото албанско 
население. Ова население редовно знае да ги набројува родовските ‘појаси’, одно-
сно поколенија сè до својот доселен предок (еден појас се смета околу 30 години). 
Не само што многу Албанци знаат кон кое северно-албанско племе (односно, фис) 
му припаѓаат, според што јасно може да се дознае и откаде се доселиле, туку нај-
големиот број од нив ги знаат пределите и местата (селата) во Албанија, откаде се 
населиле нивните претци. 

Сите тие податоци јасно укажуваат дека населувањето на предците од кои 
води потекло денешното албанско население во Р.Македонија, започнало кон крај-
от на 18-от век, поточно, во 1780 година. Но од тој прв период на населувањето на 
предците од кои води потекло денешното албанско население во Р.Македонија за-
почнало кон крајот на 18-от век, поточно, од 1780 година. Но, од тој прв период на 
населување, потекнуваат релативно мал број доселеници- околу 30 проценти.Значи, 
тоа би бил најстариот слој меѓу денешното доселено албанско население. Некои од 
тие родови имаат многу домаќинства, што претставува доказ за нивниот релативно 
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подолг престој во денешните села. Во овој период, Албанците дале и повеќе иста-
кнати поединци во турско- османлиската управна власт. 

Примерите за доселениците од првиот (покусиот) период, односно, од 1780 
до 1800 година се следниве:  

Родот Рочи (34 куќи) во струшкото село Долна Белица, по потекло е од се-
лото Рочи во околината на Пишкопеја. Потекнуваат од предци кои работеле како 
слуги (чувари на стока) кај беличките Цинцари. Тоа е најстариот албански род во 
околината на Струга, кој се доселил во втората половина на 18-от век. 

Родот Баху (24 куќи) во битолското село Нижополе, по потекло е од селото 
Ќинали кај Колоња и исто така е еден од најстарите албански родови во целиот би-
толски крај. 

Родот Спаија (75 куќи) во селото Србица кај Кичево потекнува од областа 
Мат во северна Албанија. Овде се доселил извесен Али Спаија со своите пет сина 
во втората половина наљ 18-от век. 

Родовите: Думовци, Џаковци, Лимановци и Браовци, сите заедно имаат око-
лу 240 куќи. Живеат во кичевското село Зајас, а доселени се од споменатата област 
Мат (во северна Албанија) кон крајот на 18-от век. 

Албанскиот род Леноски (32 куќи) живее во кичевското село Аранѓел. Од 
албанската област Мат, овде се доселиле тројца браќа, од кои, едниот дошол во се-
лото Аранѓел, вториот се населил во соседното село Поповјане, додека третиот бр-
ат се иселил во прилепското село Дебреште. 

Родовите: Ферзолар, Џаферлар и Мустафлар живеат во битолското планин-
ско село Старо Змирнево. Доселени се од северна Албанија во втората половина на 
18-от век. 

Родовите: Ајдиновци, Цаловци, Мечовци (и некои други) живеат во селото 
Десово кај Прилеп. Доселени се од северна Албанијаво втората половина на 18-от 
век. 

Во шарпланинското село Шипковица живее најстариот албански род Мањак 
(40 куќи). Името го добил по селото Мњак (кај Љума), а во Шипковица живее од 
вората половина на 18-от век. 

Родот Скавица (25 куќи) е еден од најстарите албански родови во селото Ка-
лишта. Се доселиле ‘како козари’, во втората половина на 18-от век. Дошле во Љу-
ма од селото Скавица, а патот ги водел преку превојот Враца (на Шар Планина). 

Родот Фанде (33 куќи), исто така, живее во споменатото шарпланинско село 
Шипковица и е доселен од областа Фанде (во северна Албанија) кон крајот на 18-от 
век. 

Припадниците на албанскиот род Колаји живеат во тетовските села: Каме-
њане, Боговице и Порој, како и во скопското село Ново Село. Сите тие потекнуваат 
од ист предок, а доселени се од областа Фанде (северна Албанија) во втората поло-
вина на 18- от век. 

Во селото Лисец (на Шар Планина) живеат најстариот албански род Шаља 
(37 куќи). Потекнува од племето Шаља во северна Албанија (во околината на Ска-
дар), а тука се доселил во втората половина на 18-от век. 

Родовите: Данчове (16 куќи) и Кутине (11 куќи) живеат во шарпланинското 
село Гајре. Во тоа село живеат најстарите доселеници.Потекнуваат од племето Кра-
сниќ, во северна Албанија, а се доселиле кон крајот на 18-от век. 
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Во селото Џепчиште (во тетовска Подгора) живее најстариот албански род 
Скурај (61 куќа). Потекнува од Љума (во северна Албанија) во втората половина на 
18-от век. 

Родовите Гопере 1 (16 куќи) и Гопере 2 (14 куќи) живеат во тетовските села 
Теарце и Порој. Доселени се од северма Албанија во втората половина на 18- век. 

Родот Мујарлар живее во селото Чегране кај Гостивар. Потекнува од Суви 
Дол во околината на Пишкопеја, а се доселил кон крајот на 18-от век. 

Родовите Исо Туше (13 куќи) и Вандре (18 куќи) живее во селото Србиново 
кај Гостивар. Потекнуваат од местото Булчи во северна Албанија, од двајцата бра-
ќа: Исо и Идо. Во Србиново дошле кон крајот на 18-от век. 

Родовите Касалар (24 куќи) и Касалар (15 куќи) живеат во селото Речани кај 
Гостивар. Потекнуваат од Љума (во северна Албанија), а овде дошле кон крајот на 
18-от век. 

Родот Дерала (66 куќи) живее во гостиварското село Градец. Потекнува од 
областите Хас или Мат (во северна Албанија). Тие дошле овде во втората половина 
на 18-от век, а имаат истоимени роднини во селото Горно Житоше кај Прилеп. 

Најстариот албански род во тетовското село Мала Речица е Кичик (50 куќи). 
Потекнува од племето Красниќ во северна Албанија. Овде најпрвин дошол нивниот 
предок Асан, додека неговиот брат Фазлија тогаш се населил во некое тетовско 
село близу Мала Речица и таму основал посебен род- Фазлие (14 куќи). Доселени 
се кон крајот на 18-от век. 

Родовите Имишт (28 куќи) и Рукол (27 куќи) живеат во скопското село Дре-
вен. Тука се доселиле кон крајот на 18-от век. Првите потекнуваат од племето, од-
носно фисот Бериш, а вторите од фисот Соп (во северна Албанија). Основачот на 
родот Имиш се викал Али Топал. Имаат истоимени роднини во кумановското село 
Липково. Основачот на родот Рукол се викал Асан. Денешните домаќинства поте-
кнуваат од четири негови синови: Беќир, Селим, Мамут и Ибиш. 

Родот Исалар (18 куќи) живее во селото Гумалево во т.н. Таорска клисура. 
Потекнува од племето Бериш од северна Албанија, а овде се доселил кон крајот на 
18-от век. 

Родот Муриз (60 куќи) живее во селото Брест (Скопска Црна Гора) и поте-
кнува од северна Албанија. Се доселил овде кон крајот на 18-тиот век. 

Родовите Муслиалар (20 куќи) и Цумељ (17 куќи) живеат во селото Оризари 
кај Кичево. Потекнуваат од северна Албанија, а овде се доселиле кон крајот на 18-
тиот век. 

Родот Дерњан (53 куќи) живее во кумановското село Липково, каде што се 
доселил кон крајот на 18-тиот век. Потекнува од местото Дерњан од областа Мат 
(северна Албанија итн. 

Не е можно овде да се споменат сите примери. Познато е дека кон крајот на 
18-тиот век, во нашата област Полог се доселиле и некои позначајни албански се-
мејства, како што се следниве: Реч Паљош во Тетово, Дерала во тетовското село 
Градец, Цилевци во селото Челопек итн. Така, на пример, од првото од овие се-
мејства потекнува извесниот Абдураман- паша, а од второто семејство потекнуваат 
Мехмед-паша и Сулејман Зрзе, кој живеел во гостиварското село Здуње. 

Од третото семејство потекнува познатиот Алил-ага Циле. Тој се истакнал 
борејќи се на страната на Турците во војната против востаниците во Грција, од каде 
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што во Чекопек ја донел неговата жена, која била Гркиња. Имено, таа е заслужна за 
тоа што во селото Челопек била изградена црквата ‘Св. Никола’. Во првата полови-
на на 19-иот век, Али-ага Циле во Челопек изградил голем конак со камени ѕидови 
и убава чешма. Овој конак и ден-денеска е добро сочуван. 

Со преминот во 19-от век започнува нов период во доселувањето на албан-
ското население во Македонија. Овој период трае од 1801 година до 1840 година. 
Во овој период доаѓа до најмасавно доселување на албанското население- околу 50 
проценти. Тогаш се доселени претците на повеќето денешни албански родови. Ду-
ри околу 1840-та година, завршило главното населување на Албанците во Маке-
донија. 

Примерите за доселениците од овој втор и релативно подолг период се сле-
дниве: 

Старите албански родови во струшкото село Радолишта се: Оџалари, Лена, 
Мамутлар и Ајрула. Сите имаат околу 150 куќи. Доселени се во почетокот на 19-от 
век од селото Враче во околината на Корча (Албанија). 

Родовите: Даутлар (20 куќи), Шаќирлар (10 куќи), Асолар (10 куќи), Маље-
ље (6 куќи) и Мерколар (5 куќи) живеат во селото Франгово, исто така, кај Струга. 
Потекнуваат од петмина браќа, синови на извесен Осман. Се доселиле околу 1825 
година. По потекло се од јужниот дел на Албанија. 

Во шарпланиското село Бозовце најстари се овие два рода: Алиалар (25 ку-
ќи) и Укалар (25 куќи). По потекло се од Љума (во северна Албанија), а овде живе-
ат од почетокот на 19-от век. 

Родот Топојан (26 куќи) живее во селото Ѓермол на Шар Планина. Родов-
ското име го добиле по некое старо место кадешто живееле, близу Љума, северна 
Албанија. Во Ѓермол живеат од почетокот на 19-от век. 

Припадниците на родот Алија (6 куќи) се првите албански доселеници во се-
лото Горјане кај Гостивар. Дојдени се кон средината на 19-от век од Буштрица, во 
северна Албанија. 

Родок Бичак (5 куќи) живее во селото Чегране, исто така, кај Гостивар.  До-
шле во првата половина на 19-от век од околината на Елбасан. 

Родот Кољовере (33 куќи) е најстариот род во гостиварското село Страјане. 
Неговите припадници се доселиле кон почетокот на 19-от век од селото Каливари, 
кое се наоѓа во албанската област Миридита. Родот го основале тројца браќа: Амет, 
Браим и Селим. 

Родот Реч (46 куќи), кој живее во селото Нераште кај Тетово, исто така по-
текнува од тројца браќа: Демир, Арслан и Арло. Од нив потекнуваат денешните 
семејства. Потеклото им е селото Реч, коешто се наоѓа на левата страна од реката 
Црн Дрим во северна Албанија, а во Македонија живеат од првата половина на 19- 
иот век. 

Родот Реч (28 куќи) се среќава и во селото Калишта на Шар Планина. Има 
исто старо местопотекло, како и претходниот гореспоменат род. Тука дошле кон 
средината на 19-от век. 

Родот Тоскаларве (10 куќи) живее во селото Дебреште кај Гостивар. Овде се 
доселени кон средината на 19-от век од јужна Албанија (од групата наречена То-
ски). 
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Родот Фанци (9 куќи) живее во селото Бозовце на Шара. Дојдени се кон сре-
дината на 19-от век од областа Фанда, која се најдува во северна Албанија. Во спо-
мнатата област, живееле двајца браќа со католичка вероисповед. 

Еден од браќата преминал во Исламот и тој се доселил во Бозовце, додека 
другиот брат ја задржал католичката вероисповед и останал на домашното огниш-
те. Трите рода се името Тркаљач населени во тетовските села- Слатино (49 куќи), 
Шемшево (38 куќи) и Доброште (5 куќи) се дојдени за почетокот на 19-от век од 
Топојане во албанската област Љума. 

Родот Ерем (25 куќи) живее во селото Роавице во скопскиот дел Дервен. По-
текнува од племето Тсач во северна Албанија. Во Роавице дошле двајцата браќа 
Мурат и Демир во првата половина на 19-от век. Од споменатите браќа потекнува-
ат денешните семејства. 

Родовите Касамовци (17 куќи) и Раџалар (19 куќи) живеат во селото Гургур-
ница на Сува Гора. Тука се од почетокот на 19-от век. Обата рода потекнуваат од 
предокот Таир. Тој ги имал синовите Касам и Реџа. 

Родот Штеке (50 куќи) живее во селото Драчево во сливот на Маркова Река. 
Таму живеат најстарите доселеници од овој род, кои се доселиле околу 1810 година 
од северна Албанија. Дошле три домаќинства и затоа се широко разгранети. 

Родот Прџоке (10 куќи) живее во селото Радуша во Жеденската клисура на 
Вардар. По потекло се од племето Красниќ во северма Албанија. Тука живеат од 
првата половина на 19-от век. 

Родот Дибран (12 куќи) живее во скопското село Вртекице во долниот слив 
на Маркова река. Родовското име го добиле по Долен Дебар околината на Пишко-
пеја (во денешна Албанија). Во Вртекице живеат од првата половина на 19-от век. 

Родот Дибранлар (16 куќи) живее во селото Длаги во Скопската котлина (ле-
во од реката Пчиња). Дојдени се околу 1840 година од селото Забзуна од Голо Брдо 
(дел од Албанија). 

Родовите Меролар (27 куќи) и Јусуфлар (14 куќи) живеат во селото Алдинци 
на Мокра Планина. Се доселиле кон почетокот на 19-от век од местото Чај во се-
верна Албанија. 

Родот Џине (16 куќи) живее во селото Тисовец во Таорската котлина. По по-
текло се од Љума, а овде дошле во почетокот на 19-от век. 

Родот Барук (27 куќи) живее во скопското село Шишево, покрај Треска. 
Исто така се доселени од Љума кон средината на 19-от век. 

Родот Дерњан (21 куќа) живее во Рапољце кај Куманово. Името го добиле 
според поранешното место на живеење (Дерјан) во областа Мат во северна Алба-
нија. 

Родот Калис (4 куќи) живее во селото Долно Добрино во Таорската клисура. 
Се доселил кон средината на 19-от век од местото Калис во областа Љума. 

Родовите Лимановци, Елмазовци, Рушитлер, Барјактар и Корчари се населе-
ни во планинското село Кишава кај Битола. Се доселиле во првата половина на 19- 
от век. 

Впрочем, во првата половина на 19-от век, се извршило доселувањетоа на 
албанското население во Македонија, речиси од сите краеви на Албанија. 

Не се вршени антропогеографски и етнографрски проучувања на терените 
на самата Албанија, од чии области се иселиле многу албански родови во претход-
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ните периоди. Ваквите проучувања многу би придонеле за запознавањето на про-
блематиката на иселувањето. 

Незначителните миграциски струења од Албанија во Македонија траело и 
подоцна, поточно сè до пропаста на турското владеење во 1912 година- околу 10 
проценти. Во овој период, повеќе се вршеле внатрешни преселувања на албанското 
население од планинските села кон низините. Денешната македонско- албанска 
граница, од спомената година, па сè до денес, сосема го прекинала доселувањето од 
Албанија. 

Но, во поново време се јавува втора миграциска струја. Албанците, кои оста-
нале во тогашна СФРЈ, односно, во Метохија, Косово, Горна Морава (околината на 
Гњилане), покрај големата густина на неселоноста (во 1981 година- 146 жители на 
квадратен километар), започнале да се преселуваат во Македонија, каде што густи-
ната на населението била помала (во 1981 година- 74 жители на квадратен киломе-
тар). Тие доселеници во голема мера се населуваат во Кумановско, Скопско, Тетов-
ско, Велешко и во Овчополието. Инаку, овие доселувања, послаби помеѓу двете 
светски војни нагло се засилуваше во поствоените периоди. Вакви доселеници има 
околу 10 проценти. 

Проучувајќи ја овчеполската котлина пронајдов податоци кои укажуваат де-
ка само од 1954 година до 1958 година, во неколку села се населиле околу 200 
албански домаќинства од косовско-метохиската област. Сличното го утврдив и во 
селата на скопско поле и во самото Скопје. 

Како што може да се види од сè ова што го изложив, главното доселување 
на албанското населување од Албанија- на подрачјето на денешна Македонија, се 
извршило главно во периодот од 1780 до 1840 година. Подоцна, се чини дека нема-
ло доволно слободни семејства, кои би можеле да се населат во Македонија, со што 
би се продолжила понатамошната колонизација. 

Родовите кои тогаш се доселиле, денес се мошне разгранети, така што некои 
нивни ограноци станале посебни родови. По периодот на Балканските војни, од 
1912 до 1918 година, кои територијата на денешна Р.Македонија, тргнале многу 
Албанци од Косово, а овие преселби траат и денес. 

Тоа се општи заклучоци за времето на преселувањето на албанското населе-
ние во Македонија. Не е возможно точно да се одреди во кој период колку албан-
ски родови или домаќинства се доселиле. Дека Албанците овде не се населиле од 
многу одамна, може да се види и од одредени посредни податоци. Пред сè, речиси 
сите имиња на селата во кои живее албанско население, имаат словенско потекло. 
Исто така, имињата на цели области или нивни истакнати делови не се албански, 
туку словенски. Имињата на некои помали атари од албански села, во поголем дел 
се словенски. 

 
ПРИЧИНИ ЗА ДОСЕЛУВАЊЕТО 
 
На прво место меѓу причините за доселувањето на албанското население во 

Македонија, секако дека е стремежот на турската државна власт (по австро-турски-
те војни од крајот на 17-от и првата половина на 18-от век, како и ослободувањето 
на Србија и Грција во почетокот на 19-от век), во јужните балкански области да се 
создаде верско- етничка рамнотежа со бројното понадмоќно домородечко словен-
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ско-христијанско население. За време на турското владеење, верската поделба има-
ла големо политичко и општествено значење. 

На подрачјето на денешна Р.Македонија,тоа било постигнато на два начини: 
 1. Со организирање на населување муслиманско-турско население од Мала 

Азија; и 
2. Со организирање на населување на муслиманско-албанско население од 

Албанија. 
Во текот на 18-от век, првото (муслиманско-турското) население го зафати-

ло поголемиот дел од населбите кои лежат источно од реката Вардар. Тоа е позна-
тата Вардарско- орфанска турска група. Второто население (муслиманско-албан-
ско) кон крајот на 18-тиот век и во првата половина од 19-тиот век се населило се-
верозападно и западно од Вардар. 

Планското населување на муслиманските жители кои потекнуваат од Алба-
нија, се гледа и од следната појава: тие не биле собрани на мала територија и во по-
мал број од населбите во Македонија, туку уште на самиот почеток на колонизаци-
јата биле распоредувани во поголем број села, односно, на широко подрачје и тоа 
во едно село по три, пет, а поретко повеќе семејства. Тие Албанци, во релативно 
кус временски период со помош на природниот прираст, а потоа и со помош на до-
полнителни повикувања на своите соплеменици и со асимилација на нашето насе-
ление, го зголемиле бројот на нивните домаќинства. 

Политиката на населувањето спроведувана од турската државна власт, има-
ла сосема јасна цел: требало и со населувањето на муслиманско-албанското населе-
ние да се засили одбранбената сила на државата.За таков вид населување,Албанци-
те им дошле како порачани. Тие му биле лојални граѓани на турскиот режим, но би-
ле добри како војници во борбата против Србите- на север и против Грците- на југ. 

Меѓутоа, постојат и споредни причини за доселувањето, кои најчесто меѓу-
себно се преплетуваат. Една од нив била меѓусебната близина на Албанија и запа-
дните подрачја од Македонија. Меѓу Албанија и Македонија постојат патишта, ме-
ѓу кои од постарите, познати се следниве: 

1. патот Драч- Елбасан- Охрид- Битола; 2. патот Скадар- Дебар- Струга; 3. 
патот Дебар- Кичево- Прилеп; 4. патот Скадар- Призрен- Тетово- Скопје; и 5. патот 
Корча- Ресен- Битола. Низ тие патишта Албанците поминувале како кириџии, сто-
чари или во турските воени походи. Таквите патувања претставувале вовед за ми-
грациите на поединци, кои биле привлечени од добрите пасишта за стоката и од 
слободниот простор за населување. 

Една од споредните причини за доселувањето, којашто треба да се спомене, 
секако претставува и судирот по т.н. крвна одмазда. Имено, крвната одмазда која 
долго време се одржала скараните страни ги натерале некои Албанци да се иселат 
од нивните стари краишта.На пример, крвната одмазда како причина за доселувањ-
ето ја наведуваат некои албански родови кои живеат во селото Велешта кај Струга, 
како и Албанците населени во селото Нижеполе кај Битола и уште некои други. Во 
фисот Бериш, во областа Мат, во една населба живееле тројца браќа. Но почнале да 
се караат и кај нив се појавиле крвна одмазда, па затоа се иселиле во гостиварското 
село Неготино. Од овие браќа потекнува големиот род Лепролар, кој денес брои 53 
куќи. Слични примери можеме да сретнеме и во скопското село Матка итн. 
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Постојат и други споредни причини за доселувањето. Така, на пример, пре-
докот на албанскиот род Мусаи, кој живее во струшкото село Дабовјане покрај ре-
ката Црн Дрим, се доселил таму затоа што бил овластен да го чува дрвениот мост 
на споменатата река. За неговата служба тој наплаќал мостарина. 

Исто така, имало и случаи на населување Албанци како спахии, кои добива-
ле приход од доделениот посед, што го добиле поради учество во војната на стра-
ната на турската држава, потоа како сејмени (платени чувари), субаши, дерудеџии 
или полјаци. На пример, големиот албански род Спаија во кичевското село Зајас 
потекнува од предокот, кој бил познат турски спахија. Во селото Трапчиндол (исто 
така, кај Кичево) најпрвин на имотот не некој бег дошле Албанци- сејмени. Потоа, 
тие сејмени набргу стекнале многу земја и оформиле чифлик. Во гостиварското се-
ло Долно Јеловице живее албанскиот род Алиеви (15 куќи), којшто потекнуваше од 
предок кој овде се доселил како сејмен во втората половина на 19-от век од селото 
Церен во албанската област Љума итн. 

Привлечна сила за еден дел од доселениците биле и економските погодно-
сти на одделни краишта во Македонија: муслиманските планинци и горштаци од 
Албанија слободно се движеле низ питомите котлини на областа Горно Повардарие 
и покрај реката Црн Дрим. Во прилог на ваквото населување на Албанците, му оде-
ле и неповолните историски прилики во кои се наоѓало покореното христијанско 
население. 

Но, без разлика на тоа, која била причината за доселувањето, албанските до-
селеници одржувале извесни врски со стариот крај. На тој начин, тие повлекувале 
други доселеници, кои претежно биле нивни роднини или познајници. Така, родот 
Мета, кој живее во струшкото село Мислодежда, се доселиле таму по повик на ро-
дот Иса од истото село. Родовите Реџас и Сенце кои живеат во селото Горно Јабол-
чиште (кај Велес), дошло по повик на родот Штутка од истото село. Такви примери 
има и во селото Зајас (кај Кичево), како и во селото Врбовјане (во областа Горна 
Река), во селото Вруток- на извороте на Вардар итн. 

За некои родови не се кажува дека дошле по повик на своите роднини и со-
племеници, туку дека тие самите тргнале во претходно заминатите иселеници. Та-
ка, родот Фанде кој живее во тетовското село Селце, тргнал од северна Албанија по 
своите роднини, т.е. по сегашните свои соплеменици, наречени Фанци, кои живеат 
во тетовското село Бозовце. Постојат уште многу вакви и слични примери. 

Се случувало некои угледни албански поединци кои живееле во Битола, Те-
тово, Скопје или Охрид, да бидат носители на турската државна власт и тие насто-
јувале, во нивната нова околина да имаат околу себе и свои сонародници. Затоа, 
тие го повикувале и му помагале на албанското население постепено да се населат 
во овие краишта. Ова особено зборува за извесниот Алил-бег Дерала од Тетово, за 
неговиот син Мемет-паша (умрел во 1915 година) и за неговиот внук Алим-бег. Во 
селото Котлина, кое се наоѓа во североисточниот дел на областа Полог, живеело 
православно словенско население, кое сосила го почифличил споменатиот Алил- 
бег Дерала (од тетовското село Градец). Подоцна, него го наследил синот Мехмед- 
паша, кој ги иселил православните родови од Котлина, а земјата им ја отстапил на 
муслимански соплеменици од Албанија. 

По Мемед-паша, планинското населување муслимани од Албанија го про-
должил и неговиот син Алил- бег. Така, на пример, чивчиското село Дворце во 
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Жеденската клисура бесплатно им го отстапил на доселениците муслимани Алба-
нци, со единствена цел- во тоа село да не се овозможи опстанокот на македонските 
родови. Слично постапил и извесен Јусуф-бег во селото Татиш кај Струга. 

Населувањето со муслимани по потекло од Албанија, а особено во Полог, 
Скопската котлина, околината на Кичево, Битола и Прилеп вршеле и некои други 
поистакнати муслимански големци и поседници како што биле: 

Дали-бег од Дебар, Абдураман-паша од Тетово, Хамзи-паша од Скопје (1820 
-1845), Џеладин-бег од Охрид, Емин-ага и неговиот син Ќор Али-бег (умрел 1860 
година) од Велес. За споменатиот Дали-бег од Дебар, Т.Смиљаниќ наведува дека 
Албанците особено ги населувал во пределот на Горна Река. Тоа се случувало во 
почетокот на 19-тиот век. Хамза- паша, чие седиште било во скопското село Бар-
довци, го помагал населувањето на Албанците во Скопската котлина. Тетовскиот 
големец Абдураман-паша, како што се зборува меѓу народот, одделни свои сопле-
меници и познајници ги разместувал во повеќе села во областите во Долни и Горни 
Полог. Некои од нив ги населил покрај Тетово, поточно во селата Речица и Порој. 
Други населил во шарпланинските села Урвич, Лисец и Шипковица, додека трети 
во горнополошките села Србиново, Лаковица, Равен итн. На почетокот од 19-от 
век, Дарала-паша од Тетово, населил Албанци во селото Леуново крај Маврово, 
кои потекнувале од областа Лурија во северна Албанија. 

Заедничко за сите овие доселеници било што тие ги имале на располагање 
сите природни богатства: огромни пасишта, шумите, плодната земја итн. Христија-
нско-словенските селани кои биле староседелци не можеле да го спречат населува-
њето на муслиманите Албанци и постојано се иселувале од тие села. Кон крајот на 
18-тиот и во првата половина на 19-тиот век, (1741-1822), извесниот Али-паша Ја-
нински, исто така го помагал ширењето на муслиманското албанско население и 
протерувањето на на христијанското население.Неговите луѓе вршеле верски и еко-
номски насилства врз христијаните, поради што тие се иселувале, а нивните места 
биле населувани со муслимански Албанци, на пример, во околината на Ресен и 
Струга. Воопшто, на албанските доселеници кои дошле кон крајот на 18-тиот и во 
првата половина на 19-тиот век, спомнатите големци: Абдураман-паша тетовски, 
Хамза-паша скопски, Џеладин-бег охридски и Али-паша Јанински им овозможиле 
бесплатно да дојдат до куќи и имоти. 

Албанците од скопското село Горно Количане, за нивното преселување од 
Албанија зборуваат дека нивните претци Куси Мето и некои други кон крајот на 
18- тиот век се истакнале во некоја битка- борејќи се на страната на Турците- а како 
награда за тоа, добиле големо земјиште во сливот на реката Маркова Река и така се 
населиле во селото Горно Количане. Во ова село, од нив денес потекнуваат родови-
те Неза, Аџија, Муртаја и други. 

Во периодот на споменатото населување на муслиманските Албанци, во се-
лата што денес се наоѓаат во Р.Македонија, немало џамија, ниту пак постојани оџи. 
Оџите повремено ги вршеле своите служби во селата, бидејќи доаѓале од соседните 
градски населби одвреме-навреме и според потребите. Дури кон средината на 19-
тиот век, албанските села успеале постепено да изградат џамии, така што во пого-
лемите села има дури по две или три џамии. Се зборува дека во почетокот на 19-
тиот век, жителите на неколку блиски села посетувале џамија во некоја поголема 
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градска населба. Во тоа време, гробиштата исто така биле заеднички за неколку 
блиски села. 

Во врска со погоре изнесениот текст, интересни се и следниве податоци: ра-
ботата во водениците и вештачкото наводнување во Полог долго време ја вршело 
само христијанското население, кое во поголем дел е староседелско. Меѓутоа, кон 
средината на 19-тиот век, во бројните потпланински населби доселените Албанци 
започнале поинтезивно да се занимаваат со земјоделство, наводнување, а станува-
ле и воденчари. Тие тогаш предизвикувале чудење кај околното неалбанско населе-
ние, бидејќи тоа не било навикнато да ги гледа Албанците како занимаваат со овие 
дејности. 

Доаѓањето на албанските мухаџири од околината на Врање, Сурдулица и 
други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година, претставува 
последица на политичките случувања. Еден дел од овие мухаџири успеале да избе-
гаат пред налетот на српската војска во таа војна, а други дошле по војната, затоа 
што не сакале да живеат под српска управа. Вакви доселеници има во околината на 
Куманово, поточно, во селата Сопот, Горно Коњаре, Оризари и Романовце, во ско-
пските села Осинчане, Долно Лисиче и Длага и во областа Полог. 

Не впуштајќи се во многу детали како заклучок на сè ова може да се утврди 
дека кон крајот на 18-тиот век и во првата половина на 19-тиот век, муслиманските 
Албанци добиле многу прилики на Балканот, односно ним им било овозможени 
најповолните животни услови, што воопшто би можеле да се очекуваат. Меѓутоа, 
силата на албанското население, благодарејќи на големото територијално проширу-
вање: до Црна Река кај Битола, до Вардар кај Велес, до Пчиња кај Скопје и Кума-
ново и до реката Јужна Морава кај Сурдулица и во Грделичка клисура, не може да 
биде сфатено без планска потпора на тогашната турска државна власт. На таков на-
чин населените Албанци го раздвоиле христијанското население кое живеело во 
Македонија од она што живеело во јужните делови на Србија. 

Тоа била главната цел на турската државна власт и нејзините помошници- 
угледните и истакнати Албанци. 

Историјата на доселувањето на албанското население на територијата на де-
нешна Р.Македонија претставува составен дел од историјата на преселбите на ова 
население и во останатите делови од поранеша Југославија. 

 
НАЧИНИ НА ДОСЕЛУВАЊЕТО 
 
Дел од доселениците кои потекнуваат од разни области во Албанија, непо-

средно се доселиле во пределите од денешна Р.Македонија. Кај нив било сочувано 
свежо сеќавањето на нивниот роден крај, па затоа, од околните жители за поедини 
родови и маала, имињата ги добиле според нивните матични области, племињата 
или според селата од кои се доселиле. На тој начин, зачуваните презимиња на мно-
гу родови го откриваат нивното потекло. Ќе наведеме неколку примери за тоа. 

Родот Голобрѓани кој живее во селото Церово на планината Жеден кај Скоп-
је, името го добило по областа Голо Брдо, кој се наоѓа на левата страна од реката 
Црн Дрим. 

Родот Дибран кој живее во селото Вртекице (десна притока на Вардар) го 
добил името според областа Долна Дибра во околината Пишкопеја; се наоѓа во до-
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линиот дел од сливот на Црн Дрим. Родот Љумњан кој живее во селото Доброште 
кај Тетово, го добил името по познатата област Љума, исто така, во долниот дел на 
Дрн Дрим. 

Вториот род, кој исто така се вика Љумњан, живее во скопското село Горно 
Свиларе и го добил името по истата област- Љума. 

Трите рода наречени Матњан кои живеат во селата: Мало Турчане, Равен и 
Форин кај Гостивар, името го добиле по областа Мат во северна Албанија. 

Еден друг род, кој исто така се вика Матњан, живее во скопското село Горно 
Свиларе, така што и тој го добил името по истата област Мат, каде што неговите 
припадници живееле до крајот на 18-тиот век во местото наречено Ѓури-куч (црвен 
камен). 

Во шарпланинското село Ѓермол, исто така живее еден голем род Матњан, 
кој името го добил по наведената област Мат. 

Родот Матњан кој живее во селото Борино кај Прилеп, исто така го добил 
името според областа Мат, како и родот Матај, кој живее во битолското село 
Острец. 

Родовите Фанди во селата Шипковица и Селце, како и родот Фанци кој жи-
вее во селото Бозовце во долината на тетовска Бистрица името го добиле по север-
ноалбанската област Фанда. 

Родот Хас во Ново Село во скопско Дервен и родот Асколар кој живее во те-
товското село Ѓермол, името го добиле по областа Хас кај Скадар. 

Родот Миридити кој живее во селото Вруток кај Гостивар, името го добил 
по истоимената област во северна Албанија. 

Родот Џине кој живее во селото Вешала на Шар Планина, името го добил по 
областа Дукаѓин во северна Албанија (скратена форма: ѓин- џин). 

Родот Корчаре кој живее во селото Кишава кај Битола, името го добил по 
околината на градот Корча во јужна Албанија, од каде што се доселил. 

Родовите Бериша и Шаља кои живеат во шарпланинското село Лисец, ими-
њата ги добиле по познатите северноалбански истоимени племиња. 

Родот Паш кој живее во селото Црвена Вода на планинат Мокра, го добиле 
името по истоименото племе во северна Албанија. 

Родот Тоски кој живее во селото Долни Татеш кај Струга, името го добил 
според неговиот роден крај во Јужна Албанија. 

Родовите Черменика и Колоња кои живеат во селото Радовиште кај Струга, 
имињата ги добиле по истоимените области во Јужна Албанија итн. 

Меѓутоа, среќаваме многубројни примери за родови кои не ги добиле своите 
имиња според областите и племињата, туку по селата во Албанија од кои се досе-
лиле. Така, на пример, родот Колесњан кој живее во селото Бојане на планината 
Жеден и родот Вјше кој живее во селото Горно Житоше кај Прилеп, ги добиле ими-
њата по истоветните села во областа Љума, од каде што се доселиле. 

Родот Булица кој живее во шарпланинското село Стража, го добило името 
по истоименото село во албанската област Дукаќин.. 

Родот Церени кој живее во волошкото село Пирок и родот Дешат во прилеп-
ското село Горно Житоше, имињата ги добиле од истоимените села во околината 
на Пишкопеја. 
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Родот Виљ (или Виљовчиња) кој живее во селото Јаболце на планината Мо-
кра го добил името по селото Виљ, во областа Калис. Родот Жупање кој живее во 
селото Чегране на Сува Гора името го добил на истоименото село во областа Бул-
чизи. 

Родот Топојан кој живее во селото Ларце во скопско Дервен името го добил 
по истоименото село во областа Љума. 

Родот Црнољево кој живее во тетовското село Горно Палчиште, името го 
добил по истоименото село во областа Љума. 

Родот Ариор кој живее во селото Семениште во Скопската котлина, името 
го добил од селото Арни во северна Албанија. 

Родот Имиште во селото Јажинце (Долен Полог), името го добил по селото 
Ујмиште во областа Љума. 

Родовите Шпат и Бала кои живеат во селото Горно Житоше кај Прилеп, 
името го добиле по истоимените села во околината на Елбасан (Шпат) и кај Пи-
шкопеја (Бала). 

Родот Топојан кој живее во тетовското село Вејце (Долен Полог), името го 
добил по селото Топојан во областа Љума. 

Родот Чајанци кој живее во селото Љуботен на Скопска Црна Гора, името го 
добил по селото Чаји, исто така во областа Љума. 

Родот Блацовци кој живее во кичевското село Јагол, името го добил по исто-
именото село кое се наоѓа некаде во северна Албанија. 

Родот Скавица кој живее во селото Калиште во долината на реката Маздача, 
на источната страна од Шар Планина, името го добил исто така по истоименото се-
ло во стариот крај: тоа е селото Скавице во Љума. 

Родот Реч кој живее во шарпланинското село Калиште, името го добил по 
истоименото село во областа Калис. 

Родот Дардаси кој живее во битолското село Острец,името го добил по исто-
именото село во албанската област Љури. 

Постојат уште многу вакви примери. Ако албанските родови ги добивале 
своите имиња според селата или областите од кои се доселиле, тоа сигурно значи 
дека од своите родни краишта, дошле директно на територијата на денешна Р.Ма-
кедонија. 

Како што може да се забележи,се среќаваат повеќе албански родови во села-
та на Р.Македонија, кои се наречени според областите на нивните родни краишта 
во Албанија. Тие родови обично ги носат следните имиња: Љума, Љумњан, Мат-
њан, Љусњан, Дибран, Хас, Хасњан, Калисњан, Черменика, Фамци, Тоскаларве, 
Корчаве. Колоња и други. 

Има и многу албански родови кои се наречени според селата во Албанија: 
Реч, Ујмиште, Имишт, Топојан, Церен, Бица, Колесњан, Дерјан, Дешат, Калис, Ска-
вица, Радомир, Дарда, Арнор, Карач, Чајан итн. 

Но, има и родови кои се наречени според фисовите, односно племињата во 
северна Албанија: Бериш, Соп, Шаља, Ѓач или Ѓаши и други. За време на доселу-
вањето во областите на денешна Р.Македонија, албанските жители во почетокот 
избегнувале да се населуваат во котлинските рамнини. Ниските краишта никако не 
можеле да бидат гостопримливи за првите албански доселеници. Тие најчесто ги 
заземале повисоките места во котлините, со цел- покрај земјоделски активности- да 
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се занимаваат и со сточарска дејност на планините. Затоа, многубројните албански 
села се сместени по ридски области од котлините. Тука мошне кусо траел процесот 
на адаптација во новата средина. Освен тоа, како свое место за живеење, Алба-
нците ги одбирале и селата на околните планини, како и на планинските превои и 
во клисурите. Тоа го правеле поради земјоделски, климатски и други причини, а 
понекогаш и од сообраќајно-стратешки потреби. Ним, како на планински луѓе, не 
им одговарала климата во македонските рамнини, а некои од нив не сакале да се за-
нимаваат само земјоделство. 

Предците на Албанците кои живеат во планинското село Подхум кај Струга, 
за време нивното доселување, најпрвин дошле во струшкото полско село Ливада. 
Меѓутоа, поради високите температури- од Ливада- се преселиле на планината Ка-
раорман, каде што и денес живеат во споменатото село Подхум. 

Слични случаи наведуваат и албанските родови, кои живеат во некои други 
области во Македонија. По долината на реката Маздача на полошката страна на 
Шар Планина се наоѓа високото село Калишта. Албанците кои живеат таму, дошле 
од северна Албанија ‘како пет куќи’, така што најпрвин се населиле во полското се-
ло Теново покрај реката Вардар. Бидејќи биле ‘козари’, тие не можеле да се нави-
кнат на животот во низината, па на соседната Шар Планина побарале попогодно 
место за живеење, а тоа било селото Калишта. 

На почеткот на 19-тиот век, од областа Булчиза во северна Албанија се исе-
лиле браќата Алил и Кадри Тока. Кога дошле во Полог, тие најпрвин се задржале 
во полското село Долно Седларце. Меѓутоа, ниту ним не им се допаднало мочури-
шното земјиште, па преминале во денешното шарпланинско село Горно Палчиште. 
Таму, овие двајца браќа основале два големи рода: Кеке (31 куќи- од Алил Тока) и 
Туракве (25 куќи- од Кадри Тока). 

Редовите Баљозе, Селимлар и Љуша, по иселувањето од северна Албанија, 
најпрвин се задржале во низинското скопско село Моране. Но, предците на овие 
родови биле ‘како диви луѓе и овчари’ и затоа заминале да живеат во денешното 
плнинско село Палиград во сливот на Калина Река. 

Слични факти наведуваат и родовите кои живеат во селата Добрино и Деј-
ковце на Мокра Планина. Нивните предци најпрвин се населиле во скопското село 
Зелениково покрај Вардар. Но, го напуштиле ова село, бидејќи таму била лоша во-
дата за пиење и владеела маларија, додека во споменатите планински населби има-
ло убави ливади, шуми и чиста планинска вода. 

Албанските родови Одалар (12 куќи), Ѓелис (24 куќи) и Мемишлар (18 куќи) 
сега живеат во селото Танушевци на Скопска Црна Гора, а потекнуваат од фисот 
Бериш во северна Албанија (поточно, од селото Штреза кај Скадар). Од овој крај, 
кон крајот на 18-тиот век се иселија три куќи, од кои подоцна се оформиле овие три 
рода. Најпрвин тие се населиле во скопското полско село Бутел, а подоцна, за да се 
занимаваат со сточарство се преселиле во споменатото планинско село Танушев-
ци, бидејќи таму им се допаднала климата и пасиштата. 

Еве уште еден особено карактеристичен пример. Во првата половина на 19-
тиот век, во ‘Амзи-пашино време’ (1820-1845) македонските жители од полското 
село Горно Оризари близу Скопје, насилно биле раселени, а некои биле уништени 
(тогаш имало вкупно 95 куќи). На нивните имоти, спомнатиот Амзи-паша, во по-
мали групи населил муслиманско-албански семејства. Доселените жители не успе-
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але да се снајдат во новата средина. Летните горештини, нездравиот воздух од око-
лните мочуришта и лошата вода за пиење го отежнувале прилагодувањето на пла-
нинските луѓе во оваа полско село. Поради тоа, некои од доселениците умреле, до-
дека другите кон средината 19-тиот век се иселиле од селото Горно Оризари. За ва-
квите случаи слушав и самиот во околината на Битола (селата Долно Српци, Ива-
њевци и Новоселани). 

Освен во низините, постојат и други ретки предели во Р.Македонија каде 
што Албанците се населувале во многу помала мера или пак избегнувале таму да се 
населат. Тоа се претежно пределите во кои се зачувани некои наши стари манасти-
ри, на пример, неколкуте манастири во селата на Скопска Црна Гора; околу мана-
стирот во селото Лешок во тетовска Подгора, околу манастирот ‘Свети Јован Биго-
рски’ во мијачкиот крај, околу манастирот ‘Свети Богородица’ во јужниот дел од 
кичевската котлина и слично. Манастирите биле средиште на црковно-народниот 
живот на христијанското население за време на турското владеење, па затоа, мусли-
манските доселеници избегнувале да се населат во нивна близина. 

Забележани се многу случаи кога иселениците од Албанија не преминувале 
веднаш на територијата на денешна Македонија, каде што сега живеат нивните по-
томци, туку се задржувале во некоја друга етапна област. На пример, Албанците 
кои најнапред го зазеле пределото Голо Брдо, оттаму преминувале во околината на 
Струга. Албанците кои ја зазеле Горна Река (горниот дел од сливот на Радика), от-
таму преминувале во селата кои се наоѓаат на планината: Сува Гора, Водно и Мо-
кра, сè до Велес. Албанците кои ја зафатиле околината на Кичево, оттаму премину-
вале во околината на Прилеп и Битола. Албанците кои ги зафатиле селата на Косо-
во и во качаничката клисура, оттаму преминале во околината на Скопје и Тетово. 
Албанците кои ја зафатиле областа Горна Морава (околината на Гњилане), оттаму 
преминувале во околината на Прешево, Куманово итн. на тој начин, дел од иселе-
ниците на Албанците смениле едно, две, дури и повеќе места на престој, додека не-
каде не се населиле постојано. Има многу примери на вакво етапно доселување, а 
ние ќе наведеме само некои од покарактеристичните. 

Родовите: Кука, Труќ и Осман живеат во кумановското село Руѓинце. На па-
тот од местото Арна (во северна Албанија), тие најпрвин се задржале во тогашниот 
Стар Качаник, во јужниот дел на Косово. Подоцна, преминале во денешното село 
Руѓинце, додека одделни нивни родовски гранки од Стар Качаник заминале во се-
лото Гајре (во качаничката клисура). 

Родот Азизовци живее во селото Горно Лисиче (во Скопско Поле). Потекну-
ва од племето Красниќ во северна Албанија, откаде дошол во косовското село За-
скок кај Урошевац,па потоа, се преселил во денешното скопско село Горно Лисиче. 

Родот Ѓаковалија живее во кумановското село Оризаре. По иселувањето од 
северна Албанија, припадниците на овој род престојувале извесно време во околи-
ната Ѓаковица, од каде што се населиле во Оризаре. 

Родовите Жегралије и Станчиклије живеат во кумановското село Романовце. 
Припадниците на овие два рода- од северна Албанија- се доселиле во селата близу 
Гњилане: Жегри и Станчиќ, откаде подоцна се населиле во Романовце. 

Родот Дошљак живее во селото Горно Блаце на планината Скопска Црна Го-
ра. Потекнува од племето Килмен (во северна Албанија), откаде дошол во селото 
Вртомице кај Качаник, а оттаму се населил во Горно Блаце. 
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Родовите: Есреф, Доѓ и Рушан живеат во кумановското село Никуштак. По-
текнуваат од фисот Гаш, во северна Албанија. Нивните предци се населиле овде ка-
ко тројца браќа’, а кусо време пред тоа, тие се задржале во Метохија. 

Родовите: Асови, Јашарови, Салаови, Џаферови, Османови и Дервишови 
живеат во селото Бељаковце на кумановска Црна Гора. Потекнуваат од племето 
Гаш, во северна Албанија, од петмина браќа, кои најпрвин се населиле во гњилан-
ското село Шашаре, а подоцна, се преселиле во кумановското село Бељаковце. 

Родот Дерњан живее во кумановското село Рапољце. Потекнува од областа 
Мат во северна Албанија. Овој род најпрвин пристигнал во околината на Дебар, а 
оттаму се преселил во денешното село Рапољце. 

Родовите: Касамовци и Реџеповци живеат во селото Гургурница на Сува Го-
ра. Од северна Албанија, најнапред дошле во селото Рибница во областа Горна Ре-
ка. Оттаму, подоцна се населиле во Гургурница. 

Родот Ничпур живее во селото Патишка Река, на Мокра Планина кај Скоп-
је. Припадниците на овој род, најпрвин од северна Албанија се преселиле во селото 
Ничпур, а оттаму се населиле во скопското село Патишка Река. 

Родот Коваче живее во селото Добрино во таорската клисура. Води потекло 
од племето Бериш во северна Албанија. Овој род, најпрвин дошол во некое косов-
ско село, откаде се населил во денешното село Добрино. 

Родот Љок живее во селото Дворце во жеденската клисура. Потекнува од 
племето Красниќ во северна Албанија. Припадниците на овој род најпрвин присти-
гнале во качаничкото село Котлина, а оттаму се преселиле во Дворце. 

Родот Опоје живее во селото Добрец во скопски Дервен. Од северна Алба-
нија, најпрвин дошол во пределот Опоље на Шар Планина, а оттаму се населил во 
денешното село Добрец. 

Родот Сенца живее во селото Црн Врв на Мокра Планина кај Скопје. Него-
вите припадници, од северна Албанија најпрвин дошле во селото Сенце во Горна 
Река, а подоцна преминале во денешното село Сенце. 

Родот Рекалар живее во скопското село Крушопек на планината Водно. Та-
му се населил од селото Рибница во Горна Река, а потекнува од северна Албанија. 

Родовите Станевци, Курбалици, Депчани, Буиќани и Мучибабци живеат во 
кумановското село Сопот, а името го добиле по гњиланските села од каде што се 
доселиле. 

Родот Алибаш живее во селото Извор кај Куманово. Доаѓајќи од Албанија, 
најнапред се населиле во гњиланското село Челик, откаде преминал во денешното 
село Извор. 

Според добиените податоци за етапните населувања, како и според предани-
јата за насоките на движења, по иселувањето од Албанија, јасно се гледа дека ал-
банското население во подрачјето на денешна Р.Македонија дошло од две страни: 

1. од главната- северозападна страна; 
2. од споредната- западна страна. 
Постоеле седум насоки на миграција од северна Албанија, а само две насоки 

од јужна Албанија, значи: вкупно девет насоки на миграциски патишта. 
А) Насоки на миграција од севернаАлбанија. 
Првата насока била: околината на Пишкопеја, оттаму во околината на Дебар 

и понатаму во Струга. 
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Втора насока била: преку областа Љума и планината Кораб во пределот Го-
рна Река (изворишниот дел на реката Радика). Ова била мошне силна миграциска 
струја. Понатаму, од Горна Река се разграниле две посебни струи: едната- за око-
лината на Кичево и Прилеп, а другата- за планината Сува Гора, Водно и Мокра 
Планина кај Велес. 

Третата насока била: преку споменатата област Љума, а од неа преку шар-
планинскиот предел Враца (Врата) кај изворишниот дел на реката Маздача и отта-
му во околината на Гостивар. 

Четвртата насока била: преку областа Љума, а од неа- низ длабокиот кланец 
помеѓу Шара и Кораб, на потоа, преку пределите Опоље и Гора, а оттаму- преку 
превоите Џинибег и Бродско Седло (кај извориштето на Боговинска Река)- во око-
лината на Призрен. 

Петтата насока била: преку областа Пилот, па во Метохија и преку шарпла-
нинскиот превој Кобилица (кај извориштето на реката Тетовска Бистрица) во око-
лината на Тетово. Оттука водел стариот пат: Скадар- Призрен- Тетово- Скопје. 

Шестата насока била: Метохија-Косово-качаничка клисура. И ова била мо-
шне силна миграциска струја. Од неа, во споменатата качаничка клисура се разгра-
ниле две струи: една- за скопската котлина, а друга- за Долни Полог. 

Седмата насока била: Метохија-Косово-Горна Морава. Оттаму, иселениците 
преминувале преку кумановската планина Црна Гора, во околината на Куманово. 

Б) Насоки на миграција од јужна Албанија. 
Првата насока била: од околината на градот Елбасан и областа Черменика, 

преку превојот Ќафасан (на јужниот дел на планината Јабланица), а оттаму во око-
лината на Струга. 

Втората насока била: од областа Колоња и околината на Корча- преку Пре-
спа- во оклината на Битола. 

Според бројот на доселениците, особено треба да се истакнат втората, петта-
та, шестата и седмата насока на доселувањето. Долж овие миграциски насоки, се 
среќаваат родови со исто име и потекло. Овде треба да се истакне и следново: за 
припадниците на албанското сточарско население, споменатите планини не прет-
ставувале пречка при нивното движење. Напротив: планинските превои биле ви-
стински метанастазички вратички. Истите стари имиња на албанските родови, се 
протегаат како поворки и ден-денес, сè до околината на Куманово, Скопје и Велес. 
Тие поворки од имиња ги означуваат и насоките на миграцијата. Особено од Љума 
и планината Кораб- на запад, па преку Сува Гора, Водно и планината Мокра во 
околината на Велес се среќаваат многу родови од исти имиња.Слично е и со јужни-
те доселенички струи од околината на Корча, преку Преспа, па сè до Битола. Во де-
нешна Р.Македонија постојат области, во кои доаѓале само една струја од албан-
ските доселеници. Такви се областа кичевска котлина, којашто е населена прете-
жно со доселеници од областа Мат (во северна Албанија) и околината на Ресен, ка-
де се среќаваат доселеници, кои потекнуваат само од јужна Албанија. Но, има и та-
кви области, во кои дотекувале две струи на доселување. Таква е околината на 
Струга, каде што едната доселеничка струја потекнува од јужна Албанија (од обла-
ста Черменика- околу 40%), а другата- од северна Албанија (од околината на Пи-
шкопеја- околу 60%). Тие две струји во околината на Струга, долго време останале 
поделени, а меѓу нив се наоѓа реката Црн Дрим. Сепак, на територијата на денешна 
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Р.Македонија, постојат повеќе области во кои дотекувале по три и четири струи на 
доселување. Такви се областите: битолско- прилепската котлина, Полог, скопската 
котлина и кумановската област. Сите овие области примиле струи на доселеници 
со најразлично албанско потекло. 

Така, на пример, врз бројот на доселеничките струи во една област влијаеле 
повеќе фактори, но како поважни можеме да ги споменеме следниве: насоките на 
комуникација, географската местополжба на областа и нејзините земјоделски мо-
жности. Тоа значи дека онаму каде што ќе тргнеле првите албански иселеници, та-
му слободно им се отворал патот и на другите. 

Трите северноалбански области: Љума, Мат и околината на Пишкопеја биле 
мошне значајни за миграциското движење на Албанците кон исток, бидејќи дале 
најголем број иселеници. Се чини дека во областа Љума и во околината на Пишко-
пеја, жителите меѓусебно се сменувале кон крајот на 18-тиот и за време на 19-тиот 
век, т.е. за време на главните албански преселби во насока: запад- исток. Затоа, во 
денешна Р.Македонија има поединечни родови од малисорските, дукаѓинските и 
миридитските племиња, кои погрешно ги наведуваат Љума, Мат и ‘Дибра’ (околи-
ната на Пишкопеја), како нивни матични области, од кои се иселиле. Инаку, добро 
се познати и имињата на селата во областа Љума и околината на Пишлопеја, од кои 
потекнуваат многубројни албански доселеници. Тоа се следниве села: Скавица, 
Топојан, Калис, Ујмиште, Чидна, Радомир, Буштрица, Церен, Љусњан; Бибај, Би-
цан или Бицај; Реч, Рочи, Мњак, Плоштан, Чадеље, Црнољеве, Штек, Гури, Кишч, 
Карач, Чаја, Виљ, Вјш, Колесњан, Сухидоли (Сув Дол), Велешница, Велеште, Де-
шат, Бала, Белова, Блато, Тољ итн. Наведените села можат да се најдат и на специ-
јална карта на Албанија. 

Доселениците кои пристигнале од областа Мат, потекнуваат од селата: Мар-
тинеши, Дерјан, Дочај, Мацукли. Душку, Чизна, Креја, Калишт. 

Доселениците од областа Миридит, потекнуваат од селата: Каливари, Љуба-
рзи, Арни итн. 

Доселениците од областа Малесија, потекнуваат од селата: Дралишт, Арна, 
Љач, Печ, Брајче, Гури, Штреза итн. 

Доселениците од областа Фанда, потекнуваат од селата: Домни, Колајн итн. 
Доселениците од областа Голо Брдо, потекнуваат од селата: Забзун, Слати-

на, Себиште, Себиште, Лисичане. Мокра, Борово. 
Доселениците од областа Черменика, потекнуваат од селата Прент и Франс; 

додека оние доселеници, кои пристигнаа од околината на Елбасан, водат потекло 
од селата Полисе и Рајца. 

Доселениците од областа Лурија, потекнуваат од селото Пуреј. Се наведува-
ат и села од други области во Албанија, на пример: Карај, Шпат, Мура, Шолиј, Ки-
нали, Жупње, Булица итн. 

Заедничка карактеристика за поголемиот дел од албанските доселеници е 
тоа што, кога се населиле во областите на територијата од денешна Р.Македонија, 
тие ја донеле со себе нивната цврста задружна традиција. Затоа, нивните домаќин-
ства брзо се претвориле во нови домашни задруги. Инаку, постоењето на задруги 
било неопходно, поради потребите на екстезивното замјоделство. Одделни родови 
зајакнале за кус временски период и стекнале поголем број семејства, така што, де-
нес има многу родови, кои бројат по 30, 40. 50 и повеќе семејства. 
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Албанците не пристигнувале на територијата на денешна Р.Македонија во 
голема маса, туку во помали групи. Тие речиси никаде не создале некоја своја по-
себна, нова населба, туку се населувале во селата кои постоеле. Тоа биле стари сло-
венско-христијански села речиси сите имале словенски имиња. 

За време на доселувањето во Македонија, разбирливо е што во поедини села 
се јавило групирање на браќа и поблиски роднини. На пример, во малото струшко 
село Боговица на планината Караорман, постојат само три доселени албански родо-
ви: Селмани, Авдиу и Белули. Овие родови потекнуваат од браќата Селман и Авди-
ја и од нивниот внук Белула. 

Исто така и во селото Горна Лешница и во околината на Тетово постојат са-
мо три доселени албански родови: Лазалар (23 куќи), Шабанлар (16 куќи) и Укалар 
(14 куќи). Тие водат потекло од тројцата браќа Елез, Шабан и Ука, а се доселиле во 
првата половина на 19-тиот век од селото Топојан во областа Љума. 

Во селото Слатина, исто така во околината на Тетово, покрај останатите, 
живеат и следниве три рода: Ибишовци (26 куќи), Идризовци (17 куќи) и Амоќе (6 
куќи). Потекнуваат од тројца браќа доселени од селото Ујмиште во споменатата 
област Љума. 

Во селото Ѓермол на Шар Планина, живее поголема албанска група нарече-
на Матњан (40 куќи), која потекнува од четворица браќа доселени во втората поло-
вина од 18-тиот век од областа Мат во северна Албанија. 

Во селото Глоѓе во тетовска Подгора живее големиот албански род наречен 
Елезови (41 куќа), а потекнува од тројца браќа доселени од фисот Красниќ во се-
верна Албанија. 

Во кичевското село Ериновце живее албанскиот род наречен Мамудовци (27 
куќи), кој потекнува од четворица браќа, кои биле синови на извесен Мамуд. До-
селени се околу 1850 година од областа Мат во северна Албанија. 

Во кичевското село Бериково, се населиле двајца браќа Албанци од спомна-
тата област Мат во северна Албанија. Браќата се викале Демир и Имер. Во селото 
Бериково дошле на повик од тогашниот кичевски ага Исен Јарички. Тие биле него-
ви сејмени (чувари). Во тоа време, Исен Јарички бил сопственик на земја во сосе-
дното пониско село Јагол Доленце и бил сопственик на сите бериковски ‘планини’ 
(шуми). 

Во селото Чајлане во Скопската котлина живеат три албански рода: Ибиш-
лар (15 куќи), Миналар (14 куќи) и Исафлар (19 куќи). Тие водат потекло од двајца 
браќа и од нивниот внук, доселени од областа Љума. Најпрво дошле во скопското 
полско село Сарајско Оризаре, а потоа преминале во денешното полупланинско на-
селено место Чајлане. 

Во селото Бозовице на Шар Планина (изворишниот дел од реката Тетовска 
Бистрица) на почетокот на 19-тиот век од северна Албанија се населиле двајца бра-
ќа Алил и Уко. Од нив потекнуваат денешните албански родови Алиалар (25 куќи) 
и Укалар (25 куќи). Овие два рода имаат заедничко презиме- Љусњан, според името 
на стариот крај од каде се иселиле. 

Во селото Нерашт во Долни Полог, во селото Реч, коешто лежи во левата 
страна од реката Црн Дрим се доселиле тројцата браќа: Дамир, Арслан и Арла. Од 
нив потекнува големиот род Реч, кој има 46 куќи. 
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Во селото Колибаре кај Кичево, околу 1820 година од областа Мат во север-
на Албанија дошле петмина браќа, од кои потекнуваат сите денешни родови: Спаи-
ја (20 куќи), Коколе (17 куќи), Алим (11 куќи), Гега (11 куќи) и Хиса (10 куќи). 

Во селото Франгово кај Струга, околу 1825 година од јужна Албанија се до-
селиле петмина браќа, од кои потекнуваат сите денешни селски родови: Даутлар 
(20 куќи), Шаќиралар (10 куќи), Маљеље (6 куќи), Асолар (5 куќи) и Мерколар (5 
куќи). Овие петмина браќа биле синови на извесен Осман. 

Во селото Грачане во Скопската котлина, на почетокот на 19-тиот век од 
фисот Красниќ во северна Албанија се доселиле двајца браќа: Каљош и Баки. Од 
нив потекнува денешниот голем род Љош (38 куќи), кој го добил името по по-
стариот брат Каљош. 

Во селото Никиштани, исто така во Скопската котлина, некаде од северна 
Албанија се доселиле тројца браќа: Исман, Исен и Бајрам, од кои потекнуваат три-
те денешни родови: Исамоновски (13 куќи), Исеновски (23 куќи) и Бајрамовски (13 
куќи). Овие браќа биле синови на извесен Мемет. 

Околу средината на 19-тиот век, во прилепското село Браилово ‘од Дибра’ 
како полјак се доселил извесен Аџи Мемет. Потоа, тој ги повикал уште двајцата не-
гови браќа, а од нив потекнува денешниот голем албански род, во кој некој Адем 
Зуља станал најголем зулумќар во прилепскиот крај. 

Наспроти наведеното групирање на албанските доселеници, сега во Македо-
нија има повеќе села во кои живее албанско население од исто потекло: на пример, 
Колибаре и Ерековце во околината на Кичево, Патишка Река во околината на Ско-
пје, селата Кеч и Горна Лешница во околината на Тетово, Боговица и Франгово во 
околината на Струга итн. 

Во текот на преселувањето во селата на денешна Р.Македонија, покрај наве-
деното групирање на браќа и поблиски роднини, има спротивни примери: дека тие 
се раздвојувале во неколку поблиски и поодалечни населби. Такви се следниве при-
мери: 

Од селото Тоља кај Пишкопеја се иселиле тројца браќа. Кога стигнале кај 
околината на Скопје, тие се поделиле, така што првиот се доселил во селото Ник-
штане (родот Џаферовски, 14 куќи), вториот во селото Грачане, а третиот во селото 
Радуша. 

Од областа Мат во северна Албанија, кон крајот на 18-тиот век, исто така се 
иселиле тројца браќа. Но, кога дошле во околината на Кичево и тие се разделиле. 
Првиот се населил во селото Аранѓел (родот Леновски, 32 куќи), вториот во сосе-
дното село Поповјане, а третиот заминал во прилепското село Дебреште (таму не-
говите потомци станале Торбеши). 

Во првата половина на 19-тиот век, исто така од северна Албанија се исели-
ле четворица браќа, двајца од нив се населиле во скопско-дервенското село Ласка-
рце (24 куќи) еден се населил во соседното село Ларце, а еден во селото Коњаре во 
долината на реката Пчиња. Овие браќа основале четири посебни родови, а нивното 
заеднички име е Фичон, така што и ден денес тие се сметаат за блиски роднини. 

Од племето Круја Зи во северна Албанија дошле тројца браќа и еден нивен 
внук. Првиот брат заедно со внукот се иселиле во скопското село Рогља (родот Ка-
чер, 35 куќи), вториот брат се населил во скопското село Бојане, додека третиот во 
кумановското село Слупчане. 
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Припадниците на албанскиот род Токовци живеат во селото Трново кај Го-
стивар, а се преселиле од областа Булчиза во северна Албанија. За време на нивно-
то раселување во Горен Полог, нивните поблиски роднини се населиле во гости-
варските села Србиново, Чегране и Челопек. 

Од местото Дарда во областа Мат во северна Албанија, се иселиле пет семеј-
ства од родот Салак. Едно од овие семејства се населило во кичевското село Туни, 
а другите семејства се населиле во гостиварските села: Ќафи (родот Калеше), Тр-
ново, Лопушник и Дебреше (родот Менга). 

Исто така, од местото Дарда во областа Мат се иселиле и други тројца бра-
ќа. Двајца од нив се населиле во скопското село Матка покрај реката Треска. Тие 
работеле како ‘сејмени’ или ‘јасакчии’ во селото Матка и во неговиот среднове-
ковен манастир. Од нив потекнува родот Штеке, кој и денес живее во Матка. Тре-
тиот брат се населил во некое село кај Куманово. 

Типичен пример за наведениот начин на доселување,покажува и родотв Беч, 
кој живее во селото Стар Пустеник во клисурата на реката Лепенец. Основачот на 
овој род, заедно со браќата Исен и Синан, од областа Мат во северна Албанија нај-
првин се доселил во скопското село Вучидол. Таму браќата живееле во колиби, но 
подоцна се населиле во споменатата клисура, каде основачот на родот Беч се на-
селил во селото Стар Пустенак, додека другите двајца браќа заминале да живеат во 
селата Нов Пустеник и Паливоденица. 

Од родот Пел во областа Љума (село Чаја) се иселиле тројца браќа. Едниот 
од нив (Амет) се населил во селото Добрино во Таорската клисура. Вториот брат 
(Незир) се населил во соседното село Дејковце, додека местото на населување на 
третиот брат не е познато. 

Од областа Мат во северна Албанија се иселиле петмина браќа. Тројцата од 
нив, заедно со еден од внуците се населиле по кичевското село Туни. Од нив поте-
кнаат двата големи рода Калешовци (39 куќи) и Баше (32 куќи). По Четвртиот брат 
се населил во соседното село Папрадиште (Калешовци, 20 куќи), а петтиот- во го-
стиварското село Ќафи. 

Родовите Ук Виш (23 куќи) и Ал Виш (23 куќи) живеат во гостиварското се-
ло Трново. Потекнуваат од селото Мацукли во областа Матја. Овие два рода ги 
основале двајца браќа, а третиот брат го основал родот Виш (18 куќи) во гостивар-
ското село Чегране. 

Албанскиот род Цаке, по иселувањето од Ујмиште во областа Љума, најна-
пред дошол во селото Ѓурѓевиште на Шар Планина (по долината на реката Мазда-
ча). Подоцна, некои припадници на овој род се спуштиле во селото Добридол (6 
куќи), додека другите се спуштиле во селото Неготино (2 куќи). Овие кои останале 
во Ѓурѓевиште, денеска имаат 12 куќи. 

Од селото Ќинали во областа Колоња (јужна Албанија), поради крвна одма-
зда, се иселиле некои двајца браќа. Едниот брат дошол во битолското село Нижо-
пеле, каде што основал сопствен род, а другиот се доселил во битолското село Ста-
ро Змирнево, каде што основал посебен род. 

Од старите краишта во северна Албанија, од фисот Круја Зи, се иселиле тро-
јца браќа и нивниот внук. Едниот од браќата- заедно со внукот се населил во ско-
пското село Рогља. Вториот преминал во кумановското село Слупчане, а третиот се 
населил во скопското село Бојане, во подножјето на планината Жеден. 
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На почетокот на 19-тиот век, од некое село западно од планината Кораб, се 
доселиле два роднински домаќинства. Тие се населиле по долината на реката Маз-
дача (на Шар Планина) во две различни населби: едното се населило во Калишта, а 
другото во Ѓурѓевиште.Основале и два посебни рода со исто име: Дреч или Драиче. 
Овие родови имаат 28 куќи во Калишта и 28 куќи во Ѓурѓевиште. 

Од селото Ујмиште во Љума, во првата половина на 19-тиот век, се иселиле 
три роднински домаќинства, кои се населиле во областа Полог, но, во различни се-
ла: Ѓурѓевиште, Врапчиште и Слатина. Таму основале три посебни рода со исто 
име- Партал. Родот во Ѓурѓевиште има 27 куќи, родот Врапчиште- 22 куќи, а за ро-
дот во Слатина немам прецизни податоци. 

Од фисот Красниќ во северна Албанија, кон крајот на 18-тиот век се иселиле 
две роднински домаќинства. Првото домаќинство се населило во полошкото село 
Ломница, додека второто се населило во скопското село Бојане. Овие две домаќи-
нства основале два посебни рода со исто име- Боди. Родот кој живее во Ломница 
има 29 куќи, а овој во Бојане- 11 куќи. 

Во областа Фанда во северна Албанија, се иселиле двајца претци, кои биле 
роднини. Дошле во долината на реката Тетовска Бистрица и таму се населиле со 
посебни села. Тоа се селата: Шипковица и Селце. Во првото денес живее родот Фа-
нда (33 куќи), а во второто село живее истоимениот род Фанда (5 куќи). 

Кон крајот на 18-тиот век, од селото Карач во областа Љума се иселиле не-
колку домаќинства, кои основале посебни родови наречени Карач во повеќе тето-
вски и скопски села. Тоа се следниве села: Радуша, Бојане, Буковиќ, Студеничани и 
други кои имаат вкупно 100 куќи. 

Од некои места во областа Љума се отселиле двајца браќа: првиот кој се ви-
кал Даут се населил во скопското село Арнакија додека вториот брат- Садик се на-
селил во скопското село Паничар во овие села браќата основале посебни родови 
кои го носат името. Припадниците на овие родови и денес меѓусебно се сметаат за 
блиски роднини. 

Кон крајот на 18-тиот век од некое место во северна Албанија се иселиле че-
тири роднински семејства. Три од овие семејства се населиле во тетовските села: 
Камењане (денешниот род Ајвазе- 13 куќи), Боговиње и Порој. Четвртото семејство 
се населило во скопското-дрвенското Ново Село. Членовите на сите четири дома-
ќинства и денес ги одржуваат нивните роднински врски. 

До 1850 година, малото село Поповјане кај Кичево претставувало манастир-
ка населба, бидејќи неговата земја припаѓала на манастирот ‘Свети Атанасиј’. Ме-
ѓутоа, во тој период земјата околу манастирот ја присвоил извесен Албанец по име 
Зенула, кој потекнува од околината на Дебар. Тој со неговите четири синови жи-
веел во Поповјане, а тие подоцна им ја продале земјата на други Албанци, кои при-
стигнувале од околните кичевски и гостиварски села. Денес во Поповјане има око-
лу 70 албански куќи. Наведениве примери на раздвојување на доселеничките родо-
ви од Албанија, укажуваат на фактот што денес во Македонија има такви села во 
кои потеклото на Албанците кои таму живеат е мошне различно. На пример во 
скопското село Глумово живеат албански доселеници, кои пристигнале од области-
те Љума, Мат и Миридит. Потоа, во скопско-древенското село Бојане живеат алба-
нски доселеници, кои потекнуваат од областите Малесија, Калис, Љума, Матје итн. 
Доаѓањето на Албанците во селата на територијата на денешна Р.Македонија, во 
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почетокот веројатно се одвивало релативно мирно,бидејќи првите доселеници биле 
малубројни, а имало доволен голем број имоти и пасишта. Меѓутоа, како што му-
слиманско-албанското население доаѓало во сè поголеми и посилни бранови, до-
толку повеќе се судирале интересите на нашето домородно население со албански-
те доселеници. Борбата траела сè до крајот на турското владеење, односно до 1912 
година, во насока на потполна асимилација на нашето население на овие простори. 
Затоа, денеска во Македонија постојат малку мешани албанско- македонски села. 

Но, во периодот кога се вршело населувањето со албанско- муслиманско на-
селение во Македонија се појавиле и многубројни качаци или арамии. Тие, исто та-
ка, започнале остра и лута борба со христијанските Словени, претежно во нашите 
западни предели- околината на Струга (пределот околу Дебарце), потоа, во околи-
ната на Кичево и Битола, како и во областите Горна Река и Горни Полог (околината 
на Гостивар). Таа борба, со помали прекини, траела повеќе децении, сè до 1912 го-
дина. Планинските терени и близината со Албанија им оделе во прилог на качаци-
те, така што и нивните вооружени напади помогнале да се истерат словенските жи-
тели од нивните села. На тој начин, бил извршен пресврт во етнографската стру-
ктура на повеќе десетици наши села. Народната традиција наведува дека качаците 
најпрвин ги напаѓале најбогатите и најотпорните луѓе, а тоа биле селските старе-
шини и водачи на народот. Постоеле и одделни постојани, т.е. ‘арамиски патишта’. 
Еден таков пат водел преку следниов правец: Корабска врата (превојот на планина-
та Кораб)- планината Бистра (повеќе села околу планината Маврово)- местото Арап 
-кула кај кичевското село Бачиште. Околу овој пат на повеќе места има гробови. 
Имало повеќе такви арамиски патишта, така што од поедини делови на Албанија, 
тие избивале дури до Ресен и Битола, до Прилеп, Пореч и до околината на Скопје. 

Арамиите ја ограбувале стоката од пасиштата, а понекогаш ја одземале и од 
селските штали. Исто така, арамиите ги одведувале мажите поради уцена, особено 
овчарите, сопствениците на стока или нивните деца. За тоа постојат многу подато-
ци во народните преданија и во песните. На некои од поранешните албански ара-
мии, потсетуваат и многу геогафски имиња:Арамиска пештера, Арамиски дол, Ара-
миска чешма, Арамиски камен итн. 

Под такви околности, нашето население морало да смислува разни начини 
да го сочува и одбрани своето семејство и имотот. Многу села биле принудени да 
се бранат земајќи во своја служба Албанци, кои кај нив работеле како полјаци и се-
јмени (чувари). Но, ниту тоа не помогнало: честопати тие чувари- Албанци биле во 
договор со качаците. Вакви слични појави утврдил и М.Лутовац, кога го проучувал 
пределот Гора во близина на Призрен. Тој утврдил дека низ селата во областа Гора, 
арамите јатаци ги имале своите сонародници. 

Единствено, една мала група Мијаци, која живеела на планината Бистра и 
мала група Брсјаци, која живеела по сливот на реката Сатеска, претставувале свое-
видно утврдување коешто го спречувало продираето на албанските качаци. 

Со текот на времето, извесни качаци се населувале и во Македонија. Ќе ги 
наведам следниве примери. Во областа Горна Река, како што тврдел Т.Смиљаниќ, 
селата Трница и Штировица станале средиште на доселените качаци. Во селото Тр-
ница се населил извесен качак- арамија Ахмет Шерета. Се зборува дека во една пе-
штера тој убил повеќе од сто христијани од селото Трница, како и од околните села 
и минувачи на патот Дебар- Гостивар. 
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Во Горна Река имало и други качаци, односно арамии. Д.Недељковиќ наве-
дува дека арамиите се населиле во тамошното село Тануш. Потоа, албанскиот род 
Касумовци, дошол во селото Рибница како арамиски. Подоцна, припадниците на 
овој род се збогатиле со помош на ограбената стока. 

Христијанските жители од селото Речане во Кичевската котлина, најмногу 
се иселувале поради арамиите. Така било сè до 1895 година. Тогаш, арамиите гра-
бнале две момчиња од Речане и два месеци ги чувале во шумите на планината Ко-
раб. За тоа време, арамиите барале од жителите на Речане да им платат 300 златни 
лири или да им отстапат некои куќи и имоти во селото. Но, жителите на селото ја 
немале бараната сума пари, па затоа, арамиите се иселиле оттаму.Подоцна, во исто-
то село се населиле арамии- Албанци. 

Се споменува извесен качак- арамија, кој потекнува од родот Гриалар, чии 
потомци денес живеат во шарпланинското село Горјане. Арамијата се викал Кара 
Синан. Тој претставувал страв и трепет за цела област Полог, така што, според ка-
жувањата, мајките кога ги заспивале своите деца, ги плашеле со името на Кара Си-
нан. Инаку, тој потекнува од селото Ујмиште во областа Љума. 

На почетокот од 19-тиот век, група качаци од дебарскиот крај ги уништиле 
жителите на македонското населено место Метмир кај Битола. Нападот се случил 
на денот на празникот Св. Никола летен (22 мај). Ѕидовите на разурнатите куќи и 
ден-денеска постојат во селото. По споменатиот напад, од сите жители на Метмир, 
живи останале само членовите на три домаќинства. 

Македонското село Тајмиште во Кичевската котлина, најмногу настрадало 
од качаците кои доаѓале од Албанија, како и Албанците кои биле населени во око-
лините села (Зајас, Колари и др.) не само до крајот на турското владеење, туку и 
подоцна. Во 1921 година, селото Тајмиште било нападнато од големата дружина на 
(во тоа време) познатиот качак Каљош Челикоски од соседното село Зајас. Тогаш, 
во Тајмиште биле ограбени, а потоа запалени сите куќи и цркви. Деветмина мажи 
биле стрелани, еден заклан, додека двајца селани изгореле во нивните куќи. Вакви 
и слични страдања, во Тајмиште се повториле и во текот на Втората светска војна. 
Поедини Албанци од соседните села Зајас и Колари, неколкупати го ограбувале се-
лото и убиле повеќе истакнати жители на Тајмиште. 

Во околината на Гостивар- за албанските качаци или арамии- најраспростра-
нет е називот Латини. Имено, изразот ‘Латини’ во овој крај има две значења: катол-
ик и Албанец- ограбувач на стока. Долго време, овие два наведени поими биле иде-
нтични, се до периодот кога Албанците не го примиле Исламот во значително по-
голема мерка и не станале ‘Турци’. 

Во некои села, постојат преданија дека за време на нивното населување, Ал-
банците затекнувале некаде и похрабри христијани, кои се обдувале да се спро-
тистават на албанското самоволие и на новното брзо ширење. Меѓутоа, ваквиот от-
пор на христијанското население речиси никаде не успеал. На еден или друг начин, 
селските старешини биле претежно уништени до средината на 19-тиот век. Меѓу 
нив биле и: Ристо од Церово и Пепо од Ново Село (на планината Влаица), Мате Ќа-
ја од селото Горјане (на Шар Планина), Топал Трпко од тетовското село Слатина, 
Милош Ковач од тетовското село Варвара, родот Поповци од тетовското село Бе-
ловиште, Наке Богуч (Богиќ) од селото Белица, како и Хаџи Билбил од селото Се-
нце во словот на реката Радика. 
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Такви поединци имало и кај Мијаците во Галичник и кај Брсјаците во пре-
делот Дебарца. Во Дебарца, особено се истакнувал селанецот Кузман Капидан, кое 
е опеан и во многу народни песни. Сите тие угледни селани биле главно поимотни 
и похрабри поединци, но и покрај тоа, не можеле да го спречат ширењето на Алба-
ите и нивните насилства и зулуми. Слична била ситуацијата и во другите области 
од територијата на денешна Р.Македонија и на поранешна Југославија, на пример, 
во околината на Гњилане. Самата турска власт ‘не го заштитувала нашето населе-
ие и го спречувала да се брани’. 

За време на ширењето во областите на денешна Р.Македонија, муслиманки-
те Албанци честопати опколувале поедини словенско-христијански села и извесно 
време ги држеле ‘под опсада’. Подоцна, во тие села се случувале убиства, смрт и 
иселување. Причината за судирите и овде била очигледна: во прашање била борба 
за пасишта, шуми, ораници. За овие и слични настани, народот знае многу работи. 

Така, на пример, Ј.Цвииќ, одличен познавач на миграциските движења на 
Балканскиот Полуостров, во сите свои теренски проучувања пред самиот крај на 
турското владеење, ја забележал и следната констатација: ‘Луѓето во Македонија 
ми зборуваа: ‘Ние дури и насон бегаме пред Албанците и Турците’. 

Словенските христијани, исплашени уште од своето раѓање, избегнувале да 
влегуваат во судир со привилегираните Албанци, бидејќи добро знаеле дека судир-
от со нив ќе им нанесе само поголема штета, а особено се држеле понастрана од во-
оружените албански групи. 

Жителите на некои опколени села, ако не се иселувале, тогаш- со цел да оп-
станат- го прифаќале исламот. Такви примери среќаваме во селата: Бачиште во 
околината на Кичево, Врањевци во околината на Гостивар, Синичане во околината 
на Тетово; потоа, како и во некои села во областите Горна Река, Долна Река, потоа, 
селото Горенце во долината на реката Лепенец итн. 

Дури и денес, во денешна Р.Македонија, можат да сретнат повеќе такви 
села, кои се опколени или ‘притиснати’ од албанското население. Тоа се, всушност, 
мошне изолирани населени места. Примери за такви села се следниве: во околината 
на Кичево- Лешница, Ново Село, Осомеј, Премка, Букојчане и Мидинце; во околи-
ната на Струга- Биџево и Мали Влај; во Полог- Железно Речане, Горно Ѓоновица, 
Куново, Митројкрсте, Дуф, Рогачево и Блаце; на планината Сува Гора- селото Лу-
ковица; во Скопска котлина- Матка, Кучково, Градовце, Брњарце и Пуста Брез-
ница; во околината на Велес- селото Дреновце; на кумановската Црна Гора- селото 
Думановце итн. Сите овие наведени села претставуваат слаби македонски оази без 
поврзаност од останатиот дел на народната маса. Прашањето на време е кога наши-
те жители сосема ќе се иселат и од тие села. 

Имено, во Македонија се случуваше истиот процес, како и на Косово. При-
тоа, беа уништени, односно раселени цели етнички групи на македонското населе-
ние од Дебар и Струга на запад, па сè до Куманово, Скопје, Велес, Прилеп и Битола 
на исток. Многу места во Македонија изгледаат како да во нив никогаш не живеело 
христијанско население. 

Факт е дека албанско- муслиманските доселеници не само што ги држеле 
‘под опсада’ извесни словенско- христијански села, туку тоа се случувало и со цели 
области. 
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За време на нивното населување, Албанците ги запоседнувале и сите со-
обраќајни влезни и излезни точки во македонските котлини. Тие, исто така, ги за-
поседнале и важните превои на околните планини. На таков начин, нашето насе-
ление кое живеело во котлините, едноставно, се нашло отсечено и од сите страни 
етнографски заградени со албански села. Ваквото распоредување на некои мусли-
мански Албанци, но и со други муслимански жители, турската државна власт го 
вршела сè до крајот на своето постоење во Македонија, поточно, до 1912 година. 
Слична била ситуацијата и во областите на другите простори од поранешна Југо-
славија. 

Поради сè ова, а зборувајќи за начинот на населувањето на албанските жи-
тели во нашите краишта, Ср. Вукосављевиќ вели дека за време на нивното доселу-
вање, Албанците биле ‘брутални насилници без чуство за каков било ред во одно-
сите кон рајата’. Поради овие причини, ‘Албанците ја истиснуваат или ја уништу-
ваат рајата’. Истиот автор наведува и четири услови за успешноти населување на 
албанските доселеници во нашите краишта. Тоа се следниве: 

1. Преминување на Албанците во Исламот; 
2. Потпирање врз своите крвни организации, 
3. Албанците биле повеќе сточари, отколку полоделци; 
4. Можноста да добијат веќе обработена земја. 
Како што е познато, Албанците честопати предизвикале судири со припад-

ниците на нашето (христијанско) население, така што биле посилни во тие судири, 
бидејќи биле мошне привилегирани и ја имале потполната подршка и помош од то-
гашната турска власт. 

За нас особено се интересни податоците од трудовите на поединечни стран-
ски научни работници. Така, на пример, Французинот Ф. Делизе, пред крајот на 
турското владеење во 1912 година, во својата книга ги наведува и следниве редови: 
‘За Албанецот Гега или Тоска, словенскиот селанец е роб. Самиот Албанец е го-
сподар и крал, вооружен со својот јатаган на појасот и со пушката којашто никогаш 
не ја остава. Кога напролет се симнува во рамнината, тој му удира жиг на телето 
или кравата на словенскиот селанец, кои сака да ги резервира за наредниот праз-
ник.Наесен, тој се симнува за да го собере својот дел од жетвата, а потоа пак се вра-
ќа во планината. Ако му се допадне некоја куќа или нива, нејзиниот сопственик мо-
же слободно да си замине и да се исели. Така се покажува надмоќноста на Арна-
утинот, мошне лошиот сосед’. 

Слична состојба опишуваат и други странски истражувачи: Германскиот на-
учник Л.Ш. Јена во 1927 година, наведува дека населувањето на Албанците од за-
пад на исток било овозможено со длабоки промени, кои претходно се случиле во 
животот на Албанците. Со масовното примање на исламот, Албанците треба ‘да í 
бидат благодарни на оваа промена на верата, бидејќи многу места во Македонија се 
населени од страна на Албанците. Тоа се извршило претежно при крајот на 18-тиот 
и почетокот на 19-тиот век, во времето на извесен Али-паша Јанински, кој со деце-
нии бил страв и трепет за христијанското население во Македонија’. Истиот автор 
наведува дека Албанците при нивното доселување ги ‘истиснувале своите соседи’. 

Под таков силен притисок, напуштајќи ги своите стари краишта, македон-
ското население се населувало, како што тврди Ж. Ансел, во краевите далеку на 
исток. 
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Воопшто, Отоманската турска империја, чие главно седиште се наоѓало во 
тогашен Цариград, како и локалните седишта на нејзината власт во Дебар, Струга, 
Тетово, Скопје, Куманово, Битола итн., при колонозирањето на муслиманско- алба-
нското население во нашите области, се раководеле од стратешко политички при-
чини. Дека тие причини биле решавачки, јасно се гледа и по површниот преглед на 
антропоногенетските теренски податоци. На пример, на горниот дел на сливот на 
реката Сатеска, пределот Дебарца до средината на 19-тиот век немал ниту една 
албанска населба. Со цел да го разбие и тоа малубројно брсјачко население, турско- 
албанската власт од Дебар- со помош на качаците- во областа Дебарце најпрвин го 
раселила нашето село Песочане и во него населило албански семејства. Тие семеј-
ства, иако биле малубројни, од околу 1850 година, па натаму потполно ја контроли-
рале областа Дебарца, заедно со нејзините 20 македонски села. Но, не останало са-
мо на тоа: за да можат слободно да одржуваат постојана врска со Дебар- преку 
планината Стогово, вооружени песочански Албанци во долината на Песочанска Ре-
ка го уништиле големото христијанско село Радомирово, а во соседната област- 
Струшка Малесија го уништиле, исто така, големото христијанско село Закамен. 
Постојат многу вакви и слични примери. Се наведува примерот кога турската власт 
од Кичево сакала да го контролира сообраќајот меѓу Кичевската котлина и Демир 
Хисар и меѓу Демир Хисар и Битолско-прилепската котлина. За таа цел, на плани-
нските превои турската власт ги раселила христијанските села: Слп, Дреново и 
Дрвеник и во нив доселила муслимански Албанци. 

Турската власт од Охрид, за да ја контролира над планинскиот премин меѓу 
Охрид и Ресен, на превојот Буковик ги раселила двете христијански села Буково и 
Стари Завој, а потоа во Буково населила Албанци. Слично било и во други наши 
области- во Горна Река (селото Трница и Штировица), Полог. Пореч, околината на 
Скопје итн. 

Споменатите села, кои најпрвин биле словенско- христијански, а потоа алба-
нско-муслимански: Песочане, Слп, Дреново и Буково, кои инаку биле мошне знача-
јни стратешки точки на патиштата, постоеле до војните од 1912 до 1920 година, ко-
га српската војска и околните жители сосема ги уништиле. 

Сточари и планинци, албанско-муслиманските жители во разни краишта на 
Македонија, уште во периодот на турското владеење не биле способни за мирна зе-
мјоделската работа, туку станале проблематични за својата околина. Меѓутоа, тога-
шната турска државна власт сакала да ги оствари само своите политички цели. За 
реализација на овие цели, Албанците í направиле навистина голема услуга, особе-
но за време на востанијата, кои биле кренати во Србија и Грција во почетокот на 19 
-тиот век, а потоа за време на големата источна криза од 1785 до 1878 година. Бла-
годарение на албанско-муслиманските жители, во текот на тој период немало хри-
стијанско востание во пределите каде што биле населени. Така било и подоцна, во 
1903 и во 1920 година. 

Непосредно пред самиот крај на турското владеење, Албанците се обидува-
ле да се населат и во другите денешни македонски села: Велгошти и Пештани во 
околината на Охрид; Враништа во околината на Струга; Куново, Церово, Печково, 
Филише, Горно Јеловице во областа Полог; Усје, Сопиште, Долно Соња, Варвара, 
Побожје, Раштак и Сарајско Оризари во околината на Скопје; Алгуња, Сишево, Пе-
тровац и Никуљане во околината на Куманово; Оморане и Согле во околината на 
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Велес итн. Такви примери има и во областа Горна Река. Меѓутоа, овие обиди биле 
прекинати со војните во 1912 до 1918 година. 

Не можеме, а да не го разгледаме обидот за населување на Албанци во спо-
менатото село Усје кај Скопје. Имено, во втората половина на 19-тиот век, од ско-
пската планинска населба Црн Врв- кај извориштето на Маркова Река, таму се до-
селил извесен Албанец по име Садик, заедно со неговите шест синови. Тој започна 
насилно да се проширува во селото, зафаќајќи ги нивите на селскиот атар. 

Двајца од своите синови, Садик ги оженил со грабнати Македонки-христија-
нки од соседното село Добриндол. Третата грабната христијанка од соседното село 
Сопиште, успеала да се врати дома. Освен тоа, Садик повремено го повикувал кај 
себе на гости, во тоа време познатиот албански одметник Саит од селото Црн Врв и 
уште некои други слични на него албански арамии. Сите тие ограбувале, убивале и 
ги принудувале поугледните и пабогатите македонски селани да се иселат од Усје. 
Синовите на Садик живееле во Усје до 1908 година, а потоа, откако се појавија ко-
митите, тие се исплашиле дека можат да бидат казнети заради своите извршени 
злосторства, па затоа се иселиле. 

До крајот на 19-тиот век, имало многу албански родови и семејства во Ма-
кедонија кои не ја прекинале врската со матичните краишта во Албанија. Тие, всу-
шност, биле како предвоените задруги: еден дел од членовите се наоѓал во Македо-
нија, а другиот во Албанија. Раскинувањето на врската со матицата настанало дури 
по воспоставувањето на југословенско-албанската граница. 

 
ПОТИСНУВАЊЕ НА СЛОВЕНСКО-ХРИСТИЈАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 
Како што веќе беше споменато, во чисто словенско-христијански села во 

Македонија, главно кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, биле населе-
ни само неколку албанско-муслимански домаќинства. Подоцна, доаѓајќи во судир 
околу имотите, грабнатите жени и девојки или поради други караници и насилства, 
нашите жители морале да се иселат некаде на друго место. 

Многумина го напуштале не само своето село, туку и својата област. Наши-
те иселеници редовно заминувале да живеат во места каде што немало Албанци. Ќе 
споменеме само некои од покарактеристичните примери за оваа појава. 

1. Околината на Кичево. Селото Црвивце е една од многубројните кичевски 
населби, од кои се иселиле сите словенско- христијански жители, а во нивните куќи 
останале да живеат доселени муслимански Албанци. Еден веродостоен историски 
податок за Црвивце потекнува од втората половина на 15-тиот век, кога имало сло-
венско-христијанска 51 куќа.Меѓутоа, кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот 
век, во Црвивце се населиле многу муслимански Албанци. Поради тоа, православн-
ите Македонци, кои дотогаш живееле во селото, се иселиле во текот на 19-тиот век. 

Околу 1870 година, сосема се иселило и последното христијанско домаќи-
нство. Еве некои од податоците што ги собрав за иселениците од селото Црвивце. 
Родовите Мојсоски и Билески преминале да живеат во соседното кичевско село Ла-
заровце. Родовите: Токмаковци, Цаневци и Мисаиловци се иселиле во кичевското 
село Раштане. 

Сличен пример среќаваме во околината на Кичево, поточно, во селото Шу-
тово, коешто, истотака, се вбројува меѓу најстарите населби во Кичевската котли-
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на. Според некои историски извори, ова село се споменува уште во 15 век, кога на-
селбата броела 62 словенско-христијански куќи. Меѓутоа, на почетокот на 19-тиот 
веќ, меѓу нашите жители во Шутово, се населиле три албански домаќинства, од кои 
потекнуваат денешните големи албански родови: Мурате, Анемит, Суљет и Литет. 
Како резултат на пребрзото населување и ширење на намножените Албанци и ни-
вните зулуми, Македонците непрекинато се иселувале. Околу 1900 година, нивниот 
број опаднал на само 18 домаќинства, а набргу потоа, селото го напуштиле и тие 
малкумина жители. Последните три наши домаќинства избегале во Шутово за вре-
ме на албанската окупација во Втората светска војна. Претходно, во 1896 година, 
Албанците ја запалиле и старата црква во Шутово. 

Вакви и слични промени во етничкиот состав на населението, било изврше-
но и во други села кои се лоцирани во Кичевската котлина. Тоа се следниве села: 
Србица, Аранѓел, Колари, Гаране, Бериково, Папрадиште, Грешница, Речане, Зајас 
Длапкиндол, Трапчиндол, Калибаре итн. 

2. Околината на Струга. Селото Ливада се наоѓа во Струшкото поле. Речиси 
до 1890 година, исто така и ова село било целосно словенско-христијанска населба. 
Меѓутоа, во тој период, тука се населиле првите муслиманско-албански жители од 
соседните струшки села Дологожда и Подхум. Овие доселеници и староседелците 
воопшто не се сложувале меѓусебно, што претставувало причина Македонците да 
го напуштат селото. Потомците на една група од македонските иселеници од Лива-
да, денеска живеат во соседното село Волино. Тоа се всушност, членовите на се-
мејствата: Трпески, Јанкуловци, Трповци, Доневци и др. Но, и во други струшки 
села, живеат потомците на многу семејства кои се иселиле од Ливада. На пример, 
членовите на семејствата Лајковци живеат во селото Драслајца, потоа, родот Јауле-
вци- во селото Ложане, а родот Танковци живее во селото Биџово. По иселувањето 
на нашето население од селото Ливада, тамошната црква постоела сè до Втората 
светска војна, кога ја урнале Албанците. 

Етничка промена во составот на населението, настапила и во некои струшко 
-охридски села.Тоа се следниве села:Корошиште,Подхум, Велешта, Заграчане, Ми-
слодежда, Боговица, Горни Татеш, Дабовјане, Радолишта, Франгово, Песочане итн. 

3. Околината на областа Горна Река. Селото Штировица е позната населба, 
која се наоѓа на крајниот север од областа Горна Река. Во ова село, некогаш живее-
ле само христијански Словени, додека подоцна тука се населиле и многу мусли-
мани од Албанија. Во текот на 19-тиот век, некои христијани во Штировица го при-
миле Исламот и го прифатиле албанскиот јазик, па така можеле да останат да жи-
веат во селото, додека оние кои ја задржале христијанската вера се иселиле. Такви 
иселеници од Штировица има во полошките села: Дуф и Горно Јеловице. Во Дуф 
се населиле родовите: Ќировци (7 куќи) и Цапаколари (5 куќи), а во горно Јелови-
це се иселил родот Сурлески (6 куќи). Според некои податоци, исто така и семеј-
ството на некој поранешен свештеник во горноречкото село Бродец, водело поте-
кло од селото Штировица. Слична промена на етничкиот состав на населениети, 
била извршена и во некои други села во областа Горна Река. 

4. Околината на Гостивар. Селото Градец кое се наоѓа во подгорието на Шар 
Планина претставува една од најголемите населби во областа Горен Полог. До кра-
јот на 18-тиот век, и таму живеело само христијанско-словенско население. Меѓу-
тоа, во тој период се населиле муслимански Албанци. Затоа, нашите жители биле 
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принудени да го напуштат селото и масовно започнало да се иселуваат. Имав мо-
жност да дознам некои од имињата на извесни поранешни родови и семејства, кои 
некогаш живееле во Градец. Тоа се следниве родови: Ристевци- иселени во селото 
Теново кај Тетово; Цацановци- иселени во селото Галате, кај Гостивар и сл. 

Кон крајот на 19-тиот век во Градец, припадниците на родот Димчевци биле 
убиени од страна на Албанците, додека семејството Јанковци се последениот пра-
вославен род во ова село, кој поради зулумите на доселените Албанци, во 1900 го-
дина, се иселил во Тетово. Порано, во Градец постоеле две цркви: ‘Св. Недела’ и 
‘Св. Атанас’. 

Слична промена на етничкиот состав на населението се извршила и во некои 
други гостиварски села. Тоа се следниве села: Пирок, Горјане, Сенокос, Неготоно, 
Добридол, Топлица, Равен, Речане, Корито, Србиново, Лакавица, Симница, Пада-
лиште, Форино, Чегране, Пршовце итн. 

5. Околината на Тетово. Селото Котлина, кое се наоѓа на крајниот севро-
источен дел од областа Долни Полог,денес претставува албанско-муслиманска нас-
елба, додека порано тоа било словенско-православно село. Познато е дека и од Кот-
лина има многубројни христијански иселеници. Така, на пример, родовите Котлин-
ци први и Котлинци втори се иселиле во тетовското село Јегуновце. Родот Пејлино-
вци се иселил во тетовското село Беловиште.Родот Крагуљевчина се иселил во тет-
овското село Доброште. Родот Сибиновци се иселил во тетовското село Лешок итн. 

Во времето кога во Котлина живеело само староседелското православно на-
селение, таму постоела и црква, којашто се наоѓала на местото каде што се наоѓа 
денешната џамија. Не е познато каде се иселиле четирите православни семејства: 
Савевци, Павлевци, Стојановци и Ѓунговци,кои се споменуваат во некои историски 
извори за Котлина околу 1803 година, како и родовите: Митре, Стојко, Илија, Ѓор-
ѓија и пак, уште еден род Митре, кои се споменуваат во извесни пишани документи 
за Котлина од 1826 година. Друг пример од околината на Тетово претставува село-
то Лисец, кое се наоѓа на Шар Планина. Ова село денес претставува муслиманско- 
албанска населба. Меѓутоа, порано не било така: тука живеело само православно- 
словенски родови. Познати се следниве родови кои се иселиле од Лисец: Типицои, 
Мамикомадовци, Лишчани или Младенови, Пауноски, Аврамовци, Шкиреловци и 
Златевци. Сите овие наведени родови се иселиле во другите полски полошки села: 
Лавце, Сараќинце, Раотинце, Брвеница, Радиовце и Долно Седларце. Слични про-
мени на етничкиот состав на населението, биле извршени и по некои други тетов-
ски села, како што се следниве: Голема Речица, Мала Речица, Камењане, Боговице, 
Желино, Горна Лешница, Синичане, Ново Село, Вејце, Вешала, Селце, Бозовце, Ѓе-
рмол, Седларево, Полатица, Шипковица, Длабочица, Јажинце, Горно Палчиште, 
Новак итн. 

6. Околината на Скопје. Селото Бојане денес претставува големо албанско- 
муслиманска населба, која се наоѓа во источното подгорие на планината Жеден. 
Меѓутоа, неговите поранешни жители биле православни Словени. Кон крајот на 
18-тиот век, поради зулумите на доселените муслимански Албанци, тие биле при-
нудени да се иселат од Бојане. Од православните родови кои се иселиле од Бојане 
се следниве: Мартиноски, Јанчевци, Богоевци, Павлески и Николоски, чии потомци 
денес живеат во селата Сиричино и Туденце во областа Долни Полог. Во една куќа 
на родот Богоевци, членовите на ова семејство го чуваат стариот ‘котел’ (казан), 
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што нивните предци го донеле од Бојане. Старите слави на иселениците од Бојане 
се Петковден и Св. Катерина. Исто така, од Бојане се иселиле и родовите Љотови и 
Мрчкови, чии потомци денес живеат во селото Горјане на планината Скопска Црна 
Гора. 

Како што објави М. Филиповиќ, познатото село Патишка Река кое се наоѓа 
на планината Мокра, било основано кон крајот на 18-тиот век. Го основале христи-
јански жители, кои потекнуваат од селата: Нистрово, Ничпур, Врбен, Рибница, Се-
нце и Грекај. Сите овие села се сместени во шарско-корапската област Горна Река, 
поточно, во изворишниот дел на реката Радика. Подоцна, во селото Патишка Река 
се доселиле и муслимански Албанци. Така, мешано станало и ова село, т.е. се 
претворило во христијанско- муслиманска населба, која најпрвин броела 68 куќи. 
Меѓутоа,муслиманите ги грабнувале девојките од христијанските семејства, сосила 
се женеле со нив и им ја менувале верата, преобратувајќи ги во муслиманки. Под 
такви околности, припадниците на христијанското население живееле во постојан 
страв од соседите Албанци, кои исто така, им ја одземале уште и заработубачката, а 
не ретко и нивните животи. Заштедените пари на многумина христијански печалба-
ри, завршиле во рацете на муслиманските доселеници. Поради сè ова, нашите жи-
тели од селото Патишка Река, до 1912 година се иселиле во Скопје и во Романија. 

Третиот пример од Скопската котлина се однесува на селото Раштак.Имено, 
до средината на 19-тиот век, селото Раштак- кое се наоѓа во подножјето на плани-
ната Скопска Црна Гора- исто така, било само христијанско- словенско село. Меѓу-
тоа, тогаш ‘како говедар’ се доселил предокот на албанскиот род Садиковски. 

По него, по претходно добиен повик, се населил и предокот на друг албан-
ски род, наречен Касамоски. До 1912 година, родот Садикоски се проширил, а број-
от на домаќинствата се зголемил на 15 куќи. Овие 15 куќи биле во посебна маала 
во источниот дел од селото. 

Родот Касамоски, кој до 1912 година имал 8 куќи, образувал посебно маало 
во западниот дел на селото (каде денес се наоѓа училиштето). Во центарот на Ра-
штак живееле голем број македонски семејства. 

За време на ослободувањето од турската власт, селото имало околу 40 му-
слимански и 23 албански куќи. Животот на Македонците под управа на Албанците, 
до крајот на турското владеење бил особено тежок и неподнослив. Од 1900 до 1912 
година Албанците во Раштак убиле околу 50 Македонци. Денешните жители на Ра-
штак, за поранешните Албанци, кои живееле во селото, го наведуваат следното: 
‘Тие биле дивјаци. Ако одиме на дрва во планината, ќе те утепав. Ако одиме у во-
деница, ќе те утепав. Ако одиме у Скопје на пазар, ќе те утепав. Нашите жени цел 
ден плачат додека се вратат мужите’. Инако, Албанците вршеле убиства и во окол-
ните села, а особено во селото Булачане. Тие им ги одземале стоката и нивите на 
Македонците, а исто така, ги грабнувале и нивните жени и девојки. 

Меѓу Албанците имало и неколку вистински качаци. Тоа биле Ајдин, Алим, 
Ферат и Фејзо. Доколку не избувнеше Балканската војна, сите христијански жители 
на Раштак сосема би се иселиле од селото или би биле убиени. 

Во Скопската котлина има многу села, во кои била извршена промена на 
етничкиот состав на населението. Тоа се селата: Крушопек, Грчец, Света Петка, 
Глумово, Никиштани, Групчани, Копачин Дол, Копаница, Церово, Свиларе, Студе-
ничани, Драчевица, Рамни Габер, Црн Врв, Црвена Вода, Палиград, Горно Колича-



 38 

не, Смесица, Страхојаница, Тисовица, Моране, Грушнице, Страќинце, Длага, Гра-
чане, Чивлак, Добрино, Дејковце, Љуботен, Блаце и др. 

7. Околината на Куманово. Селото Брест е позната населба, која се наоѓа на 
Кумановска Црна Гора или Карадак. Широко распространето е преданието кај де-
нешното муслиманско население (доселено од Албанија), дека Брест е старо село, 
кое за време на нивното доселување имало само православно- словенско население. 
Меѓутоа, тоа христијанско население подоцна се иселило од Брест. Ќе наведам са-
мо неколку примериза таквото иселување. Потомците на родовите: Ѓуриќ, Шорлиќ, 
Илиќ, Милкиќ, Ѓокиќ и Цакиќ денес живеат во селото Бинча во областа Горна Мо-
рава; родовите: Ранчиќ, Шегмановиќ и Црпичани живеат во скопското село Куче-
виште (на планината Скопска Црна Гора), а потомците на родот Ѓеневци живеат во 
кумановското село Кучкарево итн. Друг пример од околината на Куманово прет-
ставува селото Сушево, кое е сместено во северениот дел на областа. До средината 
на 19-тиот век и Сушево било словенско-христијанска населба. Но, оттогаш, за жи-
телите на Сушево настанал тежок период, бидејќи биле напаѓани од доселените 
Албанци (неречени ‘Турци’) од соседната област Прешево, кои набргу се населиле 
и во Сушево. Потоа, нашите жители од Сушево за кус временски период се иселиле 
од селото и се населиле во околните села. Така, на пример, познато е дека родот 
Групници се населиле во кумановското село Никуљане (26 куќи). Што се однесува 
до другите иселеници од Сушево, открив дека некои родови се иселиле во селото 
Осларе кај Бујановац, додека родовите Гарваници и Сушевци се населиле во 
кумановското село Горно Коњаре. 

Албанците кои се населиле во Сушево не се согласувале ниту со христија-
ните од околните села. Така било сè до крајот на турското владеење до 1912 година. 
Христијаните биле напаѓани поради нивната земја, стоката, пасиштата, жените и 
др. Во 1900 година, сушевските Албанци убиле 8 истакнати жители во соседното 
Никуљане. Од куќата на Јован Тасковиќ ја грабнале неговата ќерка Мида, а во ку-
ќата на Јован Веселиновиќ, додека ги краделе кошниците со пчели, пукајќи со пу-
шка тешко го раниле домаќинот. Никој од нашите селани не смеел да се пожали кај 
турските власти во Куманово, бидејќи поради тоа, ‘би било уништено целото се-
мејство’. 

 Слична промена во етничкиот состав на населението, била извршена и во 
другите кумановски села, како што се: Никуштак, Липково, Отља, Слупчане, Ори-
заре, Ваксинце, Извор, Глажња, Руѓинце и др. 

8. Околината на Таорска клисура. Во денешно муслиманско- албанско село 
Добрино (десно од реката Вардар), порано живееле христијанско-словенски родо-
ви: Соколовци, Трајковци, Китановци, Дојчиновци, Велковци и Матовци. Меѓутоа, 
во текот на 19-тиот век, сите тие се иселиле. Првиот род сега живее во велешкото 
село Белештевица, а останатите родови живеат во скопското село Блаце (кај Катла-
ново). 

Следниот пример потекнува од селото Дејковце, кое исто така, се наоѓа во 
Таорската клисура, десно од Вардар. Ова село денес претставува муслиманско- 
албанска населба. Но, во минатото, таму живееле само христијанско- словенски 
жители. Се знае дека од селото се иселиле старите дејковски христијански родови: 
Маневци, Дојчиновци, Новевци, Докарановци, Димовци, Огњановци, Черговци и 
Пирговци. Потомците на првите два рода, денес живеат во скопското Ново Село 
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(од левата страна на Вардар), додека потомците на третиот и четвртиот род сега 
живеат во скопското село Зелениково. Петтиот и шестиот род сега живеат во ско-
пското село Градовце, а седмиот и осмиот- во скопското село Бадер, по долината на 
реката Пчиња. Според некои пишани документи, утврдено е дека споменатите ро-
дови од старото село Дејковце, го напуштиле своето село и потполно се иселиле от-
таму во текот на 19-тиот век, кога во ова село преовладале дојденците Албанци. 

9. Околината на Велес. Велешкото село Горно Јаболчиште е познато како 
планинска населба, која се наоѓа во изворишниот дел на реката Тополка. И ова село 
најпрвин било само христијанско-словенска населба. Тоа го потврдуваат истори-
ските извори од 15-тиот век, како и словенското име на селото и топографските 
имиња. Меѓутоа, кон крајот на 18-тиот век, во селото Горно Јаболчиште пристигну-
вале муслимански Албанци кои таму се населиле, поради кои христијанските Сло-
вени во текот на 19-тиот век целосно се иселиле оттаму. 

Родот Китановци се иселил во селото Капиново, сместено во соседниот слив 
на реката Бабуна. Последниот христијански род од Горно Јаболчиште се иселил 
околу 1880 година, а неговите потомци денеска живеат во пониското велешко село 
Дреново. Другите македонски иселеници од Горно Јаболчиште се иселиле во со-
седното село Нежилово итн. 

Следниот пример доаѓа од Оморане, кое се протега по долината на Бабуна. 
До средината на 19-тиот век- според составот на населението- и ова село претста-
вувало типична македонско- христијанска населба. Меѓутоа, во тој период, во Омо-
ране се населиле многу семејства на муслимански Албанци, кои дошле од прилеп-
ското село Црнилиште. За христијанските жители од селото Оморане, најопасен 
бил извесниот Албанец, по име Зубер, кој претставувал ‘страв и трепет’ за тамош-
ното словенско- христијанско население. Според некои народни кажувања кои се 
однесуваат на споменатиот Зубер,останале запаметени следниве зборови, кои денес 
ги прераскажуваат потомците на иселените христијански родови од Оморане: ‘От-
како дојде тој, од тогаш сите Турци (Албанци) постанале лоши во Оморане’. Име-
но, Албанците ги освоиле во Оморане најдобрите ниви во атарот, за запалиле сел-
ската црква и многу наши семејства принудиле да се иселат. Во војната од 1912 го-
дина, кога броеле 25 куќи, сите Албанци морале да го напуштат Оморане. Има по-
веќе вакви и слични примери во околината на Велес. 

10. Околината на битолско- прилепската котлина. Во оваа област, исто така, 
има повеќе села кои порано биле чисто словенск- христијански. Но, во текот на 19-
тиот век, во нив се доселиле муслимански Албанци, па поради тоа, оттаму сосема 
се иселило староседелското христијанско население. Така, Македонци иселени од 
денешното албанско село Снегово, има и во другите битолски села, како што се 
Вратиндол и Крклино. Македонски иселени од денешното албанско село Белушино 
има и во другите прилепски села Лениште и Подвиз. Македонци иселени од дене-
шното албанско село Житово, има и во другите прилепско-битолски села: Средо-
рек, Свети Митран, Кривогаштани, Вашарејца итн. 

Слична промена во етничкиот состав на населението била извршена и во не-
колкуте останати битолско-прилепски села. Тоа се следниве села: Саждево, Норово 
Кишава, Алданец, Злокуќани, Дрвеник итн. 

Го истакнуваме и примерот на битолското село Доленце. Таму, кон крајот 
на 18-тиот век, од областа Колоња (во јужна Албанија), најпрвин се населило само 
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едно албанско домаќинство. Старешината на тоа домаќинство работел како чувар 
на говеда кај Македонците кои живееле во селото. Меѓутоа, тој подоцна повикал 
уште 6-7 други албански семејства да се населат во Доленце. Тоа биле неговите 
браќа и роднини, кои до 1912 година, имале околу 90 куќи во Доленце, додека бро-
јот на нашето население драстично опаднал поради масовното иселување. 

Б. Милојевиќ утврдил дека таква појава се среќава и во јужна Македонија, 
која денес е дел од Грција. И таму муслиманските Албанци се населиле во селата, 
во кои дотогаш живееле само христијански Словени. 

11. Околината на Голо Брдо. Оваа област којашто се наоѓа во близина на Де-
бар, поделена е со македонско- албанската граница. Како што утврдил М. Филипо-
виќ, денес во Голо Брдо има села во кои воопшто не живее христијанско население. 
Меѓутоа, постојат веродостојни податоци дека во некое од тие села, во 18-тиот и 
19-тиот век живееле христијани. За тоа сведочат и споменувањата на многу по-
сетители од овие села во манастирот ‘Св. Јован Бигорски’. Според документите 
коишто се наоѓаат во манастирот, коишто во 1863 година повторно биле препи-
шани, се именуваат многубројни поклоници од селата во областа Голо Брдо, кои 
денес се само муслиманско-албански. Тоа се следниве села: Српетово, Извор, Ви-
чиште, Головиште, Себиште, Косовец и други. 

Може да се каже дека и хрониките на другите манастири во Македонија бе-
лежат дека во минатото, во многу денешни муслиманско-албански села, некогаш 
живеело словенско-христијанско население.Во овие хроники се забележани не само 
населбите и имињата на приложувачите, туку и тоа што тие го приложиле. Таква е 
на пример, хрониката на ‘Лешовачкиот манастир’ кај Тетово, потоа ‘Марковиот ма-
настир’ кај Скопје, манасторот ‘Св. Андреј’ и манастирот ‘Матка’ во клисурата на 
реката Треска, манастирот ‘Трескавец’ кај Прилеп итн. Во одделни албански села и 
денес постојат куќи, кои ги ѕидале нашите жители и во нив живееле, па подоцна ги 
напуштиле. Такви се следниве села: Јажнице, Новаке и Долна Лешница кај Тетово; 
Ливада кај Струга, Старо Змирново кај Битола, Патишка Река кај Скопје итн. Факт 
е дека повеќе било потискувано она христијанско-словенско население кое имало 
своја земја, отколку селаните-чифлигари. Овие вториве, во извесна мерка ги зашти-
тувале и агите на нивните имоти. Освен тоа, чифлиците се наоѓале во нездравите 
полски и мочуришни села. Таму, нашите жители биле жртви на најразлични боле-
сти, поради што многу бргу умирале. Како последица од болестите што честопати 
ги погодувале нашите жители, воглавно во областите: Струшко поле, Скопско поле 
и Битолско поле, мошне брзо изумреле цели македонски родови. 

Турската власт не можела и не сакала да í ја осигура личната и имотната 
безбедност на христијанската ‘раја’. Во народните преданија се среќаваат многу 
споменувања за грабежите и убиствата што се вршеле врз христијанското населе-
ние. Годините минувале и од многу села се иселиле многубројни наши жители. От-
прилика во тој период, игумените кои живееле во манастирите ја запишувале во 
нивните книги познатата реченица: ‘Голем зулум го снајде народот христијански’. 
Кај иселениците од денешните албански села, кои ги пронаоѓав во соседните об-
ласти, внимателно се распрашав и за причните кои ги натерале нивните предци да 
го напуштат своето родно огниште и стариот крај. На ова прашање, ги добивав 
следните одговори: дека нивните претци, некаде пред крајот на турското владеење 
избегале од своите села поради насилството, убиствата, но и за да го избегнат при-
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фаќањето на Исламот, односно, потурчувањето, како и поради опасноста од гра-
бнување на нивните жени и девојки, а исто така и поради одземањето на нивниот 
имот, нападите од страна на качаците, се засолнувале од одмазда поради отпорот 
кон насилството и слично. Иселениците од битолското село Старо Змирнево се на-
селиле во пониското полско село Ново Змирнево, бидејќи таму ‘Немало живот од 
Албанците’ итн. 

Кажувањата на народот се точни, зашто општиот правец на иселувањето на 
христијаните, од крајот на 18-тиот век, па сè до почетокот на 19-тиот век водел гла-
вно спротивно од страната по која се ширеле муслиманските доселеници, кои поте-
кнувале од Албанија. Ситуацијата била неподнослива за словенско- христијанското 
население и секое иселување претставувало спас за нив. Мошне забележителна е 
појавата што еден дел од иселениците не се оддалечувал многу од своите родни 
(матични) села или области. Овие иселеници се населувале во соседните краишта и 
во населби, во кои образувале посилна национално-верска концетрација. Тие и де-
нес ги зачувале своите стари селски слави. Особено селата во пределот на Скопска 
Црна Гора и селата во делот наречен Вардарија во областа Долни Полог живеат по-
томците на многу бегалци од околината (денес албански) населби. 

Ј. Цвииќ на едно место наведува дека доселениците муслимански Албанци, 
во однос на затекнатото христијанско население се однесувале многу насилнички и 
‘мошне се засилиле’. Според овој автор, ‘никаде во светот немало помала лична и 
имотна сигурност, отколку на Косово и Метохија’. Иста била ситуацијата и во об-
ластите од денешна Република Македонија. 

Во некои денешни македонски села изумреа многу стари луѓе. Од нив сè 
уште можеа да се слушнат мошне интересни преданија за нашето население, кое 
живеело во сегашните албански населби. 

Како што е познато, во текот на 19-тиот век имало поголема сигурност во 
градските населби, отколку во селата. Поради оваа причина, словенското селско 
население започнало сè повеќе да се населува во градовите. 

Имало и такви иселеници, кои се населувале во нездравите поски села, така 
што од слободни селани станувале чифлигари. На тој начин, работејќи на имотите 
на сопствениците на чифлиците, понекогаш биле заштитувани од страна на агите и 
беговите. Меѓутоа, таа заштита не им била овозможувана бидејќи чифлигарите им 
биле драги газди како христијани, туку затоа што имале интереси. Така било и во 
многу други наши краишта. 

Српско-турската војна од 1876 до 1878 година, предизвикала нов бран исе-
лувања на нашите жители од одделни (денес албански) села. Тоа се селата кои се 
наоѓаат во колината на Куманово и Скопје, а иселените христијански жители од 
овие села се населиле во соседните краишта од Србија, кои веќе биле ослободени 
од турската власт. Такви иселеници имало, на пример, од скопските (денес албан-
ски) села:Мојанце и Грушинце,како и во кумановските села:Ваксинце,Матечје и др. 

Воопшто, иселувањето на словенско- христијанското население претежно се 
одвивало кон исток и север, додека кон запад немало иселување. Многу македон-
ски печалбари, во Србија и во Бугарија ги наоѓале своите земјаци, кои таму се на-
селиле по иселувањето од нивниот роден крај. 

По падот на турската држава, во 1912 година, поедини пребегани македон-
ски семејства подоцна се враќале во нивните отпорано напуштени села. Таков бил 
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случајот во гостиварското село Тумчевиште, како и во селата Осинчани и Варвара 
кај Скопје и во уште некои други. 

Втората светска војна (1941-1945 година), на нашата територија окупирана 
од страна на Албанците, му донесува нови страдања на македонското население и 
предизвика нови иселувања. Во тој период, повеќе села потполно останаа без маке-
донско население. Тоа се претежно селата во околината на Кичево, Дебар и Струга, 
како и селата во областа Полог и Горна Река. 

Со сè позасиленото и помасовно иселување на нашето население од денеш-
ните албански населби, се јавуваат иселените македонски родови со карактеристи-
чни презимиња. Тоа се на пример, следниве родови: Липковчани, Желинчани, Кот-
линци, Бојанчани, Дејковци, Глумовци, Форинци. Овие презимиња ги означуваат 
имињата на денешните албански села, од кои порано се иселиле македонските ро-
дови. 

Изненадувачки се резултатите кои покажуваат колку христијанско-словен-
ски жители имало порано во денешните муслиманско-албански села во Република 
Македонија, а колку изчезнале. Тие села биле подрачја на лута етничка борба, по-
ради ширењето на муслиманските доселеници, кои потекнуваат од Албанија. Спо-
ред тоа, северозападените и западните делови на Македонија претставуваат приме-
ри за областите, во кои поново време се извршиле не само метанастазички, туку и 
етнички промени во составот на населението. Истото се случувало и во соседните 
области, како што се: Косово, Метохија, околината на Гњилане итн. 

Никој и никогаш не ќе може да пресмета колку христијански жители заги-
нале во судирите со доселениците Албанци и нивните качаци. Не ќе може да се 
пресмета ниту бројот на нашите жители, кои биле принудени да се иселат од свои-
те села, ниту бројот на грабнатите девојки и жени; колку стока било ограбено, кол-
ку хектари од најдобрата обработлива земја биле насилно одземени и сл. 

По Втората светска војна, иселувањето на Македонците од западна и северо-
западна Македонија, исто така, претставува многу загрижувачка појава. Имено, во 
тоа време, младите луѓе сè помасовно ги напуштаат селата, додека старите жители 
умираат во нив. Меѓутоа, албанското население не се одлучува така лесно на ми-
грација: тоа и понатаму купува земја, гради нови куќи и насекаде е во предност, би-
дејќи во голем степен ја зголемува својата популација и ги проширува семејствата. 

 
ТРАГИТЕ НА ПОРАНЕШНОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 
Многубројни се старите градби и нив ги има речиси во секое денешно алба-

нско село во Република Македонија. Тоа се, пред сè: селишта, гробишта и цркви-
шта. Но, за жал, тие старини ретко се некаде стручно проучени. Во описите на по-
едини населби, во многу објавени трудови и во трудовите на другите автори, даде-
ни се само некои податоци за тие старини. 

Селишта. Во денешните албански села во Република Македонија има сели-
шта. Некои од нив, секако се предсловенски, што е утврдено со ископувањата кои 
се вршеа во текот на последните години. Во трагите на тие постари, т.е. претсло-
венски населби,се вбројуваат и остатоците на селиштата во уште некои други алба-
нски села, каде што во текот на копањето, може да се наиде на: тули, клесани каме-
ња, па дури и стари пари. 
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Меѓутоа, другите побројни селишта во денешните албански села, всушност 
се словенско-христијански. Едните се средновековни, додека другите потекнуваат 
од периодот на петвековното турско владеење. Овие вториве селишта (од времето 
на турската власт), според нивната старост се двојбени. Тоа значи дека од нив на-
станале главно по австриско-турските војни од крајот на 17-тиот век. Тогаш се по-
јавила извесна запустеност на селата. Во повеќе случаеви, во близина на тие сели-
шта, подоцна биле подигани нови населби со исти имиња, какви што имале и села-
та во кои се наоѓаат тие селишта. Останатите селишта настанале кон крајот на 18- 
тиот и во текот на 19-тиот век, поточно, со иселувањето на нашето население пред 
налетот на агресивните албански доселеници, кои влегувале во нивните населби 
или се населувале во близината на истиот атар. Такво потекло има селото Радоми-
рово,кое се најдува на источната страна од планината Караорман.Имено,ова село се 
запустило како последица од нападите на Албанците од соседното село Песочане. 

Во 1950 година, сèуште биле свежи трагите од оваа населба. На сличен на-
чин настанале и следниве селишта: Закамен (по долината на реката Црн Дрим), По-
точане (покрај денешното албанско село Извор на Кумановска Црна Гора), Црско 
(покрај денешното албанско село Корошишта), Подхум (во околината на Струга) 
итн. Во ископините на овие и на други селишта има најразлични предмети. Така, на 
пример, на селиштето во селото Новак (кај Тетово) ги видов свежите траги од сло-
венско- христијанската населба, а на селиштето во селото Форино (кај Гостивар), за 
време на едноископување, видов свежи траги на една женска носија итн. 

Гробишта.- Во денешните муслиманско- албански села во Република Маке-
донија, постојат и стари, напуштени гробишта. Некои такви гробишта можеби се 
предсловенски. Меѓутоа, другите, односно, најбројните гробишта, во најголем дел 
се христијанско-словенски. Без сомнение, такви се следениве гробишта: старите 
гробишта во селото Новак кај Тетово, гробиштата кај денешното основно учили-
ште во струшкото село Боговица, гробиштата на селата: Градец, Форино, Равен, 
Падалиште, Сенокос, Симница и Речани кај Гостивар; гробиштата во селото Горно 
Јаболичште во изворишиот дел нареката Тополка (тука се наоѓа зградата на селска-
та канцеларија) итн. 

Т. Смиљаниќ наведува дека во Кичевската котлина постојат ‘стари христи-
јански гробишта’ во сите денешни муслимански села. Според сочуваните крстови и 
според народните преданија, христијанско-словенските гробишта претставувале и 
другите напуштени гробишта во денешните муслиманско-албански села во околи-
ната на Скопје, Дебар, Тетово, Ресен, Битола и Куманово. Обично, тоа се места ка-
де што има разурнати цркви и стари гробишта. 

Воопшто, напуштени словенски гробишта има во многу села, кои денес се 
чисто албански. Тоа се траги од словенски населби, од кои нашите жители се исе-
лиле по населувањето на Албанците. Меѓутоа, Албанците денеска се плашат да ги 
кажат овие детали и факти. Сосема сигурно може да се тврди дека голем број над-
гробни споменици исчезнале, бидејќи цели примероци или нивни делови биле вгра-
дувани во огради, мостови, џамии или некои други згради. 

Во албанските села, топографското име Воре Шкијаве, исто така, покажува 
поранешната припадност на напуштени гробови, зашто во превод, тоа име значи: 
словенски гробишта. Во скопското село Арнакија постои едно место со такво име, 
како и во полошкото село Радуша, во кумановското село Слупчане итн. Во кичев-
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ското село Колари напуштените словенски гробишта Албанците ги ‘присвоиле’ за 
свои ниви. Има и села, каде што на таквите гробишта, биле изградени приватни ку-
ќи. Таков е примерот со селата: Никиштани кај Скопје, Шипковица и Горенце во 
околината на Тетово и други. На старите гробишта на селото Форино кај Гостивар, 
по Втората светска војна на тоа место било изградено училиште. Сличен е случајот 
и во некои струшки села, како што се: Ливада, Мислодежда, Боговица итн. 

Експертите укажуваат дека на старите гробишта би требало да се вршат 
ископувања и стручни проучувања, коишто би донеле нови откритија. Така, на при-
мер, во некои гробови и сега се наоѓат нераспаднати делови од женска народна но-
сија: срмени делови од џамадани, минтани, тозлуци и невестински долами. 

Црквишта.- Голем број од старите градби во денешните муслиманско-албан-
ски села, ги сочинуваат и т.н. црквишта, кои ги има речиси во секое такво село. По-
стојат села во кои има по две, па и повеќе црквишта. Тие му се припишуваат на 
словенското население, кое подоцна се иселило. Уште можат добро да се распозна-
ат деловите од разурнатите цркви, коишто денес се обраснати во густа шума. 

Денешните муслиманско-албански села: Св. Петка кај Скопје, Аранѓел кај 
Кичево, Боговица и Боговиње (од Богородица) кај Струга и Тетово, Кишава (киша- 
црква) кај Битола и Бела Црква кај Ресен, јасно покажуваат дека некогаш таму по-
стоеле цркви, според кои и настанале имињата на споменатите денешни муслиман-
ско-албански села. Овде уште треба да се спомене и денешното муслиманско село 
Попоец кај Кичево. 

Во селото Мислодежда кај Струга, донеодамна постеја високи ѕидови, но се-
га веќе ги нема. Тоа, всушност, беа урнатините од поранешната црква ‘Св. Тројца’. 
Вакви примери среќаваме и во селата: Радуша во Жеденската клисура и Арнакија 
во скопски Дервен, каде што трагите од старите цркви се нарекуваат киша, а од нив 
сега нема забележителни остатоци. Слично е и во селата: Брест на кумановската 
Црна Гора, во Никиштани во Скопје, во Горенце во Долни Полог итн. Во селото 
Љуботен, во подгорието на Скопска Црна Гора порано постоела помала црква, чии 
остатоци денес се сосема остранети, а на нејзино место, Албанците од родот Џафе-
ровци изградиле своја куќа. 

Во околината на Кичево, во денешните муслиманско- албански села се знае 
и подетално за ‘храмовите’ на одделни разурнати цркви. Така, на пример, во селата 
Зајас тоа била црквата ‘Св.Петка’, во Речани- црквата ‘Св.Димитрија’, а во Берико-
во- црквата ‘Св.Спас’. Слична била ситуацијата и во некои гостиварски села: во 
Форино и Долна Ѓоновица тоа биле црквите ‘Св.Никола’, во Трново- црквата ‘Св. 
Јован’, во Орќуш и Врањевци- црквите Св.Димитрија’. Во Градец постоеле две цр-
кви и тоа ‘Св.Никола’ и Св.Атанас’, додека во тетовското село Јежице постоела цр-
квата Св.Спас’ итн. Постојат податоци според кои извесни наши свештеници имале 
парохии и во денешните албански села. Секако, тоа било во времето кога тие села 
биле христијанско- словенски и кога во нив сè уште постоеле црквите. Местата во 
кои се среќаваат остатоци од поранешните цркви, означени се на специјални гео-
графски мапи. Такви остатоци среќаваме во следниве села: Семениште во областа 
Дервен, како и во долнополошкото село Горенце и други. Делови од разурнати цр-
кви во селото Чајлане кај Скопје, денес може да се видат вѕидани во темелите на 
некои џамии.Слично е и во селото Дабовјане кај Струга како и во многу други села. 
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Особено го истакнуваме примерот на денешното муслиманско-албанско се-
ло Горенце, кое се наоѓа во североисточиот дел од областа Долни Полог. Таму по-
стојат урнатини од седум цркви, а трагите од поединечни цркви се препознаваат и 
денеска. Најголем христијански храм била црквата ‘Св. Атанас’, којашто се наоѓала 
во средината на селото. Оваа црква ја урнале предците на денешниот албански род 
Мусовци, кои покрај црквата изградиле свои куќи. Урнатините на храмот ‘Св.Или-
ја’ се наоѓаат северно од Горенце, каде што според преданието, таму порано посто-
ел манастир. На западната страна од Горенце се наоѓат урнатините од црквите ‘Св. 
Никола’ и ‘Св.Петка’, а на североисток и на исток- урнатините од црквите ‘Св.Бо-
городица’ и ‘Св.Ѓорѓи’ и ‘Св.Аранѓел’. 

Во некои денешни муслиманско-албански села, некогаш постоеле манасти-
ри. Познато е дека имало манастири во последните села: Симница (‘Св.Симеон 
Столиник’, кој порано бил многу познат и таму секоја година се одржувал голем 
собир на први септември- според стариот календар; овој манастир бил обновен во 
1935-36, но повторно бил разурнат за време на албанската окупација во 1943 го-
дина), Ропајце (‘Св. Јован’) и Речани (‘Св.Богородица’) кај Гостивар; во Врбјани во 
областа Горна Река; во Боговиње кај Тетово;во Поповјане (манастирот ‘Св.Атанас’) 
кај Кичево и Аранѓел (манастирот ‘Св. Аранѓел’) кај Кичево; во Дејковце (‘Св.Или-
ја’) во Таорската клисура; во Моране во сливот на Маркова Река итн. Црквите биле 
урнати и спалувани на различни начини. Дел од нив биле уништувани од поедини 
доселени албански муслимани, како што е примерот со селото Моране, во сливот 
на реката Бабуна; потоа, во селото Шутово кај Кичево; во селото Градец и Симница 
кај Гостивар; како и во селото Ливада и Мислодежда кај Струга. Во долнополо-
шкото село Котлина, на местото на поранешната црква, муслиманските доселеници 
изградиле џамија која и денес постои. Во денешните муслиманско-албански села, 
сега не постои ниту една сочувана стара црква. Исклучок преставува само средно-
вековната црквичка, односно храмот ‘Св.Никола’ во селото Белушино кај Прилеп. 

Само неколку црквишта го уживаат почитувањето на муслиманското насе-
ление. Повеќето од овие стари објекти- црквиштата и напуштените гробишта- во-
општо не се почитивани и се уништуваат. Денес има албански куќи, за чија градба 
биле употребени камења од ѕидовите на некои разурнати цркви, а се среќаваат и ра-
скопани гробови поради барања на закопано богатство. Инаку, наведените старини 
се многу значајни за историската наука,меѓутоа, тие не се систематски проучувани. 

Имињата на селата.- Албанците во Македонија никаде не основале некое 
свое ново село, туку сите денешни муслиманско-албански села се наоѓаат на место-
то на поранешните христијанско-словенски населби. Тоа јасно го покажуваат ими-
њата на селата, односно, номенклатирата на селските објекти (собено на атарите), 
историските извори, народната традиција, како и некои други поединости (остато-
ците од црквите и словенските гробови). 

Така, на пример, денешните имиња на селата во околината на Струга, во кои 
сега живее само албанско население, всушност се словенски. Тоа се следниве села: 
Делагожда, Мислодежда, Подхум, Татеш, Жепин, Заграчане, Ливада, Корошиште, 
Дабовјане, Белица, Радолишта и Велешта. 

Во околината на Кичево, такви се следниве села: Србица, Поповјане, Аран-
ѓел, Жубрино, Горане, Стрелци, Колари, Зајас, Градешница (или Грешница), Па-
прадиште, Долно Стрегомиште, Длапкиндол, Трапчиндол, Шутово, Црвивце итн. 



 46 

Во околината на Гостивар, такви се примерите на селата: Србиново, Топли-
ца, Падалиште,Страјане, Лакавица, Ѓоновица, Симница, Корито, Речане, Равен, До-
бридол, Градец, Сенокос, Калиште, Неготино, Ѓурѓовиште, Ломница, Горјане итн. 

Во околината на Скопје, такви се селата: Света Петка, Црвена Вода, Бојане, 
Студеничани, Глумово, Матка, Копачиндол, Нерези, Дрежница, Крушопек, Рамни 
Габер, Црн Врв, Тисовица, Смесица, Копаница, Мерово, Ларце, Добарце, Церово, 
Длага, Семениште, Ново Село, Рогља и др. 

Се среќаваат уште многу вакви примери во околината на Дебар, Маврово, 
Тетово, Куманово, Велес, Прилеп, Битола и Ресен. Факт е дека во Македонија не 
постојат албански имиња на селата. 

За некои од денешните села, постојат и пишани извори кои потекнуваат 
уште од средниот век, така што тие имиња се одржале сè до денес неизменети или 
пак, значително изменети. Постојат историски документи, во кои се зборува за по-
стоењето на словенското средновековно население: потоа, се споменуваат извесни 
православни храмови и сл. За време на окупацијата во Втората светска војна, алба-
нската власт ги преименувала старите имиња на поедини села. На пример, кичев-
ското село Србица албанската балистичка власт го нарекувала Скендербегово итн. 

Други географски имиња.- Добар извор за познавање и препознавање на 
етничките и културните околности во минатото на некоја област, можат да прет-
ставуваат и најразличните географски имиња, како што се на пример, имињата на 
планините, родовите, водите и сл. 

Во денешното албанско село Србица (во околината на Кичево), се среќаваат 
следниве топографски имиња: Копач, Страга, Забел, Вражи, Воденица, Брце, Зеле-
ник, Бара, Јасика. Волниште и Гроб. 

Во денешното албанско село Грешница (од Градешница), кое исто така се 
наоѓа во Кичево, постојат следниве топографски имиња: Требеница, Сатеска, Лаг, 
Сек, Дреново, Митра-дол, Црн камен и Ари Маркут (Маркова нива). Во денешното 
албанско село Врањевица (во областа Горни Полог) се среќаваат следниве топогра-
фски имиња: Србинец, Калуѓерец, Мартинова круша, Белаљ вода, Длага орница, 
Стара Ливада, Стара корија, Глауч, Гумништа, Стражник, Падина, Краста и Пусти-
ниште. (Глауч=Глаук, Р.И.) 

Во денешното албанско село Отља (кај Куманово) постојат овие топогра-
фски имиња: Краиште, Каменица, Градина, Сердарци, Пударница, Леќиште, Велко 
ливад, Добрава, Полица, Барница и Вори попит (Попов гроб). 

Во денешното албанско село Мерово (коешто се наоѓа во скопски Дервен) 
се среќаваат следниве топографски имиња: Крстец, Илин гроб, Водица, Поповица, 
Полјанка, Горно Мерово, Благун, Рамно брдо, Расадиште, Грбавец, Јабланица, Гра-
диште и Чука павлес. 

Во денешното албанско скопско село Света Петка, кое е сместено во сливот 
на Маркова Река, се среќаваат следниве топографски имиња: Краста, Козарево, Ли-
повица, Пропас, Крушевица, Лазов (од Лаз), Бел камен, Солиште, Поток, Длабока 
дупка, Маглица, Студено, Зад-рид, Голема нива и Врескалиште. Во денешното ал-
банско село Љуботен (кое се наоѓа во Скопска Црна Гора), постојат следниве топо-
графски имиња: Дуб, Лаз, Србинце, Стража, Китка, Ечменица и Длага нива. 

Во денешното албанско село Долно Добрино (во Таорската клисура) се сре-
ќаваат следниве топографски имиња: Петрев гроб, Крив даб, Попова нива, Васкова 
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нива, Илкова нива, Крива леска, Јачменица, Илица, Воденички рид, Бел-камен, Ре-
ка, Трница и Шареница. 

Во денешното албанско село Тисовица (во сливот на Кадина река) постојат 
овие топографски имиња: Попов дол, Попово гумно, Маркова чешма, Атаро село, 
Симоново почивалиште, Арамиска пештера, Мала река, Црвен камен, Коритиње, 
Лисец, Преслат, Козјак, Трстеник и Липовица. 

Во денешното албанско село Дејковце (на планината Мокра) се среќаваат 
следниве топографски имиња: Студена вода,Висок рид,Дреновски преслап, Бел-ка-
мен, Воденички рид, Осојница, Плоча, Глава, Лисец, Јачменица, Црква (или Киша). 

Во денешното албанско село Горно Јаболчиште (во околината на Велес) по-
стојат наредниве топографски имиња: Горно-бегово, Долно-бегово, Темна бука, 
Павли-куќи, Дибрански камен, Рамни ливади, Долни гроб, Горни гроб, Шарена 
плоча, Бел-камен, Преслап, Сивец и Падиште. 

Во денешното албанско село Злокуќани (кај Битола) постојат следниве топо-
графски имиња: Завој, Драга, Орница, Висок камен, Треска, Осој и Пшеничиште. 

Како што може да се заклучи од наведените примери, бројот на словенските 
топоними е сразмерно голем за помалите географски поими во денешните албански 
села. Тоа значи дека немало ненадејни и драстични етнички промени во составот 
на населението, туку дека доселените муслимански Албанци за време на нивното 
населување на нашите простори, овде го затекнале словенско-христијанското ста-
роседелско население, од кое ги прифатиле топографските имиња и ги задржале не-
изменети или пак, делумно ги изменале во духот на својот јазик. 

Интересно е тоа што постои група од географски имиња на места, во кои се 
зачувани имињата на луѓето кои порано живееле таму. Тоа се следниве имиња: Пе-
тров гроб, Илкова нива, Вескова нива, Симоново почивалиште,Велкова ливада итн.  

Сите овие имиња претставува сигурна трага или спомен на населението,кое-
што имало поинаков карактер од денешните албански жители во тие села. Секако, 
тоа подразбира дека во споменатите краишта од денешна Р.Македонија,во почеток-
от на 19-тиот век се извршиле крупни етнички промени во составот на населението. 

Поради сè позасиленото населување на Албанците и нивниот жесток терор 
врз христијанското население, многу македонски и други христијански семејства 
биле принудени да ги напуштат своите огништа и да заминат од својот роден крај, 
бидејќи станале сосема потиснати и потчинета маса. 

Слични процеси се случуваат и во поново време, т.е. во поновата историја 
на Р.Македонија. 

 
ВНАТРЕШНИТЕ ПРЕСЕЛУВАЊА И ИСЕЛУВАЊА 
 
Има малку албански родови населени порано, чии припадници подоцна не 

учествувале во внатрешните миграциски движења во Македонија. Во пописите на 
поедини населби во моите претходни објавени трудови, изнесени се многубројни 
такви примери. Се забележува дека во поново време, албанското население од пла-
нинските села постојано се спушта во пониските, попланински села и во некои по-
лски населби. Затоа, многу родови денеска знаат во кое друго село имаат нивни 
иселени роднини. Меѓу преселените, имало и такви кои сосема го напуштиле се-
лото во кое живееле. 
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На тој начин, бројни албански планински и одделни потпланински села, ста-
нале средиште на новите миграциски процеси. Со текот на времето, секое албанско 
семејство настојувало да има што повеќе машки деца. Оваа тенденција се засилила 
и во поново време. Поради таа причина извесни Албанци упорно тежнееле кон тоа, 
земјата да им остане на постарите синови, а на помладите им купувале имот во дру-
ги села. 

За време на доселувањето, како што веќе беше споменато, Албанците прете-
жно оделе во планините што можело подобро да живеат и да се занимаваат со сто-
чарство,зашто тие главно биле сточари пред доселувањето.Во планината можеле да 
се доселуваат, додека во рамнините постоеле чифлигарски населби. Албанците не 
сакале да работат на чифлиците, бидејќи во планината можеле да бидат слободни. 

Во текот на доселувањето, жителите кои ги споменав ги избегнувале и исе-
лените места што се наоѓаат покрај патиштата. За нив, како планински луѓе ниту 
климата во рамнината не била поволна. Така, на пример, предците на родот Каса-
матци, за време на нивното доселување како место за свое живеење го одбрале ме-
стото Шишево во областа Скопско поле. Но, поради високите температури не оста-
нале во ова село, туку се преселиле во селото Гургурница на Сува Гора. Исто така и 
предците на родот Бард најпрвин дошле во полското село Бардовци кај Скопје. По-
доцна, тие го напуштиле ова село, бидејќи кај нив постоела голема наклонетост кон 
планинскиот живот и затоа се преселиле во високото село Блаце на планината Ско-
пска Црна Гора. Има повеќе вакви и слични примери, а некои ги наведов и пре-
тходно. 

Потомците на албанскиот род Лонгур живеат во велешкото село Горно Ја-
болчиште. За овој род, М. Филиповиќ забележал дека неговите припадници најпр-
вин живееле во селото Врбјани во областа Горна Река, од каде што избегале поради 
болеста колера. 

Некои албански родови се преселиле и заради што нивните села биле запал-
ени во периодот на војната од 1912 до 1918 година.Така,на пример,преселниците од 
селото Слп (кај Демир Хисар) денес живеат во околината на Кичево; преселеници 
од селото Бари (на Скопска Црна Гора) има во пониските скопски села; преселници 
од селото Буково(во околината на Охрид)живеат во Ресен;преселниците од селото 
Песочане (во пределот на Дебарца) денес среќаваме во некои струшки села итн. 

Според прегледот на селата, може да се забележи дека новите внатрешни 
преселувања се вршеле претежно од повисоките кон пониските планински села. 

Извесни внатрешни преселувања имало и на откупените агаларски имоти. 
Имено, овие внатрешни преселувања станале уште поживи и по динамични 

во периодот по Втората светска војна. Всушност, тоа претставува преселба од се-
лата во соседните градски населби, во кои биле основани нови стопански претпри-
јатија. Овие претпријатија ги привлекувале албанските жители од селата во побли-
ската околина, а поретко и од другите краишта (од Косово и јужниот дел од Ср-
бија). Тие се одделиле од своите роднини, кои и понатаму останале да живеат во 
селските населби. Скопје, како најголем град во Република Македонија, претставу-
ва средиште за таквите доселеници, кои од сите страни се населувале овде. 

Одделни поголеми села станале средиште, од кои Албанците се ширеле во 
другите околни населби. Таков е примерот со селото Зајас во Кичевската котлина, 
кое дало многубројни преселници во осум кичевски села. Тоа се следниве села: Ко-
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либари, Грешници, Длапкиндол, Трапчиндол, Речане, Колари, Челопек и Другово. 
Исто така, споменатите преселници се населувале и во градот Кичево. 

Сличен е и примерот со селото Брест на кумановската Црна Гора. Оваа на-
селба дала преселници за околу девет пониски села (кумановски и скопски). Селата 
Горно Јаболчиште и Долно Јаболчиште, кои се сместени на планината Мокра, дала 
повеќе преселници за неколку пониски села кои се наоѓаат во околина на Велес. 
Селото Дејковце (во Таорската клисура) дало повеќе преселници за одделни пони-
ски велешки населби. Има уште многу вакви и слични примери. 

Особено поволна околност за преселувањето од една во друга населба, прет-
ставува тоа што Албанците живеат во проширени домаќинства и во куќни задруги. 
Тие ретко одеднаш го напуштаат постарото село каде што живееле, туку тоа го чи-
нат постепено.Значи, иселувањето на т.н. задружни куќи се врши во неколку етапи. 
Местата коишто имаат поволна сообраќајна местоположба, исто така, претставува-
ат точки кон кои се движат локалните миграции на албанските доселеници. 

Во внатрешните движења на Албанците, учествуваат и доселеници од Косо-
во. Оттаму доаѓаат жителите од околината на Качаник, Урошевац, Витина и Гњи-
лане. Бројот на овие доселеници од Косово бил најзабележителен во првите години 
по Втората светска војна, а најмногу се населиле во Скопско Поле, во Овчеполието 
и во поблиската околина на Куманово, како и во Скопје и во Куманово. 

Албанското население не било иселувано од Македонија до крајот на тур-
ското владеење во 1912 година, бидејќи не било принудено на тоа, благодарувајќи 
на околностите во кои умеело да се снајде. Меѓутоа, тогаш, сметајќи ја пропаста на 
Турската империја и за своја лична несреќа, таквите ‘Турци’ започнале да се иселу-
ваат во Турција. Тие се поистоветувале со Турците во однос на нивното потекло и 
верска припадност, па затоа, заминале да живеат во Турција, сметајќи ја оваа земја 
за своја татковина. (Азијати биле Гегите кои денес се 90%- Тоски 10%, Р.И.) 

Во периодот меѓу двете светски војни, исто така продолжиле иселувањата 
на дел од албанско- муслиманското население. Во тој период, сосема биле раселени 
неколку албански села. Така, на пример, во околината на Битола, биле раселени се-
лата Дихово, Братиндол и Кажани, а во околината на Прилеп- селото Браилово. Во 
околината на Охрид, раселени биле селата Песочане и Буково, додека во околината 
на Велес- селата Лафчане и Оморане. Една од причините за иселувањето на дел од 
Албанците, била и поради стравот од одмазда поради нивното лошо однесување и 
злосторствата коишто ги имале сторено за време на турското владеење. Втората 
причина била неможноста да се прифати новонастанатата ситуација, така што, тие 
би требало од претпоставени и повластени- да станат потчинети. 

Меѓутоа, забележителни се и случаи на иселување на албанско население во 
Турција и по Втората светска војна. Во тој период, од тогашна СР Македонија, пре-
тежно од 1953 до 1960 година, во Турција се иселувале и припадниците на вистин-
ското турско население. Најмногу се оддалечиле од својот роден крај во Албанија 
жителите од околината на Битола, Прилеп и Велес, а од 1912 година многумина од 
нив се иселиле во Турција. За разлика од оваа појава, не е забележано иселување на 
албанското население во Албанија. 

Не може со сигурност точно да се одреди бројот на иселените албански жи-
тели. Може да се каже дека ним, територијата на денешна Р.Македонија, им послу-
жила како етапа во нивното понатамошно движење кон исток.За иселување во Тур-
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ција, поголема желба и наклонетост имале Албанците од групата Тоски и воопшто 
Албанците од градските населби, а помалку Албанците од групата Геги и оние кои 
живееле во селските населби. 

 
БРОЈОТ НА АЛБАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 
 
Тешко е да се донесат прецизни заклучоци за бројот и интензитетот на по-

растот на албанското население на подрачјето на Република Македонија, наспроти 
тоа што постојат резултати од службените пописи, почнувајќи од крајот на Првата 
светска војна па сè до денеска: 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971 и 1981 година. 
Причина за тоа претставува фактот, што предвоените и денешните општини меѓу-
себно не се поклопуваат територијално. 

Во наведените пописи, не биле секогаш применувани истите начини на гру-
пирање на населението. На пример, во постарите пописи од пред Втората светска 
војна дадени се само податоци за верската и јазичата поделба, а не постои поделба 
по националност. 

Исто така, не можат да се пронајдат средени податоци за соодветни спо-
редби. 

Слична била ситуацијата и за време на пописот на населението во 1948 го-
дина. Овде ќе се задржиме на коментирањето на движењето на бројот на албанско-
то население од 1953, 1961 и 1971 година. Во овие пописи, постојат податоци и за 
националноста. 

Меѓутоа, ниту овие статистички податоци не овозможуваат сосем верна сли-
ка за националната припадност, зашто кај муслиманското население во Р. Македо-
нија- особено кај Албанците, Торбешите, Турците и Ромите- се среќаваат поединци 
и групи, кои не се национално јасно определени. Така, на пример, има жители кои 
го зборуваат албански јазик, а кои за време на пописот се изјаснале за ‘Турци’. 

Исто така, има и Роми кои се изјаснуваат како ‘Албанци’, Турци’ и сл. Сè 
тоа зависи од времето, околностите и гледиштето на поединецот за оваа пробле-
матика. Кај постарото албанско население и меѓу жителите- Торбеши, денес не е 
лесно да се исклучи нивното лично чуство дека не се Турци. Во врска со ова ќе го 
истакнам следново: кога бев да истражувам во околината  на Скопје, Велес и Би-
тола, многупати можев да ја слушнам реченицата: ‘Ние сме Турци, кои зборуваме 
албански јазик’. 

Бројот на албанското население по општини во тогашна СР Македонија 
(Според пописите од: 1953, 1961 и 1971 г.) 
Република и општина  1953  1961  1971 
СР Македонија   162.524 183.108 279.871 
1. Општина Тетово     54.893   60.242   87.715 
2. Општина Скопје     23.696   34.790   53.946 
3. Општина Гостивар    37.931   35.293   49.670 
4. Општина Куманово      5.416     7.198    28.418 
5. Општина Струга     12.725   14.626    20.127 
6. Општина Кичево     12.792   14.316    17.863 
7. Општина Дебар       6.066     6,916      8.987 
8. Општина Ресен                  1.943    2.343      3.677 
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9. Општина Битола                  2.476    2.395      3.221 
10. Општина Охрид       1.040    2.196      3.014 
11. Општина Велес       1.647    1.376      2.290 
12. Општина Крушево      1.293       132         158 
13, Општина Прилеп          195         92           71 
14. Останати општини (16)                    411     1.193         714  
Според пописите на населението во: 1953, 1961 и 1971 година, најголем број 

на албанско население имало во општините Тетово, Скопје, Гостивар, Куманово, 
Струга, Кичево и Дебар, а најмалку во општините: Ресен, Битола, Охрид и Велес 
(поранешен Титов Велес). 

Сепак, врз основа на моите проучувања, утврдив дека наведените пописи на 
сите краеви на Македонија не се сосема точни, бидејќи некаде покажуваат поголем 
број албанско население од реалното. На пример, во поголемите струшки села, како 
што се: Лабуништа, Подгорци и Октиси живеат Торбеши, кои се изјаснуваат како 
Албанци. 

Слична е ситуацијата и во кичевското село Бачиште, како и во селата Жиро-
вница (близу Дебар), Урвич (во областа Полог) итн. во одделни градски средини и 
во некои селски населби живеат Турци, Торбеши и Роми, кои исто така се изјанува-
ат како Албанци. 

Од друга страна, се забележува и спротивна појава, кога Албанците се изја-
снуваат и запишуваат како Турци. Вакви примери има во некои скопски, куманов-
ски, битолски, прилепски, гостиварски и ресенски села, како и во извесни градски 
населби. Најмногу примери за оваа појава, среќаваме во Скопската котлина. 

Тамошните Албанци (сите или делумно) се изјасниле како ‘Турци’ во сле-
дниве села: Света Петка, Страхојадица, Црвена Вода, Црн Врв, Чифлик, Рамни Га-
бер, Патишка Река, Палиград, Моране, Мојанце, Љуботен, Љубин, Крушопек, Дра-
чевица. Добрино, Ѓуршино, Горно Количани, Вртекице, Вражале, Бојане и Арачи-
ново. 

Од Битолско-прилепската котлина дел од Албанците или се изјаснале како 
‘Турци’ во овие села: Црнилиште, Алданце, Борино, Белушино, Житоше, Јанкрено-
во, Норово, Пресил, Саждено, Арматуш, Дрвеник и Острец. 

Во околината на Ресен, вакви примери има во следениве села: Бела Црква, 
Козјак, Лавци и Царев Двор, додека во околината на Куманово, таков е случајот со 
селата: Виштица, Длага, Никуштак, Матечје, Романовце итн. 

Според статистичките податоци од 1971 година, во Р.Македонија има вку-
пно околу 306 села со албанско население (вистинскиот број е многу поголем). Од 
тие 306 села, чисто албански се 181 село. Најмногу села со албанско население има 
во околината на Тетово- 64, а најмалку во околината на Радовиш- 1. Подобар пре-
глед за селата со споменатото население, може да се забележи од следнава табела:  

Села со албанско население по општини во Р.Македонија (види Табела 1.) 
Општина    Села само со алб. нас. Села со алб. и др. насел. Вкупно 
1. Општина Тетово   45        19              64 
2. Општина Скопје   33        26              59 
3. Општина Гостивар  31                              21                                      52 
4. Општина Куманово 20                                    9                                      29 
5. Општина Кичево      19                                    8                                      27 
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6. Општина Струга       16           7                                      23 
7. Општина Велес           9                                   10                                     19 
8. Општина Битола         3                                   10     13 
9. Општина Дебар           4                                     7                                      11 
10. Општина Ресен          -                                      9                                        9 
11. Општина Крушево     -                                      4                                       4 
12. Општина Св.Николе   -                                      4                                       4 
13. Општина Охрид          1                                      -                                        1 
14. Општина Радовиште   -                                       1                                       1 
Вкупно                              181                                 125                                   306 
Освен во селата, албанското население се среќава и во градските населби во 

Р.Македонија. Тоа може да се види од следниот преглед: 
Број на албанското население во градските населби во Р.Македонија (види 

Табела 2.) 
Градски населби 1953  1961  1971  Разлика 
1. Скопје  4.107  13,908  26.705  24.598 повеќе 
2. Тетово  7.155  6.432  15.388  8.233   повеќе 
3. Куманово  951  1.893  7.827  6,876   повеќе 
4. Дебар  4.122  4.507  6.681  2.559   повеќе 
5. Струга  1.109  1.649  3.508  2.399  повеќе 
6. Кичево  232  681  2.284  2.052  повеќе 
7. Охрид  765  1.866  2.712  1.947  повеќе 
8. Гостивар  4.313  2.904  6.044  1.731  повеќе 
9. Битола  484  378  1.317  843     повеќе 
10. Ресен  157  293  523  366     повеќе 
Вкупно  23.395  34.524  64.989  41.594 повеќе 
Наведените податоци покажуваат како се движел бројот на албанското насе-

ление во десет градски средини во Р.Македонија, во периодот од 1953 до 1971 го-
дина. Како што јасно може да се забележи, бројот на ова население мошне брзо и 
постојано се зголемува. Тоа е особено забележително во Скопје, Тетово, Куманово, 
Дебар, Струга, Кичево, Охрид, Гостивар и Битола. 

Следува еден напореден приказ на наталитетот кај Албанците и Македонци-
те по општини, а потоа, приказ на наталитетот за цела Р.Македонија. 

Приказ на наталитетот кај Албанците и Македонците по општини (види 
Табела 3.) 

Општина  1953  1961  1971  Разлика 
1. Тетово 
Албанци  54.893  60.242  87.715  +32.822 
Македонци  28.563  32.563  34.206  +5.643 
2. Скопје 
Албанци  23.696  34.790  53.946  +30.250 
Македонци  115.846 165.270 245.529 +129.783 
3. Куманово 
Албанци  5.416  7.198  28.418  +23.002 
Македонци  48.979  58.979  62.412  +13.433 
4. Гостивар 
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Албанци  37.931  35.293  46.670  +11.739 
Македонци  20.896  18.069  17.646  -3.250 
5. Струга   
Албанци  12.725  14.625  20.127  +7.402 
Македонци  21.554  24.509  25.951  +4.397 
6. Кичево 
Албанци  12.792  14.316  17.863  +5.171 
Македонци  20.878  21.194  20.837  -41  
7. Дебар 
Албанци  6.066  6.916  8,987  +2,921 
Македонци  5.371  2.756  2.207  -3.164 
8. Охрид 
Албанци  1.040  2.196  3.014  +1.974 
Македонци  37.473  41.601  46.156  +9.683 
9. Ресен 
Албанци  1.943  2.343  3.677  +1.734 
Македонци  18.513  17.658  16.781  -1.732 
10. Велес 
Албанци  1.647  1.376  2.290  +643 
Македонци  39.499  46.940  50.548  +11.049 
Наведениот преглед содржи напоредни податоци за движењето на Албан-

ците и Македонците само за десет општини во Република Македонија. Во сите тие 
општини рапидно расте бројот на Албанците, а во некои дури и со премногу брзо 
темпо. Таков е случајот во општините Тетово, Скопје, Куманово, Гостивар, Струга, 
Кичево и Дебар. Меѓутоа, бројот на Македонците видно расте само во општината 
Скопје, а опаѓа во четири општини: Гостивар, Дебар, Кичево и Ресен. 

Во почетокот на 1953 година,Албанците во Македонија броеле само 162.524 
жители. Во текот на наредните осум години (до 1961), нивниот број се зголемувал 
секоја година просечно за околу 2.510 жители. Овој пораст на албанското населе-
ние до 1961 година има релативно ниска стапка, бидејќи голем дел од Албанците 
во текот на 50-тите години од минатиот век се иселувале во Турција. 

Подоцна, во периодот од 1961 до 1971 година, бројот на Албанците во Ма-
кедонија секоја година растел за по 9.676 жители. Меѓутоа, ова зголемување на 
бројот на албанските жители не потекнува само од природниот пораст, туку и од 
механичкиот прилив, бидејќи во тој период се забележува поголем број иселеници 
од Косово. Под влијание на порастот на населението, брзо се зголемува и густината 
на населеноста на територијата на оние општини во кои се застапени Албанците. 

Во истиот периот, кај Македонците се забележува следнава состојба: во тек-
от на 1953 година, тие биле пет пати побројни од Албанците, но за разлика од нив, 
помалку го зголемиле својот прираст. Од 1961 до 1971 година, бројот на Македон-
ците се зголемил само за 13.151 жител- не многу повеќе од Албанците. 

Имаме податоци и за прирастот на албанското и македонското население за 
периодот од 1971 до 1981 година. Во 1981 година, во Македонија имало 1.281.195 
Македонци и 377.726 Албанци. Бројот на Македонците секоја година растел просе-
чно за 13.882, а на Албанците за 9.785 жители. Разликата во прирастот е незначи-
телна- вкупно 4.097 жители. 
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Исто така, теренските испитувања покажале голем прираст на албанското 
население, особено во рамничарските области и во селата во близината на градови-
те Скопје, Куманово итн. Во поново време, таму се јавил и силен стопански развој 
на албанските населби. 

Во текот на последните децении, а особено од крајот на Втората светска во-
јна, во најразлични области од Р.Македонија се појавиле два мошне различни типа 
на семејство. Тоа се следниве: 

1. Во албанските семејства, не само во селата, туку и во градските населби, 
традиционално се раѓаат многу деца. 

2. Во македонските семејства во селата, преовладуваат главно старечки до-
маќимнства. 

Во селата со македонско население, многу е изразена миграцијата. Така, на 
пример, во многу од овие села живеат претежно стари луѓе, училиштата се затворе-
ни, а на жителите им се заканува т.н. ‘бела смрт’. 

Број на албанско население 1971-1981 во Р.Македонија,Косово и Југославија 
Подрачје  1971   1981  Повеќе 
Р.Македонија  280.000  378.000 98.000 
Косово  916.000  1.227.000 311.000 
Југославија  1.309.000  1.731.000 422.000 
Во градските населби каде што денес претежно живеат Македонци, бројот 

на децата нагло е сведен- едно до две деца. Но, се среќаваат и извесен број семеј-
ства без деца, во кои сопружниците поради големите работни и други обврски не се 
решаваат да го прошират своето семејство. Инаку, бројот на децата кај Македонци-
те сега веќе не претставува мерило за угледот на семејството, како што било случај 
до крајот на Втората светска војна. Во последниве 3-4 децении, помладите маке-
донски жени сè помасовно се вработуваа во сферата на јавните институции и држа-
вниот сектор. 

Аналитичарите предвидуваат дека оваа тенденција ќе продолжи и понатаму. 
Македонците кои живеат во градските населби во многу случаи се изјаснуваат дека 
сакаат да имат едно, а поретко се изјаснуваат и за две деца. 

Вкупен прираст на Албанците и Македонците во Р.Македонија 
Население 1953  1961  1971  1981        Разлика 
Албанци 162.254 183.108 279.871 377.726      +215.202 
Македонци 860.699 1.000.865 1.142.375 1.281.195    +420.496 
Годишен прираст на Албанци и Македонци во Р.Македонија 
1. Население  1953  1961    Повеќе Год. прираст 
Албанци  162.524     183.108 20.584  2.510 
Македонци  860.699     1.000.865    140.166           17.550 
2. Населние  1961  1971  Повеќе Год. прираст 
Албанци  183.108 279.871 96.763  9.676 
Македонци  1.000.865 1.142.375 141.510 14.151 
3. Население  1971  1981  Повеќе  Год. прираст 
Албанци  279.871 377.726 97.855  9.785 
Македонци  1.142.375 1.281.195 138.820 13.822 
Познато е дека: ‘на илјада Албанци на Косово, годишно се раѓаат по 24 нови 

жители, а во останатите делови од земјата се раѓаат во просек 8 нови жители’. Тоа 
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важи и за Р.Македонија, кога се споредува природниот раст на Албанците и Маке-
донците. 

Албанското население во селата во Р.Македонија па дури и во градовите, не 
покажува знаци за премин во семејство од нов тип. Кај припадниците на ова насе-
ление постојано е ‘на цена’ големо семејство, кое брои просечно од пет до седум 
деца, а поретко од осум до девет. Особено големо внимание им се посветува на ма-
шките деца, кои имаат многу поголеми привилегии од нивните сестри, како во се-
мејството, така и вон него. Карактеристично за албанското население е тоа што не-
говите припадници млади стапуваат во брак, а девојките штом се омажат речиси 
веднаш стануваат мајки. Тоа исто така го зголемува и онака големиот прораст на 
албанското население. 

Поради сите овие причини, може да се каже дека македонското население во 
Р.Македонија, кое општо гледано не е многу бројно, со ваквиот тип на семејство и 
со живот кој претежно се одвива во градските населби, се наоѓа да се доведе на пат 
да се довете себеси во особена тешка етничка положба. 

Не постои нити доселување на македонското население во земјата, а од дру-
га страна, се забележува и сè помасовната појава на иселување на Македонците. 

Меѓутоа, во периодот кој што престои, се очекува брз развој на албанското 
население, зашто тоа живее претежно во селските населби, има зачувано посебен 
тип на семејства со голем наталитет, не се иселува од Р.Македонија, а ги има и ал-
банските доселеници (преселени од Косово и од јужниот дел на Србија). 

Според пописот од 1921 година во границата на поранешната цела Југо-
славија, имало вкупно околу 417.000 Албанци, додека според пописот од 1981 го-
дина, само во Р.Македонија имало околу 377.726 Албанци. 

Во албанските села во Р.Македонија се развило здраво население, едно од 
најплодните на Балканот. Многу албански жени раѓаат по три и повеќе деца. Така, 
на пример, во 1950 година, една жена во Косово раѓала во просек по седум деца. 
Толку деца се раѓало просечно и кај Албанците во Р.Македонија. Меѓутоа, живо-
тните услови не биле соодветни за некакво позначително зголемување на населе-
нието,па затоа, по Втората светска војна кај Албанците кои живееле во Македонија, 
се јавило двонасочно движење: кон другите поблиски села и кон градските насел-
би. Во Македонија се доселиле голем број Албанци од Косово и од јужниот дел на 
Србија (околината на Прешево и Бујановац). 

Бројот на Македонците во Југославија во 1948 година бил поголем од бројот 
на Албанците за 59.695. Меѓутоа, за само три децении (33 години), бројот на Маке-
донците во Југославија станал помал од бројот на Албанците за 389.852. Слична те-
нденција се јавува и во Р.Македонија. 

Конечно, интересни се и следниве податоци за Албанците во Југославија. 
Тоа може да се види од нареднава табела: 

Година  Вкупен број   Разлика 
1948   750.431   - 
1953   754.245   3.814 
1961   914.733   160.488 
1971   1.309523   394.990 
1981   1.731.252   431.729 
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Бројот на Албанците во Југославија од 1948 до 1981 година се зголемил за 
979.821 жител. 

 
МЕЃУСЕБНИТЕ ВЛИЈАНИЈА И АСИМИЛАЦИИ 
 
Подрачјето на северозападна Р.Македонија, спаѓа во зоната од Балканскиот 

Полуостров во кој се вршеле значителни асимилациски процеси, особено меѓу Ал-
банците и Словените. Меѓу различните етнички групи, овде и сега се забележуваат 
разни влијанија, етнички претопувања и етнолошки процеси. 

Турците во северозападниот и западниот дел од Македонија, живееле пре-
тежно во градските населби (освен во Кичево), па затоа, нивното влијание врз сел-
ското албанско население било незначително. Само мал број албански родови биле 
‘потурчени’ во неколку кумановски села: Длага, Романовце, Студена Бара и др. Та-
ков е случајот и со скопските села: Текира, Сарај, Долно Коњаре и некои други се-
ла, но и со некои прилепски, битолски и ресенски села. Единствено во полошките 
села се среќаваат повеќе вакви случаи. Утврдив дека во тие села живеат потомците 
на 44 албански родови (во 371 куќа), кои биле потурчени. Но, во 1912 година, па сè 
до денес, ваквата појава на ‘потучување’ постепено се губи и изчезнува.  

Посилни албанско-турски меѓусебни влијанија постоеле во градските насел-
би. Турскиот елемент се покажувал како културно и етнички поднадмоќен кон Ал-
банците. Затоа Албанците кои живеат во градовите бргу го прифаќаат турскиот ја-
зик и турското национално чуство. Сепак, тие малку се разликувале од вистинските 
Турци. До 1912 година, оваа појава била поизразена во: Скопје, Куманово, Тетово, 
Гостивар, Охрид и Битола. Извесни истакнати ‘Турци’ (аги бегови и др.) имале ал-
банско потекло. 

Лесно и брзо се извршило претопувањето на Албанците во Турци и во насе-
лените места источно од реката Пчиња и Вардар. Овие Албанци многу се оддале-
чиле од својата основна маса и доаѓале во помали групи, најмногу од по неколку 
домаќинства. Тоа биле растурени албански оази, кои никако не можеле да се одр-
жат. Така било и во Битолско-прилепската котлина, источно од коритото на Црна 
Река. Според тоа, реката Пчиња кај Куманово, реката Вардар кај Скопје и Велес и 
Црна Река кај Битола ја оформуваат границата кај исток до која се шири албанско-
то население. 

Се среќаваат и спротивни примери, при што извесни турски родови во некои 
села се албанизираат. Така, на пример, во селото Калиште кај Струга живеат пото-
мците на големиот албански род Шерифовци (60 куќи). Меѓутоа, нивното потекло 
е турско. Во албанското село Корошиште, исто така, кај Струга живеат потомците 
на родот Коџаџик, чие потекло е исто така, турско. Тие се доселеници од турското 
село Коџаџик во околината на Дебар. Во охридското село Горенце живеат потомци 
на албанскиот род Бељуљовци, чие потекло е турско. Во полошкото село пронај-
дов 17 албанизирани турски родови, кои живеат во 46 куќи. 

Вкупен прираст на Албанците и Македонците во поранешна Југославија 
Население 1948  1961  1971  1981 
Албанци 750.431 914.733 1.309.523 1.731.252 
Македонци 810.126 1.045.516 1.194.784 1.341.420 
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Ширејќи се од запад кон исток Албанците, во Македонија доаѓале како му-
слимани. Создавајќи мошне силно етничко нарушување, овој привилегиран елеме-
нт започнал разорно да влијае врз затекнатото христијанско- словенско население. 
Како муслимани, Албанците важеле за ‘Турци’, додека христијанските Словени би-
ле сметани за обесправено население, односно ‘раја’. Поради тоа, христијанското 
население останувало во малцинство, а таму каде што не сакало да се исели, било 
принудено да го прифати исламот.Како последица на исламизацијата на словенско-
то население, дошло и до негово албанизирање. Брачните врски кои исламизира-
ните христијани ги одржувале само со Албанците, придонесувале во нивните куќи 
да се воведе албанскиот јазик. Воопшто, меѓу муслиманските жители, исто така, 
имало силни заемни претопувања. Некои од овие претопувања траат дури и ден 
денеска. 

Утврдено е дека до албанизација доаѓало затоа што нашите жители опколе-
ни со Албанци, бргу го примале албанскиот јазик, ги прифаќале муслиманските 
обичаи и облеката. Сепак, еден извесен период во овие домаќинства напоредо се 
говореле двата јазика; како македонскиот, така и албанскиот. Нешто подоцна, пре-
овладал албанскиот јазик, а биле напуштени и други особини и карактерстики на 
христијанската вера, речиси во потполност. По неколку години, овие наши поалба-
нчени жители заедно со вистинските Албанци, вршеле нови претопувања и асими-
лација на другите словенски христијани. 

Албанизираните жители од поранешна Југославија сега се претежно ‘на ра-
мна нога’ со вистинските Албанци и нив ги има во сè поголем број во скопските, 
полошките, кичевските и во некои други села. Потеклото на овие поалбанчени хри-
стијани денеска може да се забележи не само според традицијата туку и според ро-
довските презимиња: Потуровци во селото Балиндол (Гостивар), Торбеши во с. 
Градец (Гостивар), Шкиналари во с. Калиште (Струга), Десовци во Ново Село и 
Долно Палчиште (Тетово), потурци и торбешлар во с. Смесица и с. Крушопек 
(Скопје), Помаци во с. Лопате (Куманово) итн. 

Ова се примери за претопувања кои ги вршеле Албанците, асимилирајќи ги 
Словените, со цел да ги натераат да ја прифатат исламсаката вера. Освен тоа, за 
време на петвековното турско владеење во Македонија, Албанците честопати гра-
бале христијански жени и девојки или пак,ги земале бегалки.И тие случаи,исто та-
ка, предизвикувале значителни етнички промени во составот на нашето население. 

По селата има многу примери за албанско- словенските влијанија. Некаде 
овие влијанија се спроведени до крај, некаде се во тек, а има примери каде што 
овие влијанија се во зародиш. Јас наоѓав повеќе примери на исламизирање и поал-
банчување на словенските родови во кичевските, скопските, полошките (тетовско- 
гостиварските), струшките, горнореканските и кумановските села. 

Во кичевските села: Србица, Горно Стрегомоште, Долно Стрегомоште и во 
некои други има многу примери на исламизирани, а потоа албанизирани словенски 
родови. Споменатото село Србица спаѓа во старите средновековни села. Во истори-
ските извори, Србица за првпат се споменува во втората половина на 15-тиот век. 
Тогаш населбата имала 88 словенско- христијански куќи, а потоцна како што на-
ведува народната традиција, бројот на христијанските куќи се зголемил на околу 
300 куќи. Меѓутоа, во периодот на турската власт, бројот на жителите во Србица се 
намалил, така што дел од селаните биле иселени, додека другите биле исламизира-
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ни. Во втората половина на 18-тиот век следувало населувањето на муслиманските 
Албанци. Така, населенито на Србица станало мешано: македонско, торбешко и 
албанско. Меѓу Торбешите и Албанците, поради истата вера биле склопувани бра-
кови. Со ова, Торбешите го напуштиле својот мајчин јазик и се албанизирале. Тие 
биле сосема албанизирани дури на почетокот од 20 век. Додека траел процесот на 
албанизирањето на Торбешите, се иселувале старите словенски христијански родо-
ви. Затоа, Србица денес е големо албанско село. Слично се случувало и во другите 
кичевски села: Горно Стрегомиште, Долно Стрегомиштем Длапкиндол, Речане итн. 

И во повеќе села кои се наоѓаат во Скопската котлина, се среќаваат примери 
на исламизирани словенски родови, кои подоцна биле албанизирани. Такви се сле-
дниве села: Матка (родот Рустемовци); Крушопек (родот Торбешлар); Копаница 
(родот Ѓуште); Церово (родовите: Голобрѓани, Браимлар, Меметолар, Алкалар); 
Бојане (родот Ради); Копачиндол (родот Стогодин); Ларце (родот Ковач); Света Пе-
тка (родот Алиалар); Смесица (родот Потурци) и други, 

Многу исламизирани, па поалбанчени словенски родови има во областа По-
лог. Можеме да ги наведеме примерите на следниве села: Ореше (родот Куљаш); 
Падалиште (родовите: Марковци и Владовци); Вруток (родовите: Ќамиловци, Дур-
мишовци, Фидановски, Бајрамоски, Гуљамчевци); Чегране (родот Ќосевци); Равен 
(родот Доне); Горно Синичане (родовите: Чоропинци, Брзолари, Муча, Уковци, Чу-
ле, Шлуп); Долно Синичане (родовите: Борјанци, Тутман, Камбер, Сали); Долно 
Палчиште (родовите: Торбеши, Десовци, Мачори, Целоким Авиќ, Ќот, Ода, Чанго, 
Читак). Потоа, ги има и во селата: Голема Речица, Слатина, Вејце, Камењане, Пир-
ок, Раковец, Челопек, Чегране, Добридол итн. Во селата од целата област Полог 
наидов на 115 родови со 697 домови, што потекнуваат од исламизирани, а потоа 
поалбанчени Македонци и други христијански родови. Тие се наоѓаат во 45 поло-
шки села. 

Преминуваме на податоците за исламизирани македонски родови во околи-
ната на Струга. Во село Калишта покрај Охридско езеро постојат два рода: Тана-
сковци (христијанско-македонски род) и Мустафовци (муслиманско-албански род), 
кои потекнуваат од ист предок. Во првата половина на 19-тиот век, поради зулуми-
те на Али-паша Јанински, селото Калиште било раселено, а во него останале само 
двајца браќа, кои биле синови на Коста. Еден од браќата останал во христијанство-
то и од него потекнуваат споменатите Танасковци, додека другиот го примил исла-
мот и од него потекнуваат Мустафовци. Подоцна, како последица од бракови склу-
чени со доселени Албанци, родот Мустафовци сосема се албанизирал. Во спомена-
тото струшко село Калишта се среќава и вториот албанизиран македонски род- 
Шкиналари. Исламизирани и албанизирани родови има и во другите струшки села: 
Горенце, Шум, Заграчане, Долна Белица и други.  

Исто така, исламизирани, па потоа албанизирани македонски родови има во 
селата во околината на Куманово. Такви се следниве села: Ропајце (родот Демир); 
Матејче (родот Домовци); Глажња (родовите: Пресница и Мезин); Липково (родот 
Струкар); Лопате (родот Помаци) итн. Треба да се истакне дека не само што биле 
исламизирани, па албанизирани цели македонски родови, туку и извесни села, така 
што многу словенско-христијански девојки и млади жени го прифатиле исламот и 
станале Албанки. До крајот на турското владеење на овие простори, тие по своја 
волја или сосила им станувале жени на многу Албанци. Ова се случувало и по Вто-
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рата светска војна. Таквите жени се повлекувале со себе и со своите сестри да по-
минат во исламот. Сега сè уште се паметат случаите од крајот на 19-тиот и поче-
токот на 20-тиот век. На пример, во селото Лешница кај Кичево, покрај малубро-
јните Македонци, таму живеат и потомците на двата албански рода: Исљамовци (12 
куќи) и Садуловци (12 куќи), кои потекнуваат од ист предок доселен од областа 
Мат во северна Албанија. Нивниот предок дошол во Лешница и се оженил со Ма-
кедонка, а од тој брак потекнуваат денешните албански родови. Но и подоцна, ле-
шничките Албанци честопати се женеле со Македонки од ова село. Пред крајот на 
турското владеење, тие во текот на еден ден ‘грабнале’ три христијански девојки, а 
по Првата светска војна две наши девојки од тоа кичевско село се омажиле за Ал-
банци. Обратни случаи немало никогаш, ниту пак смеело да ги има. 

На пример, Албанците од скопското село Љуботен најпрво ја грабнале дево-
јката по име Божана, која живеела во истото село. Потоа, грабнале уште две девој-
ки, ќерки на извесна баба Димана, кои живееле во соседното село Љубанци. Едната 
од нив се викала Анѓа итн. Воопшто, исламизираните Македонци многу лесно биле 
албанизирани, секаде каде што морале да бидат во поблизок контакт со муслиман-
ските Албанци. (Само така девојките си ги спасувале своите семејства, Р.И.) 

Кога веќе зборуваме за оваа појава, треба да наведеме и еден малку поина-
ков пример. Имено, Албанците од селата Велешта и Дабовјане во струшкиот крај, 
се наоѓаат во близина на торбешките села Октиси и Лабуништа. Меѓу овие Албан-
ци и Торбеши никогаш немало бракови до денешен ден. 

Од сите градски населби во западна Македонија, ситуацијата во Кичево би-
ла поинаква во овој поглед. Тука, основната етничка целина ја сочинувале Торбе-
шите. Кој било припадник на Турците или Албанците да се населел во оваа градска 
населба, станувал Торбеш. Тоа било до 1912 година, па дури и подоцна. 

Меѓутоа, во поново време во Кичево, поради иселувањето на Торбешите во 
Турција, се формирала и една посебна албанска група. Исламизираните Македонци 
само во одделни поголеми населби станувале пречка за ширењето на Албанците: 
некои Албанци се асимилирале таму дури и во Торбеши. Така било, на пример, во 
областа струшки Дримкол, во градчето Кичево, како и во кичевските торбешки се-
ла: Бачиште и Лисичани, во некои (денес) торбешки села во околината на Прилеп 
(Дебреште, Лажани) итн. Таму Албанците ги губеле сите свои обележја, како што 
се јазикот, обичаите и сл. До крајот на Втората светска војна, во Кичево македон-
скиот јазик бил единствениот со кој се служеле сите муслимани. Особено интере-
сен е асимилаторскиот процес во кичевското село Другово.На почетокот од 19-тиот 
век, во ова село (кое се протега покрај самиот пат Кичево-Охрид). Најпрвин се до-
селил еден муслимански Албанец од северна Албанија. Тука се оженил ‘со каурка’ 
и основал домаќинство. Ова условило доселување и на други Албанци, така што 
подоцна во селото дошле уште шест домаќинства. Тоа се следниве семејства: Ми-
фтаровски, Ајроски, Рамановски, Елезовски, Мустафовски и Велиовски. Подоцна, 
бидејќи се зголемил бројот на доселените муслиманско-албански жители, сите хри-
стијански жители (кои го сочинувале староседелското население) биле принудени 
да го напуштат Другово и сосема да се иселат. Еден дел од овие христијански исе-
леници се населиле во соседното село Србјани, други заминале да живеат во обла-
ста Пореч итн. Така, селото Другово станало муслиманско-албанска населба. Меѓу-
тоа, друговските Албанци, поради близината со градот Кичево, воспоставиле бра-
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чни врски со тамошните Торбеши, па затоа, меѓу жителите на селото Другово пре-
овладувал торбешкиот говор (кои велат, на пример: ‘читачки’). 

Тоа се случило во почетокот од втората половина на 19-тиот век. На тој на-
чин, првите седум албански семејства се зголемиле на седум поголеми торбешки 
родови, кои во 1921 година имале 87 домови (секој род имал просечно по 12 куќи). 
Овде треба да се спомене и следниов пример за асимилацијата: во селото Балиндол 
(во близината на Гостивар), албанскиот католички род Дабевци- се доселил во едно 
типично православна средина, а подоцна ја примил и православната вера и се пома-
кедончил. 

Интересен за споменување е и следниов пример од градчето Крушево. На 
почетокот од 19-тиот век, таму се доселила една помала група православни Алба-
нци, кои водат потекло од јужна Албанија, поточно од селата; Борја, Биткуќе и Ши-
писка. Тие во Крушево набргу се претопиле во Власи или во Цинцари. Меѓутоа, се 
среќаваат и спротивни примери на овој, иако нив ги има во незначителна мерка. 
Таквите примери се однесуваат на претопувањето на старото романизирано насе-
ление, Власите- во Албанци. Овој процес се извршил само во малата корапско- ша-
рска област Горна Река.  

Познато ни е дека кај Ромите постои силна тенденција да се вклучат во оп-
штомнарадните текови во средината во којашто живеат, бидејќи тоа значи подобру-
вање на нивната положба во општеството. Особено во селата во Скопско поле, меѓу 
жителите Албанци,можев да забележам вистински ромски физиономи. Некои Роми, 
дури и самите велат дека им припаѓаат на извесни албански племиња, иако Алба-
нците ги одбиваат и воопшто не ги сметаат за свои соплеменици. Слична појава 
утврдил и М. Филиповиќ, во околината на Ѓаковица, каде што Ромите кои живеат 
таму зборуваат само на албански јазик. 

Во неколку струшки села живеат албански родови, кои имаат ромско поте-
кло. Така, на пример во Ново Село живее албанскиот род Џаку, кој има ромско по-
текло, а во селото Биџево- албанскиот род Абази, кој исто така, има ромско поте-
кло. За некои од членовите на припадниците на овие два рода, карактеристично е 
тоа што се одликуваат со потемна боја на кожата. 

Од сè ова што беше изложено, може да се види дека во северозападниот и 
западниот дел од Р.Македонија, постои мешавина на албанското население доселе-
но од разни краишта на Албанија. Во таа мешавина, асимилацијата се вршела дото-
лку побргу, доколу различните групи биле од иста вера- муслиманската. 

До 1912 година, Албанците од Македонија одржувале брачни и други врски 
со лица од своите родни краишта во областите во Албанија. Меѓутоа, во 1912 годи-
на, со повлекувањето на државните граници, овие врски биле прекинати. Оттогаш, 
настапуваат уште посилни и поживи процеси на асимилација. Од тие сложени про-
цеси довеле до тоа што, Албанците во денешна Р.Македонија значително се раз-
ликуваат од своите сонародници во Албанија, па дури и од оние во Косово. Развој-
от на ова население во Македонија, се одвивал под особено големо влијание на 
претопените Југословени, Ромите, новата географска средина и на нашата држава. 
Овие фактори го насочиле развојот на етничките особини на македонските Албан-
ци по некаков поинаков пат, за разлика од развојот на Албанците во нивната ма-
тична земја. Поради сè тоа, денес албанското население во Македонија се разлику-
ва и меѓу себе. Претходно веќе ги споменувам разликите меѓу Албанците од групи-
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те Гега и Тоска. Имено, во рамките на овие две групи: една- во Битолско- прилеп-
ската котлина; друга- во околината на Ресен; трета- во околината на Струга; четвр-
та- во околината на Дебар; петта- во околината на Кичево; шеста- во Полог; седма- 
во околината на Скопје; осма- во околината на Куманово и деветта- во околината 
на Велес. Населението кое живее во овие области зборува на јазик кој незначително 
се разликува меѓу наведените девет групи. Но, има и други локални разлики. Не се 
среќаваат исти психички особини, некаде е различна националната припадност и 
сл. Така, на пример Албанците од групата Тоска, честопати велат дека се ‘Турци’, а 
не Албанци. Така се изјаснуваат и извесни Албанци од групата Гега, кои живеат во 
околината на Скопје, Прилеп итн. 

Се среќаваат и сосема мали албански групи, составени само од по неколку 
села. Така мала група ја сочинуваат трите села на планината Сува Гора: Корито, 
Гургурница и Седларево. Потоа, селото Брест на кумановска Црна Гора; селото Го-
рно и Долно Јаболчиште во изворишниот дел на реката Тополка; селата Патишка 
Река и Црн Врв во изворниот дел на Маркова Река итн. Овие села се издвоени во 
помали групи поради послабото меѓусебно мешање на населението. Сличен е и 
случајот на корапско-шарската област Горна Река, која се наоѓа во изворишниот 
дел на реката Радика. 

Во досегашното излагање беа споменати само поглавните етнографско- кул-
турни претопувања кои можат да се следат во селата во Македонија, претежно од 
почетокот на 19-тиот век. Сепак, не е можно да се одложат во потполност сите овие 
претопувања. 

Постарите претопувања, што се случувале уште во средниот век, а нив ги 
вршело албанското население во своите матични области во Албанија, денес оста-
нуваат непознати. Меѓутоа, постоеле вакви асимилации, особено во северна Алба-
нија. Таму Албанците живееле во непосреден допир со Србите, а некаде и со Аро-
маните. Затоа, некои научници сметаат дека населението во северна Албанија прет-
ставува словенско-влашка-албанска симбиоза. 

Конечно треба да се истакне и тоа дека етничките симбиози меѓу Србите и 
Албанците на територијата на Косово биле мошни изразени. ‘Албанците во Мето-
хија имаат српска крв’ итн. 

Кон крајот на 18-тиот век и во првата половина од 19-тиот век, муслиман-
ските Албанци- како колонисти на турската државна власт- ја преминале својата 
етнографска граница која се наоѓала западно од Охридското Езеро и западно од ре-
ката Црн Дрим. Тие се разлеале и се измешале меѓу македонските Словени сè до 
Битола, Прилеп, Велес и Куманово. Како последица на споменатите мошне силни 
миграциски и асимилторски процеси, во текот на 19-тиот и 20-тиот век, Албанците 
кои се доселиле во Македонија станале мошне привилегирани од страна на турска-
та власт, така што добиле многу поголеми права и бенефиции и од самото словен-
ско- христијанско население кое го затекнале кога се населиле на овие простори. 

 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ЖИВОТ 
 
Кога собирав материјал за населбите и потеклото на денешното албанско на-

селение во Р.Македонија,обрнував големо внимание на нивниот општествен живот: 
на секој чекор ми се наметнуваа фактите за тоа. Затоа, го забележував сè тоа што го 
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видов и слушнав. Географските услови во матичните области во Албанија, како и 
во областите во кои албанското население подоцна се преселило во Македонија, 
имале одредена улога во формирањето на најважните елементи во производните 
односи. Тие фактори, исто така, одиграле мошне важна улога во развојот на патри-
јахалното општество кај албанското население, како и при формирањето на плани-
нскиот менталитет и начинот на животот воопшто. 

Племенската припадност.- Албанците кои потекнуваат од северна Албанија, 
а особено еден поголем дел од нив, им припаѓаат на одделни племиња или фисови. 
Но, тие Албанци, во областите во кои денес живеат не можеле потполно да се гру-
пираат по племиња, туку при нивното населување се измешале со другите жители. 
Според тоа, тие не ја продолжиле племенската организација, како тоа што го чине-
ле во Албанија. Овде племињата го загубиле своето вистинско значење. Се задржа-
ле само нивните имиња. Исто така и природните особености во Р.Македонија не се 
насекаде исти како и во северна Албанија, која е многу понепроодна и понеприста-
пна. Поради тоа, Ј.Цвииќ наведува дека доселените Албанци, оние во Метохија, ка-
ко и оние во Косово ја загубиле својата стара фисна организација. 

Меѓутоа, денес многумина од возрасните Албанци кои живеат во околината 
на Куманово, Скопје, Тетово и Велес (источниот дел) знаат од кое племе или фис 
потекнуваат. Тие Албанци водат потекло од нивните предци, кои се доселиле од се-
вероалбанските области: Малесија, Дикаѓин и Миридита. 

Албанското население, кое ја знае својата племенска припадност во најгол-
ем број пристигнувало во пределите на Р.Македонија, преку Метохија, Косово и 
областа Горна Морава (околината на Гњилане). Косовско-метохиската област слу-
жела како транзитна миграциска покраина, а низ неа водат и преселувањата во Р. 
Македонија кои се случувале по Втората светска војна. 

Другиот дел од Албанците, кои потекнуваат од северноалбанските области: 
Мат, Љума и Задрима не ја познаваат нивната племенско-фисна припадност. Тие се 
претежно населени во околината на Гостивар, Маврово, Дебар, Кичево, Струга (де-
сно од Црн Дрим) и Прилеп. Возможно е дека овие Албанци во нивниот роден крај 
во Албанија не живееле во согласност со племенскиот живот.Можеби некои од нив 
ги загубиле одликите на својот фис во новиот крај во допир со другите жители. 
Предците на овие Албанци, за време на доселувањето, патот воглавно ги водел пре-
ку југозападниот дел од Шар Планина (Призренска Гора и Опоље), Кораб (Горна 
Река) и околината на Дебар. 

Територијата по која се ширеле припадниците на албанските племиња во Р. 
Македонија, етнички е разновидна. Како што беше споменато, покрај Албанците, 
на територијата живееле и други жители; потоа, на истото земјиште се населувале и 
албански припадници на различни племиња. Поради тоа, припадниците на различ-
ни племиња денес се многу измешани, па дури и во исти населени места. 

Може да се истакне дека територијата на албанските племиња кои се насе-
лиле во Македонија, всушност не претставуваат никаква целина. Тие многу се раз-
ликуваат од племенските територии, како што постојат во северна Албанија или кај 
племињата во некои динарски краишта. Сепак, дури и денес се среќаваат постари 
мажи, кои ја чуваат традицијата за поранешното племенско име. 
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Албанските племиња или фисови различно се застапени според бројот на 
домаќинствата, а според тоа и според бројот на населението во одделни области од 
Р.Македонија. 

А) Во околината на Куманово.- На Кумановска Црна Гора, позастапени се 
следниве племиња: Бериш, Гаш, Красниќ, Тсач, Шаља и  Соп. Албанците од фисот 
Бериш живеат во селата: Брест, Раковце, Оризаре, Извор, Лукарце и Стрима. Алба-
нците од фисот Красниќ ги има во селата: Гошинце, Слупчане, Алешевце и Руѓин-
це. Албанците од фисот Тсач живеат во селата: Белановце, Злокуќани, Стража и 
Миратовце.Албанците од фисот Соп ги има во селото Лојане, додека припадниците 
на висот Битиќ живеат во селото Ропајце. 

Б) Во околината на Скопје.- Во пространата Скопска котлина, албанските 
племиња се различно застапени во одделни нејзини делови. Така, на пример, во де-
лот наречен Скопски Дервен (северозападниот дел од оваа котлина), живеат припа-
дници на четири племиња. Тоа се племињата: Бериш, Красниќ, Круја Зи и Тсач. Во 
однос на останатите, припадниците на фисот Бериш се многубројни. Имено, тие со-
чинуваат околу 50 отсто од сите дервенски жители, кои ја знаат својата племенска 
припадност и се застапени во селата: Бојане, Рашче, Чајлане, Раовица, Ласкарице, 
Семениште, Мерово, Ново Село и др. Претставниците на племето Красниќ живеат 
во селата: Бојане, Семениште и Раовица; припадниците на Круја Зи ги има во села-
та: Бојане, Рогља и Чифлик, а претставниците на племето Тсач живеат во селото 
Раовица. 

Во сливот на Кадина Река и Маркова Река (југозападниот дел од Скопската 
котлина) застапение се припадниците на племињата: Шаља, Красниќ, Круја Зи, 
Соп, Тсач и Гаш. 

Претставниците на племето Бериш живеат во селата: Долно Добрино, Гума-
лево, Моране, Црн Врв, Јаболце и Смесица,а припаниците на племето Шаља ги има 
во селата: Вражалце, Моране и Рамен Габер. Претставниците на племето Тсач жи-
веат во селата: Гумалево, Смесица, Вртекица и Рамен Габер. Претставниците на 
племето Круја Зи ги има во селата: Горно Лисиче, Стравојадица, Смесица, Црвена 
Вода и Гумалево. Припадниците на племето Красниќ живеат во селата: Горно Ли-
сиче, Моране и Црвена Вода, претставниците на племето Гаш ги има во селата: Ра-
мен Габер и Црвена Вода, а припадниците на племето Соп живеат во селото Света 
Петка. 

Во селата сместени во областа Скопско Поле, исто така, населени се прет-
ставници на различни албански племиња. Тоа се следниве: Бериш (селата: Синѓе-
лиќ, Петровец и Арачиново); Круја Зи (селата: Трубарево и Белимбегово); Красниќ 
(селото Злокуќани), Соп и други. Но, во однос на другите жители, мал е бројот на 
вистинските Албанци кои денес живеат во селата на Скопско Поле. 

Инаку, претставниците на албанските племиња се застапени и во други де-
лови од Скопската котлина, во пределот меѓу реките Вардар и Лепенец; поточно, 
во селата: Долно Свиларе, Горно Свиларе, Грачане и Никиштани, каде што живеат 
претставниците на племето Красниќ, Шаља и Тсач. На североисточниот дел од кот-
лината, во селата: Страќинце, Мојанце, Орланце и Грушинце има претставници на 
плмињата: Бериш, Красниќ и Шаља. 

В) Во околината на Тетово.- Во тетовската област Долни Полог, најзастапе-
ни се Албанците кои потекнуваат од племињата: Красниќ, Бериш и Шаља. Претста-
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вниците на племето Красниќ ги има во повеќе тетовски села: Јажинце, Ораше, Пр-
шовце, Одра, Слатина, Глоѓе, Доброште, Шипковица, Гајре, Горна Речица, Мала 
Речица, Желино, Полатица, Копаница, Дворце и Радуша. 

Преставниците на племето Бериш, Селце, Копаница и Радуша, припадници-
те на племето Шаља ги има во селата: Лисец и Челопек, додека претставниците на 
племето Тсач живеат во селото Одра. 

Г) Во околината на Гостивар.- Во гостиварската област Горни Полог живеат 
малку албански родови, кои ја знаат својата племенска припадност. Така, на при-
мер, во планинското село Ломница живеат претставниците на племето Красниќ, а 
во попланинското село Неготино има претставници од племето Бериш. 

Д) Во околината на Велес.- Во источниот дел од Велес, по Втората светка 
војна, населени се косовски Албанци, кои им припаѓаат на следните племиња: Бе-
иш, Шаља и Гаш. Претставниците она овие три племиња живеат во селата: Иван-
ковци, Круша, Милино, Дорфул, Каратманово, Џумајлија и Бекирлија. Карактери-
стичен е фактот што во наведениве велешки села, сè до 1955 година живеело само 
турско население. 

Како што се забележува од споменатиов преглед, може да се заклучи дека 
денес во областите во Р.Македонија, односно, во околината на Куманово, Скопје, 
Тетово, Гостивар и Велес, живеат претставници од осум северноалбански племиња. 
Тоа се следниве племиња: Бериш, Красниќ, Тсач, Круја Зи, Соп, Шаља, Гаш и Би-
тиќ. Од овие осум племиња, најраширени се племињата Бериш и Красниќ, чии при-
падници живеат во поголемиот број села во северозапасниот дел од Р.Македонија. 

Овде напоменувам дека ги проучував и сите села во соседната Качанска 
Клисура; таму има најмногу албански доселеници од трите северноалбански пле-
миња: Красниќ (355 (куќи), Бериш (231 куќи) и Тсач (133 куќи). 

Предците на сите денешни Албанци кои живеат во Р.Македонија, веројатно 
не потекинуваат токму од матицата на овие племиња, за чии припадници се изја-
снуваат нивните сегашни потомци. Некои малкубројни Албанци, во текот на своето 
етапно задржување на патот преку Метохија, можеле од најразлични причини да ја 
сменат нивната дотогашна (претходна) племенска припадност. Поради оваа и сли-
чните појави, во денешно време не е возможно да се утврдат прецизно и сигурно 
сите такви албански родови. 

Во некои села во Р.Македонија, но и во поретки случаи, племињата се про-
ширени и врз луѓето кои се надвор од кругот на вистинските Албанци. Исламизи-
раните и потоа албанизираните Македонци, како и извесен број албанизирани му-
слимански Роми се изјаснуваат како припадници на некои од наведените албански 
племиња. Всушност, тие го примиле племето од оние Албанци, кои имале најголе-
мо влијание. Така, во селото Смесица (во Таорската клисура) родот Потурци го 
примиле фисот Тсач; во кумановското село Матејче родот Торбеш го примил фисот 
Шаља; во тетовското село Ораше родот Куљаш го примил фисот Красниќ итн. 

Што се однесува до албанизираните Роми, денешните потомци на Бајрамови 
кои живеат во областа Скопско поле, поточно во селото Трубарево (Фејзови и Паја-
зитови) и припадниците на родот Бајрамови (од Белимбегово), тврдат дека поте-
кнуваат од фисот Круја Зи итн. 

Припадниците на албанските племиња на северозападниот дел на Р.Македо-
нија, поради својата територијална разбиеност, не можеле да продолжат со вистин-
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ска племенска организација, каква што имале во нивните матични родни краишта 
Малесија, Дукаѓин и Миридита. Но, во недостиг од споменатата организација, во 
нивните нови краишта тие долго време чувале некои одлики од своите поранешни 
племиња и покрај околностите кои влијаеле врз нивното исчезнување. 

Тука најнапред треба да се спомене забраната за едногамија. До крајот на 
турското владеење, односно до 1912 година, албанските доселеници почесто склу-
чувале бракови надвор од својот фис, со припадници на други племиња. Многу се 
внимавало на крвното сродство. Така, на пример, една племенска заедница не сака-
ла да склучува роднински врски со припадници од своето племе. 

Но, во поново време, таа карактеристика ослабнала и почнала постепено да 
се губи, така што, оваа забрана денес се однесува само на припадници од исти пле-
миња кои живеат во едно село, или на припадници од исти племиња кои живеат во 
најблиски села. Таков е случајот со племето Бериш, кое е населено во селата на 
кумановска Црна Гора, потоа, со племето Красниќ, кое живее во оклината на Тето-
во и Скопје и со уште некои други родови. Во големото гостиварско село Неготино, 
покрај останатите Албанци, живеат и припадници на четири родови од племето Бе-
риш. Тоа се следниве: Шеелери (17 куќи), Манчолари (17 куќи), Шеволе (12 куќи) 
и Седолар (16 куќи). Карактерсистично за овие четири рода е тоа што тие меѓусе-
бно не склучувале брачни врски. 

Бидејќи прекршувањата на забраната за ендогамија во рамките на едно пле-
ме зачестиле по Првата и Втората светска војна, денешното албанско население 
строго внимава да не се појават такви прекршувања во братствата, како и во оддел-
ни поразгранети родови. Затоа, никаде не слушнав дека имало склучување бракови 
меѓу припадници на исто братства и на разгранети родови. По ова прашање, Албан-
ците водат многу поголема сметка, за разлика од неалбанските жители. 

Кај Албанците во Р.Македонија постои уште една карактеристична забрана 
за ендогамијата: тоа е забрана за склучување бракови во исто село, иако жителите 
од тоа село им припаѓаат на различлни племиња, брадства и родови. Оваа забрана 
денес е раширена претежно во помалите села, додека по некои поголеми населени 
места жителите не се придружуваат кон неа. Како што се вели во народот, наведе-
ната брачна забрана во истото село се воведува поради соседството. Соседството 
кај жителите кои поседуваат патријахални особини создава чуство на духовно сро-
дство. Ќе наведеме неколку примери за оваа појава. Жителите од скопските села 
Семеништа и Арнакија во рамките на своите населби не склучуваат бракови, затоа 
што нивните села се многу мали. Селото Никуштак во околината на Куманово има 
149 албански домаќинства: 67 од племето Шаља, 57 од племето Бериш и 25 од пле-
мето Гаш. Меѓу припадниците од ова село, исто така, не доаѓа до склучување на 
бракови. Селото Грушница во околината на Скопје има 76 албански домаќинства, 
кои потекнуваат од разлилни фисови: Бериш (28 куќи), Соп (27 куќи), Шаља (11 
куќи) и Красниќ (10 куќи) Меѓу нив, исто така, не доаѓа до склучување на брачни 
врски. Селото Роавица во областа Скопски Дервен има 58 албански домаќинства: 
25 од племето Тсач, 18 од племето Красниќ и 15 од племето Бериш, а и меѓу при-
падниците на овие три племиња нема случаи на склучување на брачни врски. Сли-
чен е случај и со некои други села. Во врска со склучувањето на брачните врски, 
интересно е да се спомене и следниов пример од областа Полог. Имено, на Шар 
Планина, постои мало населено место наречено Селце Кеч кое брои вкупно 43 куќи 
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и жителите на ова место меѓусебно не склучуваат брачни врски, туку се женат и 
мажат со момчиња и девојки од други села. Меѓутоа, Селце Кеч е мошне сирома-
шно место, нема погодна географска положба и е несоодветно за живеење. 

Во селата кои се наоѓаат во кумановска Црна Гора кон крајот на 1940 годи-
на, за членовите на едно племе постоела обврска за крвна одмазда. Но, доколку не-
кој Албанец од Македонија заминел во својата матична област во Албанија, таму 
би го пречекале како роднина. Сепак, далечината и границата која била воведена во 
1912 година меѓу Албанија и територијата на денешна Р.Македонија, придонеле за 
постепено губење на крвните врски. 

Слична појава забележал и М.Филиповиќ, кој го споменува примерот на 
еден маж од фисот Тсач од скопското село Смесица, кој во една прилика заминал 
во Албанија и кога пристигнал таму, целиот тамошен фис се собрал да го види сво-
јот роднина. Што се однесува до племето, треба да се истакне дека тоа се состои од 
помали роднински целини. Тоа се братствата, кои ги има кај албанското население 
во Р.Македонија. 

Братство и род.- Од домашните задруги и родови се развиле братства, т.е. 
форма на заедница во која сите семејства се сродни по крв со ист предок, исто пре-
зиме и исти традиции. Братството не е само општествена, туку многу повеќе и зе-
мјоделска заедница. Поголемите братства опфаќаат по неколку помали роднински 
целини кои се означуваат со името род. За поимот братство, Албанците населени 
во Р.Македонија ги употребуваат изразите кабиле или кабила. Тоа е, всушност, по-
голема група на сродници, кои водат потекло од еден ист познат предок. Кога при-
падниците од еден род, кои живеат во исто село или во соседни села многу ќе ги 
прошират своите семејства, тие тогаш сочинуваат братство. Братството може да 
брои по 90, 100 и повеќе куќи, односно домаќинства. Припадниците од исто бра-
тство не се женат меѓусебно. Се среќаваат случаи кога сите родови кои живеат во 
едно село, сочинуваат само едно братство.Таков е примерот со селото Горни Татеш 
во околината на Струга. 

Меѓутоа, постојат и примери кога во едно поголемо село живеат припадни-
ци на неколку братства (кичевското село Зајас, струшкото село Велешта и други). 
Почест е примерот кога едно братство се состои од неколку родови, чии припад-
ници живеат во повеќе села. Вакви примери на албански братства пронајдов во по-
веќе краишта во Р.Македонија. 

1. Во околината на Струга се среќава албанско братство Положани, а него-
вите припадници живеат во соседните села: Делогожда, Ливада, Брчево, но и во 
Струга. Имаат околу 135 домаќинства. Второто братство се вика Диша и неговите 
припадници живеат во селото Горни Татеш и се делат на помали родови: Тела, Ава, 
Џелике, Тауре и Мерсиме. Тие бројат околу 100 домаќинства. Останатите братства 
во околината на Струга се следниве: Ортокол (околу 130 куќи) и Насуфи (околу 
120 куќи), чии припадници живеат во селото Велешта, а во струшкото село Фран-
гово се среќава и братството Османови. 

2. Во околината на Кичево, припадниците на братството Али Спаија живеат 
во селата Србица (75 куќи) и Црвивце (25 куќи), како и во градот Кичево. Бројот 
околу 110 домаќинства. Второто албанско братство во околината на Кичево е Бал-
аж. Неговите припадници се населени во Кичево и во селата: Србица, Ново Село и 
Црвивце, а бројот околу 90 домаќинства. Третото албанско братство во околината 
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на Кичево е Челиковци. Тоа е населено во Кичево и во селата Зајас и Црвивце, а 
брои вкупно околу 80 домаќинства. Припадниците на четвртото братство- Хасанај 
се населени во кичевското село Зајас, додека припадниците од петтото братство- 
Калешовци или Баше се населени во кичевските села Туни (71 куќи), Папрадиште 
(20 куќи) и Ќафи и бројот нешто повеќе од 100 домаќинства. 

3. Во областа Полог се среќаваат познатото албанско братство Дерала, досе-
лено од областа Хас во северна Албанија. Неговите припадници живеат во Тетово 
и во околните села: Градец, Челопек и Горна Речица, а бројат околу 100 домаќин-
ства. Инаку, родот Дерала е една од најпознатите групи семејства во целиот тетов-
ско- гостиварски крај. Второто братство кое е населено во Полог се вика Тркаљач и 
неговите припадници живеат во тетовските села: Слатина, Шемшево, Доброште и 
Радуше. Имаат повеќе од 100 домаќинства, а доселени се од местото Топојан во ал-
банската област Љума. Третото братство во Полог се вика Дранче и брои околу 80 
домаќинства, а неговите припадници живеат во гостиварските села: Ѓуршевиште, 
Калишта и Градец. Четвртото братство кое се среќава во Полог е Колајн и неговите 
припадници живеат во трите полошки села: Камењане, Боговиње и Порој, како и во 
Ново Село во Скопско Дервен. Во тетовското село Челопек живеат припадниците 
на уште едно братство, кое се нарекува Чакр. (Чакр сè до Чакре-вци: чакра, Р.И.) 

4. Во околината на Скопје се среќаваат братства во селата: Горно Блаце на 
Скопска Црна Гора, потоа во Љуботен, Никиштани и други. Особено интересни за 
споменување се братствата Карач и Шкека. Братството Карач брои над 100 куќи и 
неговите припадници живеат во селата: Радуша, Бојане, Буковиќ и Студеничани, а 
доселени се од областа Љума во северна Албанија. Братството Шкека е населено во 
скопските села: Матка, Глумово, Љубин, Ржаничино и во Скопје. Имаат околу 70 
домаќинства, а некои припадници од ова братство се иселиле и во Турција. 

5. Во подгорието на кумановска Црна Гора, во селото Ваксинце живеат при-
падниците на братствата Матрај, со колу 70 куќи. Извесен број иселеници од оваа 
братство се среќаваат и во другите поблиски и подалечни населби. Албански бра-
тства се среќаваат и во кумановското планинско село Брест. 

Може да се истакне дека кај албанското население иако постојат братства, 
никаде не се среќава нивна поизразена организација. Според обичаите, само за не-
колку поважни работи кои ги интересираат сите припадници на братствата, за ми-
слење се прашуваат најстарите членови. Припадниците на братството се должни 
материјално да си помогаат едни на други, така што многу е тешко да се повлече 
остра граница меѓу братствата и поединечни поразгранети селски родови. 

Родот се состои од поголем или помал број сродни семејства, односно дома-
ќинства. За поимот род, Албанците ги употребуваат изразите џинс и фара. Изразот 
џинс го имам слушнато во повеќе села во околината на Скопје, на пример, во село-
то Добрино и во уште некои други села. Некаде за поимот род се употребува изра-
зот ‘маала’. 

Родот претставува сродство до онаа граница, до која се строго забранети 
брачните врски. Кај албанското население сродството се смета според повеќе гене-
рации, односно поколенија. Дознав дека родителите ги учат своите деца да ги број-
ат нивните родовски поколенија и затоа овие преданија добро се одржуваат. Имав 
можност тоа да го видам напишано на училишната табла во струшкото село Богој-
це во 1979 година. 
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Албанците разликуваат поблиски и одалечен род. Подалечен род претставу-
ваат сите роднини кои водат потекло од оној кој се доселил на територијата на де-
нешна Р.Македонија кон крајот на 18-тиот или во првата половина на 19-тиот век. 
Поблискиот род го сочинуваат членовите, кои водат потекло од еден потомок на 
тој постар предок. 

Секој род има презиме. Едни презимиња се особено стари, бидејќи потекну-
ваат од областите во Албанија, додека другите презимиња се понови и тие се наста-
нати во Македонија. 

Родовските презимиња, познати уште во Албанија, се следниве: Гопере во 
тетовското село Порој; Шаракот во гостиварското село Добриндол и тетовското се-
ло Милетино; Дога во струшкото село Корошишта и гостиварското село Градец; 
Шкека во скопското село Матка; Тркаљач и Первизе во тетовското село Доброште; 
Дранче во гостиварското село Ѓурѓовиште и Калишта; Дерала во Градец; Кикиров-
ци во тетовското село Одра; како и во селата Хоља и Озуне во Долни Полг. И не-
кои други презимиња на нашите Албанци можат да се сретнат и во Албанија. 

Останатите родовски презимиња се различни: некои се постари, а некои по-
нови. Потекнуваат од името на предокот од кој се изродиле денешните домаќин-
ства; од областите или местата откаде се доселиле најстарите претци; од племен-
ската припадност, од професијата на некој главен предок или од некој стар прекар. 

Најбројни се родовските презимиња кои потекнуваат од имињата на основа-
чите на родовите. Такви се следниве презимиња. Максутови, Елезови, Дурмишови, 
Иброви, Тафови (во селото Љуботен кај Скопје); Асаноски, Арифоски, Метолари 
(во селото Грешница кај Кичево); Муаремци, Азировци и Асиповци (во селото Ло-
пате кај Куманово); Абазолар, Ибролар, Аметолар, Курталар (во селото Отља кај 
Куманово); Аџи-Мустафови, Несимови, Ризманови, Арифови, Шерифови, Амето-
ви, Јашарови и Дестанови (во селото Лажец кај Битола) итн. 

Се среќаваат и следниве родовски презимиња, настанати според основачите 
на родовите: Уталар, Тешалар, Љамалар и Зималар во селото Вражде во Скопската 
котлина. Постојат и презимиња кои се добиени како скратеници од личните имиња: 
Даут, Бектеш, Исљам и Ќазим. Слични презимиња постојат и во некои други насе-
лени места: во селото Грачане во Скопската котлина живеат припадниците на голе-
миот род Љош, кој го добил името по основачот на родот- Каљош итн. 

Особено карактерсистични се многубројните топономастички презимиња на 
родовите- според областите и местата од кои се доселувале Албанците. Такви се, на 
пример, следниве презимиња: Мустаричани и Лепеничани во селото Табановце кај 
Куманово, чии припадници се доселиле како мухаџири од селото во околината на 
Сурдулица, Ѓаковалија, во селото Оризаре кај Куманово, чии припадници се досе-
лиле од околината на Ѓаковица (во Метохија); Церени во полошкото село Пирок, 
доселени од селото Церен во околината на Пишкопеја; Чајан во селото Горно Ко-
личане во сливот на Маркова Река, доселени од селото Чаје во областа Љума; Цр-
нољева во тетовското село Горно Палчиште, доселени од истоименото село во Љу-
ма; Џине во селото Вешала на Шар Планина, доселени од областа Дукаѓин (скрате-
но од: ѓин- џин); Аскалар во селото Ѓермол на Шар Планина, доселени од областа 
Хас (во северна Албанија); Топојан- исто така, во с. Ѓермол, доселени од селото То-
појан, исто така, во Љума; Калис во селото Добрино во Таорската клисура, доселе-
ни од местото Калис, исто така, во областа Љума; Љуман во тетовското село Длабо-
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чица, доселени од Љума; Кице во тетовското село Вешала доселени од селото Ки-
шц, исто така во Љума; Дерњан во селото Ропајце кај Куманово, доселени од ме-
стото Дерјан во областа Мат; Ничпур во селото Патишка Река на планината Мокра 
доселени од истоименото место во облста Горна Река; Болетин во селото Седларево 
на Сува Гора доселени од истоименото село во областа Долна Река итн. 

Родовите чии презимиња се добиени според пленската припадност, се след-
ниве:Шаља и Шаљачан, чии припадници живеат во тетовските села Лисец и Добри-
ште; потоа, Шаља во скопското село Рамни Габер; Бериша во тетовското село Сел-
це; Бериша во скопското село Чајлане; Сопалар во скопското село Света Петка итн. 

За проучување на потеклото на населението воопшто, на Балканот се земаат 
презимињата- особено оние кои настанале според имињата на областите и населе-
ните места, а бројот на албанското население, чии родови имаат вакви презимиња е 
значителен. 

Така, на пример, постојат родови во чие име се зачувани занимањата на ни-
вниот предок. Такви се следниве родови: Оџалар во селото Острец кај Битола; Ка-
лајџиовци во селото Горно Стрегомиште кај Кичево; Спаилар во селото Липково 
кај Куманово; Спаилар во селото Неготино кај Гостивар; Борозун во селото Ласка-
рце во областа Скопски Дервен; Шее (од шех- дервишка титула) во селото Добрец, 
исто така во Скопско Дервен; Коваче во селата Долно Добрино и Дејковце во Таор-
ската клисура; Мезин во скопското село Ласкарце итн. 

Родовските презимиња кои потекнуваат од старите прекари се следниве: 
Шишколари и Кривогас, чии припадници живеат во селото Крушопек во Скопје; 
Черговци во селото Десово кај Прилеп; Шкурталар во селото Гумалево во Таорска-
та клисура; Топал во селото Дејковце, исто така во Таорската клисура; Партал во 
селото Врапчиште кај Гостивар; Каципуле во селото Горно Нерези кај Скопје; 
Шкеке во селото Љубин во Скопската котлина; Потурци во селото Балиндол кај Го-
стивар; Скуре во селото Групчин кај Тетово; Латин во селото Драчевица во доли-
ната на Маркова Река; Дошљак во селото Горно Блаце на планината Скопска Црна 
Гора; Голци во селото Лопате кај Куманово; Ујлија во селото Чифлик во Скопски 
Дервен; Бургаз во селото Горенце кај Охрид; Чупе во селото Форино во подгорието 
на планината Сува Гора итн. Ќе го наведеме и следниов пример: во тетовското село 
Доброште живеат припадниците на албанскиот род наречен Парлапан (8 куќи). 
Предците на овој род во минатото ‘до гола кожа’ ограбиле некој патник, кој слу-
чајно поминувал низ нивното село, а тие го примиле да преноќи кај нив. Подоцна, 
по овој случај, тие го добиле нивното родовско име. 

Ретки се примери кога некој род се нарекува според името на некоја жена, 
обично вдовица. Такви се имињата Имерица и Султана во гостиварските села Гор-
јане и Неготино. За родот Имерица го забележав следново: во северна Албанија не-
когаш бил убиен маж по име Имер. Неговата жена Имерица, заедно со синовите 
(Елез, Исмаил и Ракин) поради страв да не бидат убиени се доселиле во гостива-
рското село Горјане, па според неа останала родовското име. Споменатиот род Сул-
тана го добила името по тоа што порано живееле некоја особено убава жена- ‘уба-
ва како Султана’. Од нејзиниот син потекнуваат денешните домаќинства (11 куќи). 
Според бројот на куќите, се среќаваат помали, средни и големи родови. Помалите 
родови бројат до 10 куќи, средните- до 30 куќи, а големите- имаат и повеќе од 30 
домаќинства. Има многу примери на мошне силни, истакнати и разгранети родови, 
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чии припадници живеат во по едно село или по неколку населби. Затоа, меѓусобно-
то заземање за своите соплеменици, кај Албанците во Р.Македонија постепено се 
намалувало, така што, тоа е денес сведено на припадниците на родот, кои живеат 
во исто село. Можно е да дојде до поголеми караници и крвна одмазда меѓу припа-
дниците на два рода, кои потекнуваат од различни племиња, но не се забележани 
случаи меѓусебно да се борат припадници на еден ист род. 

Припадниците на еден ист род, кај Албанците и денес одржуваат строги ро-
днински врски, имаат свежи преданија за заедничкото потекло, како и за поважните 
претци. Тоа се знае дури и кога родот е разгранет во неколку поблиски и поодале-
чени села. Карактеристично е набројувањето на родовските ‘пасови’ или ‘колена’. 
Се паметат имињата на претците, сè до основачот на родот, кој заедно со своите 
браќа или синови се иселиле од Албанија. 

Како што наведов претходно, постојат посилни и поистакнати, како и пома-
ли и послаби албански родови. Бројот на првите родови е позначителен. Некои та-
кви родови, како последица на поголемиот природен прираст и големата подви-
жност, раселени се во по неколку села. Бројат по 30, 40 и повеќе домаќинства. Не-
кои родови толку многу се разгранале, така што, веќе поедини ограноци се сметаат 
како посебни родови. За брзото засилување на албанските родови, покрај свежина-
та и нивната силна подност, многу придонеле и појавата на полигамијата, бидејќи 
тоа е дозволено кај муслиманите. 

Се среќаваат и помали родови со по две домаќинства, но тие се ограноци на 
поголемите родови преселени од едно во друго село. Мали се и родовите на скоре-
шните доселеници од Косово. Овде ќе ги наведеме само имињата на неколку пого-
леми родови. 

Во околината на Куманово, големи и разгранети се следниве албански родо-
ви: Шутевци, Дерњан, Мајче, Доѓе, Шеелевци, Цановци, Шурда, Муриз, Тенџер, 
Маљок, Алшиче, Кајош, Казја, Џелеб, Пунар, Хас, Сулејманови, Асанови, Шабан-
демци, Муратовци и уште некои други.  

Во околината на Скопје, според бројот на домаќинствата, поголеми се сле-
дниве родови: Барук, Доми, Ѓуште, Маноџе, Маршеје, Бакиу, Хаџиу, Рогле, Коваче, 
Шкека, Шишколар, Никиштан, Ариор, Елезе, Качер, Ѓач, Штеке, Мемедовци, Ру-
кол, Имишт, Љош, Бакијалар, Ујлија, Ерем, Цан, Салае, Фичои, Хос, Шумбат, Реџа-
лар, Муса, Сенцалар, Абдалар, Шопалар, Дервише итн. 

Во околината на Тетово, исто така има многу големи родови. Тоа се следни-
ве: Љош, Куртеш, Љумљан, Карач, Тураква, Кеке, Локовци, Селимџикве, Црноље-
ва, Ќуповци, Кучуковци, Чип, Скуровци, Елезовци, Амзолари, Ибишовци, Матњан, 
Топојан, Џивга, Љугаџини, Тољ, Матранч, Чајан, Чарлие, Граце, Ајвазе, Баше, Зизе, 
Касе, Незеле, Имишт, Ариор, Мањак, Воке, Колесњан, Скуре, Кичик, Елезе, Бајра-
млар, Џине, Амедоски, Маџер, Первизе, Лезалер, Металар, Сконде, Елезе, Рамада-
не, Ранџуле, Рекалар итн. 

Во околината на Гостивар, поголеми се следниве родови: Граванец, Ал Виш, 
Ук Виш, Асковци, Гудовци, Тушевци, Лице (од пределот наречен Лиман), Лике, 
Бализе, Мујалар, Шеке, Корби, Љурци, Салак, Кољовере, Моналар, Матњан,Драјче, 
Сејфуловци, Церен, Асе, Лепролар, Калие, Чајан, Бодин, Скавица, Дреч, Муље, Ка-
салар, Касамлар, Меметолар, Ќеримлар и други. 
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Во околината на Кичево, поразгранети се следниве родови: Руга, Хасанај, 
Мурате, Љукручовци, Амедит, Леноски, Баше, Дурмишовци, Лаковци, Џаковци, 
Лимановци, Браовци, Енеџе и други. Во околината на Струга, се среќаваат повеќе 
поголеми родови: Во нив спаѓаат следниве: Шабанлар, Љазиалар, Ќосе, Бајрам, Жа-
ку, Калиќи, Ала, Зибе, Коџаџику, Мена, Циљевци, Шеовци, Рочи, Оџалари, Лена, 
Мамутлар, Даутлар, Сирула, Колоња, Черменика, Врачар, Шерифовци, Вишколари, 
Голлер и други. Во околината на Прилеп и Битола, поголеми се овие родови: Ѓач, 
Селимај, Баху, Муратај, Оџовци и уште некои други. Во околината на Велес, пора-
згранети се следниве родови: Сенце, Штутка, Стрезимир и уште некои други. 

Во околината на Битола и Ресен, како и во некои села во близина на Струга 
(лево од реката Црн Дрим) живеат албански родови од групата Тоска, чие потекло е 
од јужна Албанија. Нивните родови не се толку големи според бројот на семеј-
ството. 

За некои ретки албански родови, имам слушнато дека имаат ‘проклетство’, 
па затоа, не може да се зголемат повеќе на едно домаќинство. Таков е родот Вјш (1 
куќа) една чии припадници живеат во Ново Село во областа Скопски Дервен. Ни-
вните потомци од северна Албанија, најпрвин дошле во едно друго дервенско село- 
Чајлане. Таму, нивниот предок го убил својот брат и потоа се преселил во дене-
шното село Чајлане. Поради тоа убиство, се зборува дека овој род не може да пора-
сне за повеќе од едно семејство Други такви примери за кои дознав претставуваат 
следниве родови: Шкрето (1 куќа), Росоман (1 куќа) и Човек (1 куќа). Припадници-
те на овие родови, исто така, живеат во селата во Скопски Дервен: првите се во се-
лото Рогља, вторите во селото Чифлик, а третите во селото Лавце. 

Ретко се среќаваат некои сосема изумрени албански родови. Еве што забеле-
жав за тоа во селото Доброште кај Тетово. Таму, од областа Мат во северна Алба-
нија, кон крајот на 18-тиот век се доселиле двајца браќа: Јашар и Азис. Од Јашар 
потекнуваат припадниците на големиот род Первизе (34 куќи), додеказа Азис се 
зборува дека ја убил својата сестра и затоа од неговите потомци не е зачувано ни-
едно семејство. 

Семејството и домашната задруга.- Семејството претставува најмала, а во-
едно и основна единица на општествениот живот. Албанското население за поимот 
семејство или домаќинство го користи изразот ‘шпија’. Постојат домаќинства во 
кои оженетите синови сè уште живеат заедно со родителите: постариот брат откаде 
ќе се ожени, нема веднаш да бара дел и да основа посебно домаќинство. Тој ќе чека 
да се омажат и оженат и неговите помлади браќа и сестри. Затоа, кај Албанците кои 
живеат во селата многу често се среќаваат случаи на т.н. домашни задруги. Особе-
но се истакнува економското значење на овие домашни задруги. 

Кога сите браќа ќе се оженат, тие честопати подолго време живеат заедно во 
иста куќа. Таткото и синовите заеднички учествуваат во делбата на имотот. Обично 
најмладиот син останува со таткото во домот, а многу ретко и некои други членови 
во семејството. По смртта на таткото на најмалиот син му припаѓа делот од имотот 
што таткото го задржал за себе за време на делбата на севкупното домаќинство. Во 
случај кога самите браќа треба да го дела имотот, тогаш таа делба се врши на една-
кви делови,без разлика на нивната брачна состојба и бројност на нивните семејства. 

Кај Албанците, бракот е претежно патрилокален, но, некаде се среќава и ма-
трилокален брак, односно, доаѓање на мажот во куќата на жената (домазетство). 
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Оној кој нема син, во својата куќа го доведува зетот. Од домазет, потекнуваат из-
весни албански родови. Разводот на бракот е многу редок кај Албанците, дури и кај 
оние семејства кои немаат деца. 

Претежно, речиси кај сите албански семејства, машките деца се попосакува-
ни и попривилегирани од женските. Една просечна албанска брачна двојка има пет 
до седум возрасни живи деца, а многу поретки се брачните двојки кои немаат деца. 

Кај Албанците, возраста којашто е вообичаена за склучување брак меѓу 16 и 
20 години, а машките најчесто се женат меѓу 18 и 22- та година. Ако жената остане 
вдовица, а уште е млада и сака се мажи повторно, таа може да се врати во домот на 
своите родители и оттаму повторно да се омажи. Децата обично остануваат во ку-
ќата на мажот. 

Споменав дека Албанците ретко се женат со две жени, додека честопати се 
среќаваат случаи, кога двајца браќа се женат со две сестри или кога по смртта на 
својот сопруг, жената се мажи за својот девер. 

За време на склучвањето на браковите, освен гласот на таткото и мајката, се 
слуша и гласот на роднините. Меѓутоа, имам слушнато дека во извесни случаи, ро-
дителите го злоупотребуваат својот авторитет, терајќи ги своите синови и ќерки да 
склучат брак, притоа, не водејќи сметка за нивната сопствена волја. Исто така, кај 
Албанците се задржал и обичајот, кога родителите, по пат на ‘продавање’ на же-
нските деца, доаѓаат до значителна материјална корист. 

Се среќаваат и немал број Албанци, кои неможејќи да најдат девојка од сво-
јот крај, се женат со муслимански девојки од Босна и Санџак, па дури и со хри-
стијанки од Србија и Војводина. На ваков начин, се женат извесни печалбари од 
околината на Струга, Кичево, Гостивар и Тетово. Во 1979 година, во струшкото се-
ло Корошишта дознав дека таму биле склучени околу 30 такви бракови. Затоа, во 
некои такви домови се зборува на српски јазик, бидејќи христијанските сопруги ги 
учат своите деца да зборуваат на овој јазик. Меѓутоа, наставата во училиштата се 
одвива на албански јазик. 

До крајот на турското владеење (1912 година), муслиманските Албанци гра-
бнале многу девојки и помлади жени од нивните соседи- Македонци. Тоа се слу-
чувало во многу различни краишта на територијата на денешна Р.Македонија. Ќе 
наведеме неколку примери од областа Скопска Црна Гора. Извесен Албанец Идриз 
од селото Блаце во Качаничката клисура заминал во селото Горјане, откако ја гра-
бнал девојката по име Петра.Потоа, некој Албанец по име Сефо, кој потекнува исто 
така од Блаце,отишол во соседното село Чучер и оттаму ја грабнал девојката Цвета. 
Некои Албанци од скопското село Никиштани (десно од реката Лепенец) во селото 
Бразда грабнале девојки и помлади жени, кои биле христијанки итн. 

Како што е познато, во 1813 година Албанците кои живееле на просторите 
на денешна Р.Македонија, учествувале на турската страна во задушувањето на срп-
ското востание. Во тој период, тие повеле со себе многу српски девојки и помлади 
жени како нивни робинки и ги задржале во своите куќи. 

Инаку, просечниот број на членови во едно албанско домаќинство, денеска е 
значителен голем не само во селата, туку и во градските населби. Еве некои пода-
тоци за тоа, за десет села од разни краишта на денешна Р.Македонија: 

Име на селото    1948  1961  1971   
Желино- Тетовско    6,8  7,4  8,7 
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Горно Јаболчиште    5,6  5,7  8,5 
Кишава- Битолско    7,9  7,8  8,0 
Спас- Дебарско    7,4  7,2  7,8 
Белановце- Кумановско   6,4  7,1  7,5 
Делогожда- Струга    5,6  6,5  7,5 
Равен- Гостиварско    6,4  7.1  7,0 
Нарово- Прилепско    6,8  6,7  6,8 
Колари- Кичевско    5,6  7,0  6,8 
Бојане- Скопско    5,8  6,2  6,8 
Од наведените податоци, јасно се гледа дека кај албанското население во 

Македонија, позастапени се т.н. проширени домаќинства. Дури и во периодот од 
1948 до 1971 година, како последица од подобрувањето на здраствените и еконо-
мски услови, тој број покажува постојан пораст. Затоа, семејствата со помал број 
членови кај Албанците се многу ретки. Тоа произлегува оттаму што луѓето, дури и 
во градските населби тешко се одвикнуваат од своите стари навики и традиции. Се-
кое албанско домаќинство сочинува социјална целина за себе и живее како што са-
ка тоа самото. Домаќинот на куќата е господар на семејството. Домаќинството е 
посреќно, кога брои повеќе членови, а особено машки деца. 

Така, на пример, во поранешна СФР Југославија просечен број на членови 
во едно семејство изнесувал 3,3 лица, во Косово- 6,5 а најмалку во Војводина- 3,2 
лица. 

Поимот за т.н. ‘домашна задруга’, кај албанското население се означува со 
турски зборови: ‘калабалак’ и ‘тајфа’. Задругата претставува имотна и работна за-
едница, а нејзините членови се луѓе кои се во најблиско сродство. Меѓутоа, овие за-
други биле многу пораширени во минатото, отколку денес. Постоеле задружни 
куќи со по 30 до 70 луѓе. Голем број од членовите í овозможувале на задругата ле-
сно да ги искористи различните извори коишто ги дава земјата и да си го обезбеди 
за себе сето тоа што е неопходно за живеење. 

Во селото Матка покрај реката Треска, во околината на Скопје, постоела из-
весна задруга во родот Шкека, која броела 70 членови. Старешина на таа задруга 
бил најмладиот брат, затоа што тој бил најспосовниот член на семејството. Кога по-
ради своја многубројност задругата се распаднала, од неа се развиле седум домаќи-
нства. 

Во селото Гургурница на планината Сува Гора, кон крајот на турското вла-
деење, постоеле три големи задруги. Нивните старешини се викале: Касам-ќаја, Ло-
кман-ќаја и Ваит-ќаја. Во сливот на Маркова Река, најголемата задруга која што се 
памети, била онаа на Фетах Небија во селото Горно Количане. Како што дознал М. 
Филиповиќ, во 1929 година, оваа задруга броела 45 членови. Но, до 1943 година- 
кога се распаднала, спомената задруга го зголемила бројот на своите членови на 75 
лица. 

Во скопското село Студеничани, исто така, во сливот на Маркова Река по-
стоела задруга во родот Реџалар и таа броела 32 членови. Во соседното село Мора-
не, во Првата светска војна, се распаднала задругата Беќиралар, која исто така бро-
ела 32 члена. 

Во селото Грушане кај Скопје, во родот наречен Коџибеј, се памети задруга-
та на Етем Исен, која броела 53 членови. 
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Во последните децении изненадува фактот, што во голема мерка се зголему-
ва бројот на задругите кај Албанците. Во составот на задругите, најстарите членови 
се таткото и мајката; а со нив живеат нивните синови, снаи, внуци и неомажени ќе-
рки. Кога ќе починат таткото и мајката, а сестрите ќе се омажат, во задругите из-
весно време остануваат браќата со своите жени и децата. 

Но 1950 година, кога ги проучував албанските села во сливот на Маркова 
Река, во неколку од нив открив некои поголеми задруги. Така на пример, во селото 
Света Петка, задругата која постоела во родот Алијалар имала 25 лица, т.н. Џаби-
рова задруга во родот Абдулар имала 19 членови. Во селото Горно Количане задру-
гата во родот Муслиу имала 34, додека онаа на родот Муса имала 26 членови. Во 
селото Рамни Габер дознав за две задруги: првата задруга- на извесен Фаик од род-
от Шаља имала 17, а втората од родот Фаида броела 32 члена. Во селото Моране, 
најголема била т.н. Ајдинова задруга, која броела 30 членови (во родот Исолар). 

Во некои албански села во областа Скопски Дервен, исто така открив некои 
домашни задруги. Така, во 1949 година во селото Рогља, дознав за задругата која 
броела 30 членови во родот Качер, но се поделила во текот на истата година. Во 
1950 година, во селото Ларце, исто така во Скопско Дервен, во родот Чавелер по-
стоела задруга со 29 члена. Во Ново Село, во родот Хосе постоела задруга која бро-
ела 35 членови, а во 1949 година во тетовското село Групчин постоела задруга на 
извесен Шаин, која имала 23 члена. 

Во 1946 година во селото Џепчиште во Долни Полог, во родот наречен Чин, 
постоела задруга со 35 членови. Во 1951 година, во селото Добридол во Горни По-
лог, постоела задруга со 45 члена (старешината на оваа задруга се викал Беќир 
Амет), а во родот Бакијаклар постоела задруга со 23 члена, чиј старешина бил изве-
сен Абди Камбер. 

Во јули 1955 година, во селото Житоше кај Прилеп, дознав за домаќинство-
то на Даут Реџеп, кое броело 34 членови. За една домашна задруга која имала 40 
членови во 1975 година, дознав во скопското село Љуботен, а во 1963 година, го 
проучував селото Грушнице во околинат на Скопје, коешто во тој период имаше 76 
албански домови. Жителите на Грушнице и тогаш имаа поголем број задружни ку-
ќи. Најголемата задруга имаше 30 членови, а нејзиниот старешина беше извесен 
Али Садик од родот Везњан. Во родот Коџобеј, постоеше задругата на Садик Ру-
шит, која броеше 290 членови. Во споменатото село (Грушнице), често беа задруги-
те со 10 до 15 членови. 

Во 1963 година, го проучував и селото Страчинце, исто така, во околината 
на Скопје, во кое имаше 57 албански домови. Жителите на Страчинце имаат пого-
лем број задруги, од кои четири беа најголеми: од 20 до 24 членови. Десетте пома-
ли задруги броеја од 15 до 18 членови. 

Во селото Бутел, кое се наоѓа во непосредна близина на Скопје, во 1952 го-
дина, постоеше задругата Мустафовци, која броеше вкупно 20 членови и се состое-
ше од шестмина браќа со нивните жени и деца. 

Домашните задруги повеќе не се толку бројни и силни како порано. Се сре-
ќаваат поголеми задруги со 15 до 20 членови и помали задруги со 10 до 14 членови. 
Поради земјоделските потреби на Албанците, во минатото постоел и тип на пред-
воена задруга. Таа настанала на следниов начин во матичното планинско село жи-
веел еден дел од децата, а другиот на некој купен имот во соседното село. Сите 
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овие членови сочинуваат на една заедница, иако живеат во две различни села. По 
неколку години, задругите обично се разделувале. 

Треба да се истакне дека задругите се одржуваат, дури и кога нејзините чле-
нови ќе се преселат во градовите. Таков е примерот со градовите: Скопје, Тетово, 
Кичево и Струга, за кои знам дека по четворица или петмина браќа живеат во една 
куќа, т.е. сочинуваат една заедница. 

Со задругата управува старешина: тоа е обично таткото или постариот брат. 
Сепак, во селото Матка покрај реката Треска, во 1900 година старешина на една 
голема задртуга бил најмладиот брат во семејството. Во задругата живее и жената 
наречена домаќинка, која им ги распоредува работите на помладите жени. Секоја 
помлада жена на смена ги извршува домашните работи, како што се печење леб, го-
твење, чистење и друго во текот на една недела. 

Задружниот живот им обезбедува значителна корист на сите нејзини члено-
ви и затоа задружните албански куќи се мошне имотни, а некои од нив се и многу 
богати. Од таквите куќи, извесни машки членови заминуваат на печалба или се за-
нимаваат со трговија- препродавање на разни производи, овошје, зеленчук и сли-
чно. Сите пари коишто ќе се заработат се внесуваат во задругата. 

Старешината се грижи на секој од помладите членови да му обезбеди сè што 
му треба од храна до облека и обувки. Така, на пример, волната којашто ќе биде со-
брана од овците, во задругата им се дели на жените според бројот на членовите на 
нивното семејство. 

Според традициите и обичаите на албанското население, во задругите се 
спроведува еден вид куќен ред кој наложува синот да не пие алкохол и да не пуши 
цигари во присуство на неговиот татко. Се среќаваат случаи кого синот не сака да 
влезе во некоја гостилница ако таму е неговиот татко. Ќерките имаат законско пра-
во да го наследуваат недвижниот имот од нивните родители. Меѓутоа, кај Албанци-
те ова право главно не се користи. 

Барјак.- До самиот крај на турското владеење, кај Албанците во Македонија, 
постоело т.н.делба на барјаци. Тоа биле војнички групи (одделенија), на чие чело 
стоеле барјактари, односно, лица кои се истакнале во војската и го добиле чинот 
‘барјак’.Во состав на поедини барјаци влегувале жителите од неколку соседни села. 

Жителите се собирале во барјаци за време на војните кои ги воделе Турција. 
Албанците заземале забележително учество на страната на Турција во многу војни 
ширум Балканскиот полуостров и надвор од него. 

Се зборува дека во текот на 19-тиот век, во скопската област Дервен постое-
ле барјактари во селото Церово, Бојане и Матка. Еден барјактар од селото Бојане се 
викал Дин Бојанец. Тој потекнувал од родот Доми. Во селото Матка се споменува 
извесен барјактар, кој се викал Шабан Маткас. 

Имам слушнато за некои албански барјаци, односно барајктари и во областа 
Полог. Еден водач на барјак имало и во гостиварското село Добридол. Тој особено 
се истакнал со своите борци во борбата на турската војска против Русите кај Се-
вастопол. Друг барјактар живеел во тетовското село Орашје, а третиот бил од тето-
вското село Длабочица итн. 

Во Полог се среќаваат и некои албански родови наречени барјактари. Таков 
е примерот со селата Камењане и Радуша. Припадниците на албанскиот род наре-
чен Барјактари живеат и во селото Кишава кај Битола. Бајраци имало и во другите 
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предели во Македонија населени со албански жители. Еден барјактар од кичевско-
то село Зајас се викал Нешат Рамазан. 

Можеме да споменеме дека барјактарите го уживале угледот и почитување-
то на нивната околина. Поделбата на барјаци исчезнала кон крајот на 20-тиот век, 
меѓутоа, Ј. Цвииќ наведува дека кај Албанците, ‘барјактари’ се нарекуваат старе-
шините на братството. 

Крвна одмазда или ‘ѓак’ (крв).- Во Албанија во минатото владеел законот на 
т.н. крвна одмазда. Тој бил одраз на несигурните и тешки животни услови во пле-
мското општество, кога биле загрозени двете основни вредности- животот на чове-
кот и неговиот имот. Крвната одмазда била некој вид заштита на овие вредности. 

Меѓутоа, албанското население и по преселувањето во Македонија кон крај-
от на 18-тиот век и во првата половина од 19-тиот век, повремено го одржувале 
стариот обичај на крвна одмазда. Обично, до ваква одмазда доаѓало од повеќе при-
чини: поради жена, поради навредена гордост, да се одмазди убиен член од семеј-
ството или родот, поради спорови околу нивите, пасиштата, шумите или наводну-
вањето на посевите. Убиецот извесно време се криел по другите села или во плани-
ната, сè додека неговите роднини не му плателе оштета на семејството на убиениот. 
Доколу по овој пат не доаѓало до помирување на скараните страни, тогаш, во родот 
на убиениот се настојувало да се најде убиецот или да се убие некој од неговите 
најблиски.  

Обичајот на крвната одмазда најмногу го зачувале албанските припадници 
од групата Гега, кои потекнуваат од северна Албанија. За разлика од нив, Албанци-
те од групата Тоска, кои потекнуваат од јужниот дел на Албанија како што имам 
слушано, многу поретко го практикувале овој обичај. По Првата, а особено по 
Втората светска војна, крвната одмазда станала многу поретка. 

Меѓутоа, обврските за одмазда во родот на убиениот, траат сè дотогаш до-
дека не се изврши одмаздата. Како што имам слушнато, за да се изврши крвната 
одмазда може да се чека и по неколку години. Машките членови на еден род се 
должни да учествуваат во одмаздата, без оглед на степенот на сродството. Ако не 
може еден член од семејството да се одмазди, во тој случај, се одмаздува другиот. 
Се уште немам слушнато дека некаде, во извршувањето на крвната одмазда уче-
ствувале некоја жена. Сторитетолот на убиството при крвната одмазда, никогаш не 
смета дека сторил ниско дело. Тој е убеден дека неговата средина го одобрува тоа 
што тој го сторил. 

Во периодот кога бев на терен, се случуваше и по некоја крвна одмазда во 
селата на околината на Куманово, на пример, во селата Оризаре и Слупчане, како и 
во селата во областа Скопски Дервен и во некои тетовски села. Но, пред странците 
ваквите случаи на крвна одмазда не се изнесуваат, било да се случило во поново 
време или во минатото. Сепак, мошне добро се памети една голема и повеќегодиш-
на крвна одмазда која се случила во селото Копаница во Скопско Дервен. Таму жи-
веат припадниците на два поголеми албански родови: Ѓуште и Маршеја. Крвната 
одазда меѓу нив започнала уште во далечната 1911 година, кога еден припадник на 
првиот род грабнал девојка од вториот род. Одмаздата траела сè до 1922 година и 
затоа биле убиени околу 40 мажи. Жената поради која била започната крвната од-
мазда сè уште беше жива во 1949 година кога и самиот престојував во споменатото 
село Копаница. 
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Дознав за уште еден интерсен примерна крвна одмазда во областа Скопски 
Дервен. Имено, во скопското село Матка, еден предок од албанскиот род Шкека, 
поради некоја причина убил двајца Албанци во соседното село Чајлане. Потоа, по-
чнал да се крие и за да избеге непрекината крвна одмазда, се преселил во скопското 
село Глумово, каде основал посебен род- Шкека. 

За некои албански родови имам слушнато дека се мошне наклонети кон из-
вршување на крвна одмазда. Така се родовите Ерем, чии припадници живеат во 
селото Роавица и Дочалар, чии припадници се населени во селото Ларце во Скоп-
ски Дервен, 

Меѓутоа, многу машки членови на овие два рода загинале како последица на 
крвната одмазда. Таков е родот Дибран, чии потомци живеат во селото Нераште во 
Долни Полог. 

Голема крвна одмазда постоела и меѓу двете соседни села: Црвена Вода и 
Драчевица, кои се сместени во сливот на Маркова Река. Еден од предците на родот 
Ѓаче, кој живеел во селото Црвена Вода, поради земјиште, убил некој Албанец од 
соседното село- Драчевица. Како последица од ова убиство, започнала крвна одма-
зда меѓу двете споменати села, којашто конечни завршила на тој начин што жите-
лите на Драчевица го присвоиле делот од Црвена Вода (заедно со шумскиот појас) 
наречен Шулони Ѓач (Ѓачки присој), а убиецот од Црвена Вода се иселил во друго 
село (Рамни Габер), каде што основал посебен род. Во околината на Скопје дознав 
за еден случај на крвна одмазда меѓу македонско и албанско семејство во селото 
Барово, кое се наоѓа на планината Водно. Кон крајот на турското владеење, во та-
мошното македонско семејство Гроздановски, домаќинот чувал некое куче кое 
многу го сакал. Меѓутоа, тоа куче било убиено за инает, од страна на некој селски 
полјак Албанец. Тој се викал Исен и живеел во соседното село Чифлик. Потоа, до-
маќинот Македонец го убил полјакот и заедно со неговото семејство веднаш се 
иселил од Скопје. 

Неговиот имот и куќата, поради ‘крвна одмазда’, ги присвоиле членовите на 
семејството на убиениот Албанец, кои од Чифлик се преселиле во Барово. Како 
што слушнав, случаи на крвна одмазда меѓу Албанци и Македонци имало и во дру-
ги села, кои се наоѓаат во околината на Маркова река, односно, во селата: Патишка 
Река, Јаболце и Пуста Брезница. 

Следниот сличен пример што ќе го споменам, се однесува на околината на 
Кичево. До 1860 година, албанското домаќинство Оломановци живеело во кичев-
ското планинско село Горане, а подоцна се преселило во соседното пониско село 
Премка. Преселувањето било извршено на следниов начин: Четворица браќа од ма-
кедонски род Аврамовци од селата Премка, во 1860 година убиле некој гарански 
Албанец, кај местото коешто денес се нарекува Гроб. 

Инаку, убиениот Албанец бил полјак во нивното село. Како што денес рас-
кажуваат селаните од Премка, на убиството му претходела расправа меѓу убиениот 
Албанец и браќата-Македонци. ‘Била свадба, а тој им рекол нешто на жените’, ве-
лат мештаните. По убиството, браќата го напуштиле селото Премка, а на нивното 
земјиште, кое изнесувало околу 30 хектари, ‘за крвнина’, се населиле членовите на 
семејството Оломановци, кои дотогаш живееле во селото Гаране.  

Во 1924 година, како што дознал М. Филиповиќ, македонските жители од 
скопското село Кучково, го убиле качакот Адем Булка од соседното село Долно 
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Свиларе. Меѓутоа, Албанците веќе три дена од ова убиство, убиле тројца селани од 
Кучково, поради крвна одмазда. На сличен начин постапиле и Албанците од кичев-
ското село Зајас, убивајќи ги македонските селани од соседното село Тајмиште, ка-
ко и Албанците од селото Љуботен (кое се наоѓа на Скопска Црна Гора), кои ги 
убиле жителите на соседното село Љуботен, потоа Албанците од гостиварското се-
ло Лопушник ги убиле македонските жители од селото Беловишта итн. 

Селото како заедница.- Албанското население во секоја селска населба сочи-
нува цврста целина и во социјална смисла. Така, на пример, во селата се извршува-
ат некои заеднички работи, а имотите и обврските се одржуваат по пат на догово-
рување и со заедничко работење на селаните. За време на мојот престој на теренот, 
лесно можев да забележам дека и во селата се чуствуваат поделби на поимотните 
домаќинства од посиромашните, па дури и на цели родови. 

Секој оној кој сака во неговото село да ги ужива угледот и почитувањето на 
своите соселани и да биде првенец во истото село, треба да има задружна куќа и се-
когаш подготвена просторија за пречекување гости. Затоа, тоа треба да биде некој 
поимашлив човек, како и да располага со посебна куќа за пречекување на гостите. 
Ова е основниот услов да се добие раководната титула во селата, а ваквата појава е 
особено забележителна во планинските села. Едно такво домаќинство живеело во 
селото Круша на планината Мокра. Старешината на ова домаќинстви имал специја-
лна куќа наменета за неговите гости. Кај него доаѓале на преноќиште многу видни 
и истакнати луѓе од Скопје, меѓу кои имало и некои ловџии. Други такви домаќ-
инства наоѓав во поедини села во околината на Куманово,Тетово, Кичево и Битола. 

Како што претходно споменав, на чело на селото се наоѓа старешина. До 
крајот на Втората светска војна, оваа титула била наречена кмет, а подоцна- одбо-
рник. За оваа титула, секогаш се избираат најугледни луѓе од селото. Во повеќето 
села, старешината ја практикува власта со помош на двајца помошници, но тоа не е 
секогаш задолжително. Жителите на селото му се покоруваат и го слушаат својот 
старешина, работејќи онака како што тој ќе одреди или како што ќе ги посоветува. 
Исто така, тој ги пресудува помалите спорови меѓу селаните, а ги проценува и по-
лските штети на местата кадешто се случиле. Меѓутоа, за поважните селски про-
блеми, одлуките се донесуваат на заеднички собир на селаните. На ваквите собири, 
обично секоја куќа испраќа по еден машки член од семејството, како свој претста-
вник. Таму се одлучува за избор на полјаци, полицајци, водари, чувари за стока 
итн. На состаноците се решава и за користењето на заедничките пасишта, подига-
њето или поправката на поважните објекти во селото, како и за многу други нешта. 

Покрај ова што го споменав, селскиот збор се јавува и во улога на суд. Спо-
ровите на одделни жители од селото, таму се изнесуваат, а старешината настојува 
да ги разреши и да донесе колку што е можно поправедна и подобра одлука, со цел 
селаните да не мора да одат до некои повисоки судски институции во земјата. Во 
Македонија е особено карактерстистична грижата на селата околу поделбата на во-
дата којашто се користи за наводнување. Имено, водата се дели според одамно во-
становениот ред, зачуван од минатото. Тоа значи дека во некои села нема потреба 
да постои водар, туку секој домаќин знае кога му е редот за користење на водата. За 
време на купувањето на одредено земјиште, се наследува и споменатиот обичај за 
користење на водата. 
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Постојат некои интересни примери за тоа, како водата од еден карстен извор 
се дели меѓу околините села за време на наводнувањето. Во струшкото село Жели-
но избива силен карстен извор чија вода се дели во три ‘бразди’. Едната бразда ја 
користат жителите од споменатото село, додека другите две ги користат жителите 
од соседните села Делогожда и Корошишта. Албанските жители на селата Велеш-
та, исто така кај Струга, водата за наводнување ја користат само ноќе. Меѓутоа, во 
текот на денот, таа вода која истекува како извор во подрачјето на планината Јабла-
ница, се користи во соседните потпланински села Вевчани, во кои живеат Македо-
нци, и Октиси, каде што живеат Торбеши. 

Селските службеници- полицајци, поски чувари (падари) и водари, селскиот 
совет ги избира на покус временски рок, а селото ги плаќа за нивната служба со из-
весно количество жито, некаде и со пари. Падарот е чувар на нивите и полињата 
додека се тие под посеви. Неговата работа почнува некаде откај март и завршува 
наесен, откако ќе се собере летнината. Селските водари се на должност само за 
време на наводнувањето на нивите. Затоа, за водар се бара човек кој е способен и 
правилно да ја подели водата. 

Албанските села во Македонија се претежно етнички и верски хомогени, а 
таков е случајот и со македонските села во западните предели на Македонија. Но, 
среќаваме и такви примери кога некое домаќинство од едно село има земјиште во 
друго село, чие население има друга верска и национална припадност. Меѓутоа, 
ваквите домаќинства не преминуваат толку лесно да живеат во тие други села каде 
се наоѓа нивното земјиште. Има многу вакви примери. 

Заеднички имот.- Заеднички селски имот претставуваат пасиштата и шуми-
те. Право на користење на пасиштата и шумите, како и сечење дрва за огрев од се-
лската шума, имаат единствено жителите од истото село. До крајот на Втората све-
тска војна, дури и дрвата, наменети за градба или за продажба, биле бесплатно до-
делувани. 

Доколку кој било од жителите од некое друго село биде фатен со добиток 
или како сече дрва на шумата, полскиот чувар му го одзема добитокот или секирата 
и ги предава на селскиот старешина. Потоа, старешината ја определува висината на 
казната за оној што ја направи штетата. Сепак, во текот на последниве неколку де-
цении, казните за вакви прекршоци не се толку ригорозни, како што било во мина-
тото. 

Исто така, ако во некое село постојат објекти, како што се, на пример, џа-
мии, мостови, чешми, патишта и канали со вода за наводнување, сè тоа претставу-
ва т.н. ‘заеднички имот’, односно заедничка сопственост на сите жители на селото. 
Кога е неопходна поправка на џамијата, или на некој друг селски објект, сите се-
мејства издвојуваат еднаков паричен прилог за таа намена. Исто така, заеднички е и 
грижата на селаните за одржување на гробиштата, училишните огради и сл. 

Меѓусебно помагање.- Кај албанското население во Македонија мошне до-
бро е зачуван обичајот да им се помага на свои земјаци со работна сила. Така на 
пример, ако некое семејство во својот дом нема доволно членови способни за извр-
шување на некоја физичка работа, тогаш неговите соседи и другите селани се соби-
раат со цел да му помогнат на тоа семејство да ги заврши работите околу собира-
њето на пченката и другите земјоделски производи, жетвата, косењето и сл. Во тек 
на тој ден, домаќинството на кое му помагаат соседите им обезбедува храна на си-



 80 

те оние кои му помогнувале во работата. Понекогаш е задолжително, семејството 
на кое му било помогнато, подоцнада возврати со слична услуга. Меѓутоа, не по-
стои обврска услугата да биде возвратена со работа во случаи ако била дадена по-
мош на вдовицата или доколку му било помогнато на некое семејство чии членови 
се болни или стари луѓе, ако едно вакво семејство нема можност да ги нахрани ра-
ботниците, тие се снаоѓаат сами. Кај Албанците се среќава и следнава појава: побо-
гатиот човек од селото му дава на својот посиромашен сосед или селанец парче зе-
мја да го обработува извесен временски период, не барајќи притоа пари за закуп на 
земјата. 

Ако на некој селанец му изгори куќата, тогаш целото село му помага да ја 
поправи или да изгради нова: дел од неговите соселани му даваат штици, греди и 
друг градежен материјал, други му помагаат со работна сила, трети го превезуваат 
материјалот и сл. За ваков вид помош не постои строга и задолжителна обврска 
услугата да биде возвратена. 

Ако постои потреба да се изврши некоја потешка работа во полза на селото, 
на пример, поправка на училиштето или џамијата, тогаш старешината на селото ги 
повикува сите мажи од селото кои се способни за работа. Ваков вид работа има 
особено на текот на пролетта, кога е потребно да се поправат мостовите, патиштата 
и слично или да се ископаат канали за вода за наводнување, за водовод и канали-
зација и сл. Учесниците кои ги изведуваат таквите работи за својот труд не добива-
ат никаков надомест или награда, ниту во пари, ниту во храна. 

Во поголемите села, каде што се застапени повеќе родови, постои обичај са-
миот род да се грижи за своите посиромашни членови. Тоа значи дека секој е дол-
жен да им помогне на луѓето, кои му припаѓаат на неговиот род. Во поедини албан-
ски села имав можност да чујам искажувања дека се уште има живи постари мажи, 
кои се старешини на својот род или на своето маало. Тие се грижат за жените и де-
цата на печалбарите од целиот свој род. Кога печалбарот ќе се врати дома од место-
то во кое работел, кај него во посета му доаѓа старешината на селото и му носи по-
дарок (ова го забележав во гостиварското село Србиново). 

Разно.- На погреб во селата доаѓаат само соседите и роднините на починато-
то лице. Како што налагаат муслиманските обичаи, жените не одат на гробишта. До 
гробот, покојникот го носат на носилка. Треба да се истакне дека лицето што почи-
нало се погребува набргу по неговата смрт. Ако умре до пладне, го погребуваат по-
пладне во текот на истиот ден. За разлика од христијаните, кај Албанците, како и 
кај сите муслимани, нема обичај да се оплакува покојникот, ниту ужаленоста на не-
говите најблиски да се одбележува со некои видливи ознаки. 

Годишните обичаи кај Албанците, кои живеат во Р.Македонија се поврзани 
со исламски празници. Имено, сите работи и активности се одвиваат секојдневно, 
па дури и во текот, само што постарите луѓе во текот на тој ден одат на заедничка 
молитва во џамијата. ‘Рамазан’ е име на месец од муслимански верски календар, 
како и израз кој се користи за строг пост. За време на муслиманскиот празник Рама-
зан, верниците не јадат и не пијат ништо во текот на денот од раните утрински ча-
сови, па се до приквечерта со појавата на првата ѕвезда на небото. Интересно е да 
се спомене дека ден-денес кај Албанците во Македонија мошне строго се одржува-
ат постите за време на Рамазан. 
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Покрај, Рамазан, во муслиманската вера, се среќаваат уште два поважни му-
слимански празници, а тоа се т.н. ‘Рамазански Бајрам’ и ‘Хаџиларски Бајрам’. Тоа 
се мошне важни празници за муслиманските Албанци во Р.Македонија. Во текот на 
празничните денови, луѓето заедно се посетуваат, а според обичајот, на Бајрам се 
коле т.н. Курбан (обично овен и др.). 

Откако ќе се омажат девојките- Албанки, заминуваат да живеат во куќата на 
младоженецот. Доколку девојката нема браќа или друг машки род, набргу по сва-
дбата, заедно со сопругот, се враќа во домот на своите родители. 

Меѓу албанското население од групата Гега и Тоска владее значителна поде-
леност. И едните и другите претставуваат посебна етничка група. Тоските, иако се 
помалубројни, ги сметаат Гегите за попрости, посурови, поизбувливи и полоши од 
нив. Овие две етнички групи се однесуваат една кон друга како ендогамни заедни-
ци. Особено е изразена подвоеноста меѓу Гегите и Тоските, чии припадници живе-
ат во струшкиот крај и во околината на Битола. Своевидна граница меѓу селата на 
Гегите и Тоските во струшкиот крај претставува реката Црн Дрим. 

Иако се муслимани, Албанците извршуваат некои свои обичаи и за време на 
некои христијански празници, а особено на Ѓурѓовден и Митровден. За Ѓурѓовден 
се врзани обичаите кои се однесуваат на здравјето на добитокот. Инаку, овие два 
празника се важни рокови за договорување на некои работи и за случување на ра-
зни договори.(Доказ дека Арбаните биле исламизирани во последните векови, Р.И.) 

Во минатото,во Македонија постоела посебна мала група на православно 
население,која го зборувала албанскиот јазик.Такви жители имало во Крушево и во 
битолските села Трново и Нижеполе,како и во изворниот дел на реката Радика,обл-
аста на Горна Река.Овие жители биле строго одделени од муслиманските Албанци. 

Психички карактеристики.- Географските, етничките и општетвените усло-
ви, останале силни траги врз психичките карактеристики на албанското население 
кое денес живее во Р.Македонија. Сепак, нивните стари и поважни психички особе-
ности се зачувале до денес. Во текот на моите истражувања на теренот, забележав 
дека луѓето кои живеат во планинските и ридските краишта, се организирани во 
посилни братства и родови, па затоа подобро ги зачувале и психилчките особено-
сти што ги имале во нивните матични краишта во Албанија. Освен родовската по-
врзаност, тие имаат и изразито поголема борбеност и почесто применуваат крвна 
одмазда. Тоа се забележува кај албанското население во селата на Кумановска Цр-
на Гора, како и во селата на планините: Мокра, Пелистер, Шар Планина, Сува Го-
ра, Кораб, Караорман и во некои други села. 

Кај албанското население кое живее во котлините на територијата на дене-
шна Р.Македонија, се развиле и некои други психички особености. Овие жители 
претежно се населени во близината на главните патишта и во градовите: Скопје, 
Тетово, Дебар, Струга, Куманово, Охрид и други. На прв поглед, тие се тивки, по-
сериозни и повлечени во себе. Ги прифаќаат новите тековни придобивки и полесно 
се прилагодуваат кон современите услови на живеење. Во првите години по Вто-
рата светска војна, овие жители покажаа голем напредок во сите области на совре-
мениот начин на живеење, што не е случај и кај поконзервативните албанско- му-
слимански групи кои живеат во ридско-планинските предели. 

Особено е значајно да се спомене фактот дека Албанците се мошне лојални 
на своите предци. На подрачјето на Р.Македонија никој не знае толку многу детали 
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за своите предци, колку што знаат Албанците за своите. Во текот на повеќе деце-
нии тие успеаја да ги зачуваат старите родовски презимиња и прекари. Нивните 
денешни потомци многу добро ги знаат имињата на областите и местата од кои се 
доселиле нивните предци, како и причините за нивното иселување од Албанија. 
Албанците имаат мошне изострени сетила за природните појави; добро им се раз-
виени видот, слухот и способноста за пешачење и по најлоши терени и временски 
услови. Во своите домови тие живеат едноставно, но не без удобност. Куќите им се 
големи и чисти, а околу нив имаат споредни и помошни објекти. Во исхраната, нај-
често користат јадења подготвени од тесто, млеко, масло, сирење и овчо месо. 
Албанците се, главно, скромни луѓе, кои јадат и пијат умерено и се сметаат за мо-
шне гостопримливи. Кај нив постои уверување дека претставува чест да се прими 
гостин во својот дом и да се нагости со сè што имаат во својот домаќинлак. Со по-
чит го примаат и гостинот-туѓинец, во што и самиот многупати се уверив и лично 
во повеќе албански села. Што се однесува до школувањето, по завршувањето на 
основното образование, Албанците мошне ретко ги пуштаат своите деца на пона-
тамошни школувања, па затоа, повеќето од нив остануваат селани или одат на ра-
бота во туѓина како печалбари. Но, нивните имоти се мошне добро одржувани, а 
домашните економии убаво уредени. Во работата се мошне активни и трудољубиви 
и таквата нивна активност трае сè до некаде 60-65 година возраст. Потоа се повле-
куваат во мирен семеен живот. Инаку, Албанците се мошне чуствителни на навре-
ди и пцости и нив долго ги паметат. 

Последниве децении многу Албанци заминаа на печалба во странство. Но, 
оние кои подолго време работат надвор од Македонија, имаат желба повторно да се 
вратат во својот роден крај и заработените пари да ги вложат во изградба на нови 
куќи или купување станови и друг имот во околните македонски села и градови. За 
разлика од Македонците и Торбешите, тие многу подобро ги вложуваат во трајни 
вредности своите тешко заработени пари во туѓина. 

 
СТОПАНСКИ ПРИЛИКИ  
 
Стопанскиот живот на албанското население во Р.Македонија, главно се 

движел во рамките на сточарската и земјоделската дејност. Затоа овие две дејности 
се најзначајните области за стопанисување меѓу Албанците кои денес живеат на те-
риторијата на Р.Македонија. Како што може да се забележи, многу области во на-
шата земја изобилува со плодна и обработлива земја, како и со пространи пасишта 
распослани во планините. Но, во текот на еден подолг временски период, сточар-
ството и земјоделството поминале низ многубројни фази на подеми, стагнација, 
падови, но и на повторни подеми. Меѓутоа, онаму каде што биле создадени соод-
ветни услови за тоа, се појавиле и некои други стопански гранки, како што се: шу-
марството, печалбарството итн. 

Сточарство.- Благодарение, пред сè, на географската местоположба и приро-
дните услови, развојот на сточарството на подрачјето на денешна Р.Македонија, 
главно бил перманентен, сè до 1912 година. За многу албански родови се знае дека 
се доселувале во Македонија како сточари. Сè до споменатата пресвртна (1912) го-
дина, според севкупната важност, сточарството- како стопанска гранка- го надми-
нувало земјоделството. За тогашните стопански прилики, имав можност да го слу-
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шнам следеното искажување од еден старец, кој вели: ‘Порано, нашите предци 
многу повеќе (за разлика од денес), се занимавале со чување и одгледување доби-
ток’. Особено голем број добиток имало во селата, кои се распространети на пла-
нинските падини и во планинските погорја. Карактеристично за сточарството од 
периодот пред Втората светска војна, било тоа што, оние кои одгледувале добиток 
можеле заеднички да ги користат пасиштата. 

Сепак, во периодот меѓу 1913- 1945 година, развојниот процес на сточар-
ството заостанал, а донекаде и назаднал, за во изменетите општествено-економски 
услови- по Втората свеска војна- забележително да опадне. Во врска со оваа појава, 
некои албански жители кои живеат во селата, истакнуваат: ‘Денес имаме многу по-
малку добиток, за разлика од порано’. 

За време на турското владеење, областа што се наоѓа во сливот на реката Ва-
рдар и Црн Дрим, економски, мошне силно гравитирале кон соседните приморја- 
егејското (на југ) и јадранското (на запад). Имено, таму лежат познатите балкански 
пазари и извозните пристаништа: Солун и Драч. Така, овој регион се наоѓал во мо-
шне поволна економска и сообраќајна положба. Треба да се истакне дека со помош 
на сточарството, извесни албански домаќинства станале многу богати. За истакна-
тите и поугледни сточари, во народот се зачувани многубројни преданија, што де-
нес се прераскажуваат. 

Според некои податоци, меѓу првите албански сточари, се споменуваат и по-
единци, кои биле сточари-номади. Тоа значу дека тие се занимавале исклучиво со 
сточарство, претежно со овчарство, носејќи го добитокот на пасење во различни 
насоки, селејќи се притоа од едно во друго место. Некои од нив- благодарение на 
сточарството- станале мошне богати. Еден таков сточар живеел во селото Гургур-
ница, на планината Сува Гора. Тоа бил извесниот Касам-ќаја, кој умрел во 1884 
година. Имал околу 12.000 овци, 1.000 кози, 114 крави, 400 коњи, 100 овчари, 101 
овчарско куче и др. 

Друг таков сточар живеел во скопското село Љуботен (Сали-ќаја) во подго-
рјето на Скопска Црна Гора. Третиот голем сточар- Баки Џин, бил од тетовското 
село Вешала (на Шар Планина). Четвртиот сточар живеел во Ново Село (во областа 
Скопски Дервен), а петтиот потекнувал од селото Врапчиште во Горни Полог и се 
викал Ислам-ќаја. Летно време, Ислам-ќаја имал и по неколку илјади овци на Шар 
Планина, кај местото Враце. Но, во една прилика, бачилото на Ислам било запал-
ено, па тогаш според кажувањата на старите, ‘течеше масло сè до селото Неготино’ 
(во подножјето на Шар Планина). Шестиот голем сточар потекнувал од родот Љо-
ковци (чии припадници живеело во шарпланинското село Селце Кеч) и имал околу 
12.000 овци итн. 

Поголемиот број од сточарите поседувале од 300 до 500 овци. Такви биле 
сточарите кои им припаѓале на следниве родови: родот Дервише, кој живеел во 
охридското село Горенце (сточарот Авмет); родот Калешовци- во кичевското село 
Туни; родот Кадалари- во селото Трапчиндол, исто така, кај Кичево и родот Сели-
мај- во прилепското село Норово. Сопственик на добитокот на споменатото кичев-
ско село Туни бил извесен Ајдар Калеши. (Авмет, в=х, Ахмет: в=х=г=к, Р.И.) 

Кон крајот на 19-тиот век, заедно со неговите 500 овци, тој редовно прези-
мувал во прилепското село Бело Поле. Таму имал големи количества на добиточна 
храна и сено. Некои сточари презимувале со својот добиток во областа Скопско 
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Поле. Така, на пример, сточарот Абди-ќаја, кој живеел во скопското село Света Пе-
тка, презимувал на планината Водно. Други големи сточари биле уште и Алија Љок 
и Незир-ќаја од гостиварското село Орќуш, кој имал околу 700 овци. Во 1912 годи-
на, заради воспоствувањето на границата, тој морал да го остави својот добиток во 
Грција. 

До крајот на турското владеење, постоеле оптимални услови за одгледување 
на секаков вид добиток. Пространите пасишта им обезбедувале доволно храна на 
овците, а шумите- на козите. Основа за одгледување говеда и коњи, покрај многу-
бројните пасишта, претставувале и сеното, јачменот, овесот и сламата. Од добиток-
от се добивале храна, облека, обувки и пари. Албанските жители имале посебна на-
клонетост за одгледување добиток. 

Со воспоставувањето граница меѓу нашата држава и Грција, се прекинува 
економската врска со традиционално силните пазарни центри. Имено, границите ги 
спречувале сточарските движења меѓу планините и приморјето. Поради оваа при-
чина, сточарството опаднало во голема мерка, во зависност од можностите на лока-
лните прилики. Тоа траело сè до 1945 година, кога сточарството, како последица од 
развојот на новите стопански гранки, уште повеќе го загубило своето значење. 

Во поново време, заради зголемениот број на жители и проширувањето на 
нивите на штета на ливадите, сточарството беше прилагодено на новите услови. 
Ливадите беа ограничени на незначителни површини,каде земјиштето е неподобно, 
како и на мочуриштата покрај водените текови итн. Според некое непишано прави-
ло, сеното се штеди за овците и кравите во периодот кога имаат младенчиња, но и 
воловите- за време на пролетната сеидба. Главни видови храна за крупниот добит-
ок се сламата и пченкарната шаша. 

Шумите, главно ситногорските, биле добра основа за одгледување на кози. 
И во лети и во зима, козите ги брстеле и паселе селските шуми. За прехрана на ко-
зите и овците во текот на зимата, се користел и лисникот. Меѓутоа, по забраната за 
чување кози, започна процесот на обновување на шумите и ублажување на ерози-
јата, но во првите години по Втората светска војна, можеше да се сретне појавата 
на опаѓање на млечната исхрана меѓу луѓето, а настапи и недостиг на месо. Во тој 
период, чувањето ситен добиток беше сведено само на мал број овци. Луѓето чуваа 
и понекоја крава и вол, не само поради добивањето на млеко и помош во полските 
работи, туку и поради неопходното ѓубриво. Се разбира, поимотните дамаќинства 
одгледуваа поголем број овци и говеда. 

Најповолните услови за занимавање со сточарството ги имаат жителите кои 
се населени во ридско-планинските села, кадешто тоа претставува основна стопан-
ска гранка. Освен пространите пасишта, за тоа придонесува и одгледувањето на 
овесот и јачменот, кои служат како додаток во исхраната на добитокот. Домаќин-
ствата кои живеат во планинските села, чуваат од 20 до 50 овци и од 4- 8 грла гове-
да, а одгледуваат и волови. Освен тоа, во планинските села, речиси секоја куќа чува 
барем по еден коњ. Ретко се среќаваат планински домаќинства, кои имаат од 100 до 
200 овци. Во 1966 година, посетив две албански села, што се сместени во извориш-
ниот дел на реката Тополка (десна притока на Вардар): Горно Јаболчиште и Долно 
Јаболчиште. Тогаш, секое селско домаќинство имаше просечно по околу 50 овци, 
додека неколку домаќинства имаа по 200, 300 и 400 овци. 
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Што се однесува на добитокот, интересно е да се истакне дека тој се изнесу-
ва на пасење воглавно од април, штом изникне тревата. Првото пасење (‘паша’) се 
одвива околу селото, каде што добитокот останува до август, сè додека не се собере 
жетвата и дури не бидат покосени ливадите. 

Некои поимотни селани, налето го тераат добитокот на пасење на повисоки-
те планински пасишта, така што, врз нив се подигаат цели сточарски населби, наре-
чени ‘бачика’. Таму се тера на пасење и крупниот добиток. Сточарите обично око-
лу први мај доаѓаат на своите бачила, а се враќаат кон средината на октомври. 
Извесни албански сточари од селата на Сува Гора и Шар Планина (заедно со своите 
овци), ја поминувале зимата во потоплите котлини од регионот наречен средно По-
вардарие, поточно, во околината на Велес и Тиквешката котлина. 

За сточарството на полските села во околината на Куманово, Скопје и Тето-
во, особено карактеристично е одгледувањето биволи, бидејќи овие животни ги са-
каат реките и влажните низини. Инаку, биволите се користат за влечење тежок то-
вар, а од нив се добива млеко и месо. Муслиманите со задоволство го пијат бивол-
ското млеко, коешто воедно е и помрсно од кравјото. Сепак, во последните години, 
мажите Албанци кои- од печалба во странство- се враќаат во нашата земја, речиси 
воопшто не се заинтересирани за одгледување добиток, туку купуваат земја и поди-
гаат нови, големи куќи. Голем број од овие печалбари, имаат купено имоти и во 
градските населби, а не само во селата. 

Земјоделство.- За албанското население кое се занимава со земјоделство, мо-
шне важен е географскиот распоред на селата. Така, на пример, едни групи села се 
наоѓаат на планинските падини (30%); други села лежат во планински подгорја 
(60%); а пак, трети села лежат на котлинските рамнини (10%). Селата од првата 
група немаат поволни услови за земјоделство, додека условите за занимвање со зе-
мјоделство кај останатите села се извонредни. 

Условите за земјоделство во планинските села, на пример, на планината Ко-
раб, Шар Планина, Мокра, Кумановска Црна Гора, Сува Гора, Караорман и Пели-
стер не се поволни, па затоа, тамошното земјоделство има планински карактер. Тоа 
во голема мерка зависи од височината на селото и од развојот на сточарството. 
Климата не е нималку поволна, зашто планинските села што се сместени на споме-
натите планини, всушност, се наоѓаат на голема надморска висина. Во тие предели, 
може да се сретне многу мал дел обработлива земја, претежно во долините и на 
благите падини. Во таквите села, една третина од површината на атарот се наоѓа 
под шума, втората третина е прекриена со пасишта, додека последната третина е 
под посеви од: ’рж, јачмен, овес, компир и сл. 

Ако дозволи климата, селаните одгледуваат и пченка, а земјоделските про-
изводи се вистинска реткост во овие села. 

Дури во поново време, компирот одеднаш и неочекувано ги освои неколкуте 
изразито планински села, како што се, на пример, селото Брест (на Кумановска Цр-
на Гора), како и селата Горно Јаболчиште и Долно Јаболчиште (на планината Мо-
кра). Интересно е што компирот што се одгледува во споменативе села има одли-
чен квалитет и добар пласман на пазарот, како на домашниот, така и на некои од 
странските пазари. 

Земјиштето во планинските села е лошо и за да има род, тоа треба да се ѓу-
бри и да се наводнува. Жителите кои имаат добиток, можат да ја ѓубрат обработе-
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ната земја. Сепак, жетвениот принос од посевите не е ист секоја година. Така на 
пример, се случувало да има неплодни години предизвикани од суша, град или ра-
на слана. Земјоделството е слабо развиено, доколку нивите се наоѓаат на поголеми 
височини, а слабиот резултат од работата, може да се согледа во стремежот на на-
селението, да биде посветено и на други работи и активности. 

Водата за наводнување ја има, но таа не е насекаде застапена во еднакви ко-
личества. Затоа, жителите ја искористуваат и водата од рекичките и потоците. Со 
цел водата да не ја однесе земјата, на оние места каде постои таква опадност, луѓе-
то ставаат слама. На тој начин, се спречува разорното дејство на водата и земјата се 
чува од разнесување. 

Поради фактот што поголемиот број ниви даваат слаб или среден род, тие не 
можат да бидат посејувани секоја година, бидејќи има и такви ниви, кои остануваат 
‘угар’. За време на извршувањето на земјоделските работи во планинските села, 
главната улога ја има силата на човекот и добитокот. (Угар + ит = Угарит, Р.И.) 

Може да се каже дека поради сиве овие нешта што ги спомнав, во планин-
ските села има малку луѓе кои преку целата година можат да го прехранат семеј-
ството со сопствено жито. Таков е примерот со тетовските села: Ѓермол, Вејце, 
Брозовце, Бродец, Шипковица и Горно Палчиште (на Шар Планина), чии жители 
имаат сопствено жито за период од 3 до 6 месеци. По завршувањето на тој период, 
жителите од споменатите села купуваат жито во соседните градови.Обично, сеното 
се коси во јули и август, а на повлажни места може да се коси и по втор пат, во по-
четокот на октомври. 

Се чини дека земјоделството на планините, повремено зафаќало поголеми 
површини, што се гледа и според остатоците од нивите на одделни планински стра-
ни: на пример, во изворишниот дел на реката Радика, на планините Караорман, Су-
ва Гора итн.(Караорман=кара орман: вара=хара=гара=кара;жара;гаража-гареж,Р.И.) 

Во пониските котлини на Р.Македонија, земјоделството останало основна 
стопанска гранка, а врз него влијаат климата и педолошкиот состав на земјиштето. 
Низините што се наоѓаат покрај поголемите реки и нивните притоки, се состојат од 
плодни наноси кои се полни за одгледување на житни култури, пченка, зеленчук и 
овошје. Приносите од земјоделските култури се значително поголеми на наводну-
ваните површини. Во поново време, приносите се зголемени и заради воведувањето 
на високорекордни сорти. 

Кога станува збор за котлините, неопхоно е да се спомене дека во тие об-
ласти, мошне значајна индустриска култура претставува тутунот. Во нашата земја, 
најраширена е ситнолисната, ароматична сорта, наречена ‘јака’. За одгледување на 
тутунот, најпогодна е женската работна сила, бидејќи (традиционално) муслиман-
ските жени отсекогаш биле повеќе врзани за домот. Се смета дека најдобар тутун 
се одгледува во албанските села во околината на Куманово, Скопје и Прилеп. 

Овоштарство.- Овоштарството претставува исто така важна земјоделска гра-
нка во некои котлински делови. Засолнетоста од ветровите, присојната положба и 
добриот состав на земјиштето- сè тоа им одговара на многуте видови овошја. Може 
да се каже дека повеќето овоштарници имаат мешан карактер: јаболка, круши, сли-
ви, ореви и др. (Круша не е дарда до Дардан=дар дан; Касандар=касан дар, Р.И.) 

Во текот на летната половина од годината, овошјето игра мошне значајна 
улога во исхраната на луѓето. Околу извесни села, а особено во областа Полог, по-
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точно, во околината на Дебар и Струга, се среќаваат огромни шуми од диви косте-
ни, кои претставуваат приватен имот. Инаку, овоштарниците се наоѓаат околу ку-
ќите на селаните, но, тие се толку густи, така што, во периодот на вегетацијата, од 
овошните дрвца одвај да може да се види селото.  

Чифлигарство.- До крајот на турското владеење во 1912 година, во котлини-
те на територијата на денешна Р.Македонија, постоело чифлигарството. Меѓутоа, 
оваа појава не ги опфаќала Албанците, бидејќи тие биле муслимани. Напротив, 
имало многу муслимански Албанци, кои на различни начини станувале сопствени-
ци на чифлиците во македонските села. 

 Така, на пример, Албанците од Дебар имале чифлици дури во околината на 
Струга, Охрид, Битола и Прилеп. Имало и Албанци кои постојано живееле во Ал-
банија, а имале чифлици во Македонија. Сопстевиниците на чифлиците доаѓале на-
лето на своите имоти, за да ги соберат плодовите што им припаѓале. Дури и семе-
јството на Ахмед Зогу (поранешниот албански крал), до 1912 година имало неколку 
чифлици во околината на Прилеп. Но, со аграрната реформа што била донесена кон 
крајот на Првата светска војна, било укинато поседувањето на наведените чифлици 
во Македонија. 

Шумарство.- Експлотацијата на шумите во албанските села во Македонија, 
сè до крајот на Втората светска војна била мошне нерационална. Имено, дотогаш 
шумите биле сечени речиси од сите места што биле достапни за луѓето. Меѓутоа, 
во Втората светска војна, зачуваните шуми се наоѓаат под строг надзор на државна-
та власт. Затоа, шумарството денес претставува само дополнителна стопанска гран-
ка за жителите од планинските и подпланинските села. Во овие села, развојот на 
шумарството не е подеднаков. Така, на пример жителите од некои планински села 
подобро живеат од шумарство и сточарство, отколку од земјоделство. Таков е слу-
чајот со селата кои се наоѓаат на планините: Шар Планина, Мокра, Кумановска Цр-
на Гора и други. Како што е познато, дрвото кое се користи за огрев, жителите од 
планинските села и денес го носат за продавање во соседните градови: Скопје, Те-
тово и Гостивар. 

Се среќаваат случаи кога селаните го преработуваат дрвото и од него изра-
ботуваат најразлични предмети. На тој начин се развиле некои занаети како што се: 
дрводелството, печењето на ќумурот, коларството и други. 

Занаети, трговија и индустрија.- Многу селани знаат да изработат за себе 
стол, вила и други предмети од дрво. Некои пак ги потковуваат коњите и ги попра-
ваат самарите. Се среќаваат и селани кога се вистински мајстори- ѕидари, особено 
во околината на Струга и Дебар. А во некои гостиварски села сè уште се прои-
зведува вар (селата Трново и Страјане) за продавање во соседните градови. 

Меѓутоа, занаетчиството е многу поразвиено кај албанското население кое 
живее во градските населби. Така, на пример, во градовите Скопје, Тетово, Кума-
ново, Гостивар, Дебар, Струга и Охрид има голем број бербери, кројачи, месари, 
слаткари, ковачи, механичари, како и возачи на разни моторни возила итн. 

Трговијата е мошне развиена гранка кај албанските жители, така што на па-
зарите во градовите може да се сретнат многу нивни сточарски и земјоделски про-
изводи. До пред неколку децении бројот на албанското население беше многу по-
мал, па затоа неговите припаници не беа важен фактор во развојот на занаетите и 
трговијата. Но, во денешно време, Албанците кои живеат во градските населби не 
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само што имаат многубројни занаетчиски работилници, туку и најразлични прода-
вници, а старата чаршија во Скопје речиси целосно се наоѓа во рацете на Албан-
ците. 

Заради близината и работната сила, жителите на албанските села повеќе се 
врзани за неколку градови во Македонија, кои претставуваат поголеми центри на 
трговијата: Скопје, Тетово, Куманово, Гостивар, Дебар, Кичево, Струга, Охрид ио 
Битола. Во сите овие градови по Втората светска војна се развила силна индустри-
ја, која што постојано го проширува и унапредува квалитетот на своите производи. 
До пред неколку години, во индустриските капацитети во Р.Македонија беше вра-
ботен голем дел од албанско(то население). 

Печалбарство.- До пред крајот на 19-тиот век, додека селата биле помали, 
албанското селско население во Македонија, претежно се занимавало со сточарство 
и земјоделство. Меѓутоа, од почетокот на 20-тиот век, како и меѓу двете светски 
војни, а особено во денешно време, општествено-економските прилики во нашата 
земја се развивале со поголемо темпо, така што, печалбарството станало мошне ва-
жен извор на приходи. 

Првото заминување на печалба, како што се зборува, било во Романија, Гр-
ција и Бугарија. Албанските печалбари работеле таму како земјоделски работници, 
а поретко и како занаетчии.По Првата светска војна, тие почнале да одат на печал-
ба во Србија,каде што повремено работеле како бозаџии, бурекџии, тестерџии и др. 

Во периодот по Втората светска војна, печалбарството кај македонските Ал-
банци земало поголем замав; едни работеле како слаткари во многу градови од по-
ранешна СФР Југославија, други пак работеле како градски работници во стран-
ство, особено во земјите од Западна Европа, претежно во Австрија, Германија и 
Швајцарија. Со својата материјална положба, особено се истакнуваат печалбарите, 
кои потекнуваат од околината на: Тетово, Гостивар, Кичево и Струга. 

Таму, кадешто постојат задружните домаќинства, повеќе нивни членови за-
минуваат на печалба. Кога еден Албанец ќе најде сигурна работа во странство, по-
доцна тој ги повлекува неговите роднини и другите соселани како и жителите од 
околните населби. Некои печалбари во поново време се здобија со голем имот. 

Повоеното печалбарство на Албанците за нив има неколку добри страни, а 
тоа се следниве: значителната заработувачка, пренесувањето на културните продо-
бивки, подигнувањето на животниот стандард и просветувањето. Со заработува-
чката стекната на печалба во странство, во многу албански села се подигнати куќи 
со современ изглед. Такви куќи се изградени и во градовите, а особено во Струга, 
Охрид, Кичево, Гостувар, Тетово и Скопје. 

До крајот на турското владеење до 1912 година, многу Албанци од сосед-
ните населби имале некои специфични занимања: биле ‘ќаи’ во поблиските и пода-
лечните македонски села. Во чифлиците, ќаите го надгледувале работењето на се-
ланите и ја контролирале распределбата на производите меѓу беговите и македон-
ските чифлигари. Тие ги поставувале Албанците полјаци за чување на селските ни-
ви. Ќаите и полјаците претежно биле од планинските села. Имало и политички дол-
жности, бидејќи како чувари на безбедноста го контролирале движењето на маке-
донските селани и друго. 

ОПШТ ПОГЛЕД: Албанско- муслиманското население во Република Маке-
донија не претставува единствена, туку е составена од релативно разнородни етни-
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чки елементи. Една група ја сочинуваат словенските жители, кои во текот на тур-
ското владеење го примиле исламот и потоа се албанизирале, бидејќи живееле во 
средина помеѓу доселените вистински Албанци. Потоа, понекаде има групи што 
потекнуваат од некогашните Турци и Роми. Како што проценив, денешното албан-
ско население, чии претци биле Словени, сочинуваат околу 20% од вкупниот број 
на Албанците кои живеат на територијата на денешна Р.Македонија. 

Вистинските Албанци населени во Македонија им припаѓаат на две поголе-
ми групи. Најголемиот дел од нив околу 90% им припаѓа на Групата Гега, чија ма-
тица се наоѓа во повеќе различни обасти од Северна Албанија. Помал дел од Алба-
нцте, околу 10% припаѓаат кон групата Тоска, чијашто матица се наоѓа во јужна 
Албанија. Границата меѓу Гегите и Тоските во Албанија претставува реката Шкум-
бија. Албанците потекнуваат од повеќе области во денешна Албанија. Нивната ко-
лонизација се интензивирала релативно долго- кон крајот на 18 век и во текот на 
првата половина на 19 век. Тоа е периодот од 1780 до 1840 година. 

Историско-политичките причини одиграле пресудна улога во колонизира-
њето на Албанците во дел од областите во Србија и еден дел од Македонија. Како 
што е познато, кон крајот на 18-тиот век дошло до побуна во Србија против Турци-
те, а во почетокот на 19-тиот век избувнало вооруженото востанија што довело до 
ослободување на Србија и Грција од турската власт. Потоа турската државна власт 
не можејќи да се помири со овој пораз нанесен од страна на христијанското слове-
нско население на Балканот и затоа нашла соодветно решение: во средишните де-
лови на Балканот, покрај претходно колонизираните Турци доведени од исток, го 
помогнала ширењето на исламот со доведување Албанци од Албанија. Ова е најсе-
риозната причина и главен проблем за населувањето на муслиманските Албанци во 
Македонија. Раселувањето на едно и населување на друго население отсекогаш би-
ло важно средство со кое се служеле различни држави и во различни времиња, кога 
сакале да ја обезбедат својата надмоќ во некои балкански земји. 

По доаѓањето во Македонија, албанските жители во почетокот на своето на-
селување, избегнувале да живеат во рамнини, туку ги одбирале селата на околните 
планини, на планинските превои, во подгорјата и во клисурите. Едни албански жи-
тели го избрале ваквиот распоред заради стопански и климатски причини, а од дру-
ги од стратешки потреби. Има и ретки предели во Македонија, каде муслиманските 
Албанци поретко се населувале. Тоа се претежно пределите во кои се зачувани ста-
рите манастири. 

Постоеле вкупно седум насоки на ширење на муслиманските Албанци од се-
верна Албанија, а само две насоки од јужна Албанија. 

Насоките од северна Албанија се следниве: 
1. Едната насока водела од околината на Пишкопеја, преку околината на Де-

бар и понатаму во околината на Струга; 
2. Другата насока водела преку областа Љума и Кораб во пределот Горна Ре-

ка (изворишниот дел на Радика). Оттаму се разгранувале две струи: едната водела 
кон околината на Кичево и Прилеп, а втората кон планините Сува Гора, Водно и 
Мокра сè до Велес. 

3. Третата насока била преку областа Љума и шарпланинскиот превој Враце 
(изворишниот дел на реката Мадача во околината на Гостивар); 
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4. Четвртата насока била преку областа Љума, а оттаму преку шарпланин-
ските предели Онае и Гора и превојот Џинибег (изворишниот дел на Боговинска 
река) во околината на Тетово; 

5. Петтата насока била преку областа Пилот и Метохија и преку Шарплани-
нскиот врв Кобилица (изворишниот дел на реката Тетовска Бистрица) во околината 
на Тетово; 

6. Шестата насока била преку Метохија, Косово и Качаничката клисура, от-
каде се разгранувале две струи: едната водела кон Скопската котлина, а втората 
кон областа Долни Полог; 

7. Седмата насока била преку Метохија, Косово и Горна Морава, од кадешто 
се преминувал планинскиот венец познат под името Кумановско-прешевска Црна 
Гора во околината на Куманово и Прешево. 

Во јужна Албанија имало две насоки од каде што продирале доселеници: 
1. Првата насока водела од областа Черменика, преку превојот Ќафасан на 

(планината Јабланица) сè до околината на Струга; додека 
2. Втората насока водела од околината на Корча преку Преспа до околината 

Битола. 
Во чисто словенско- христијанските села во Македонија, се населувале само 

по неколку албански муслимански семејства. Подоцна, доаѓајќи во судир поради 
имот или од други причини, најчесто поради насилствата од страна на доселените 
Албанци, тие како привилегирани и вооружени го потиснувале домородното хри-
стијанско население. Ова христијанско население морало некаде да се отсели, така 
што многу христијани ги напуштале не само своите стари села туку и родните кра-
ишта и заминувале да живеат онаму каде што немало Албанци.  

Меѓутоа, во албанските села во Македонија во текот на последниве неколку 
децении се развило бројно и здраво население, едно од најплодните на Балканот. 
Многу жени Албанки родиле и по десет до дванаесет деца, иако во многу случаи 
животната средина не е соодветна за позначително зголемување на бројот на албан-
ското население. Токму поради тоа, по Втората светска војна се развило двојно 
движење: Кон соседните села во кои порано не живееле Албанци и кон градските 
населби“. (Бидејќи не стапувале во бракови со исти родови, села...поздрави..., Р.И.) 

Од фељтонот на Јован Трифуновски сè сум пренесол. Според мене, најбитно 
е што кај него се забележуваат огромни разлики меѓу етносите Тоските и Гегите. 

Објавените 38 страни на Јован Трифуновски од ниеден Албанец... не биле 
оспорени. Па како напишаното ќе се оспори, кога тој со години тоа го истражувал. 
Следи заклучок- од Албанците ниеден автор не бил оспорен, оти сè било вистина. 

 
АЛБАНЦИТЕ ВО КОСОВО И МЕТОХИЈА- САМО ОД 1701 ГОДИНА 
 
Бидејќи Балканот бил под Отоманското Царство,за него се говори во Ларус.1 
Стр. 458: „Посебност на турскиот режим ипак не може во потполност да се 

сфати без разјаснување институцијата аџамиоглани. Тоа биле дечина и младинци 
кои се насобирале во европските провинции, најчесто меѓу христијаните, и кои би-
ле најснажни и најбистри меѓу своите вршнаци, ако е можно со благородно поте-
кло:знатно помалку аџамиогланите потекнувале од редовите на заробеници. Воспи-
                                                 
1 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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тани и образувани во посебни сараји, во Цариград и Едрење, овие младинци се упа-
тувани кај турските селани во Анадол да го научат јазикот и да го заборават поте-
клото. Мнозина поминувале низ војничка обука, подесени така да од нив да се соз-
даде јаничарска стојечка војска“.(Јаничар=јаницар=јани цар:Јани=Јован=Јоан, Р.И.) 

Следи Турците продолжиле да бидат само исламизирани христијани. 
„Младинците кои би покажале изузетна телесни и духовни својства поста-

нувале царски пажеви или се доделувани во придружба на највисоките државни 
функционери. Све тоа траело долго низ години, доволно аџамиогланите да научат 
покрај турски, арапски и персиски јазик, темелито да се воспитаат во исламот и 
упатат во воините вештини. Ако се истакнат во учењето, вежбањето и почетните 
служби на дворот, пред ним можело да се отвори блистава кариера која еден ден 
можда ќе се круниса со стекнување на звање на голем везир. А како сè тоа зависе-
ло од султанот и оној поредок и законот кои владееле во Турција, овие младинци 
постанувале најприврзани робови на својот господар и носители на моќта на него-
вата држава. Султанот им овозможувал да се прослават, да стекнат голем углед и 
задобијат неслутени богатства,а тие му возвраќале со најголема оданост и со редов-
но залагање за големината и сјајот на Турција. Ама нивната моќ и слава биле поми-
нливи, оти сé и најголемиот дел на нивниот иметок, нестанувал заедно со ним, без 
обѕир дали завршувале со природна смрт или султанот ги казнувал со смицање. 
Овие големодостојници често оставале свои потомци кои доспевале до висока по-
ложба и углед, ама во Турција биле стално присутни мери да не се дозволи зачвр-
стување на овие семејства, нивната економска стабилност и општествено воздига-
ње до појава на семеен аристократизам. Нивното влијание полесно се ширело по 
провинциите, каде нивните роднини или земјаци, бидејќи по поминале низ школи 
на аџамиоглани, би добивале повисоки звања, основале семејство, настојувале да го 
зачуваат имотот и постепено се претворувале во провинциска аристократија, повр-
зана со својата земја и народот. Во текот на XVI век најголема превласт во Турција 
задобиле големодостојуниците и високи функционери кои биле од јужнословенско 
потекло. Меѓу ним најистакнат бил Мехмед- паша Соколовиќ, кој изузетно долго 
се задржал на положба на голем везир (1565-1579) и кој со својата појава означувал 
врв на Турското Царство. После турски, српски јазик бил втор службен јазик на 
Портата, со посебна канцеларија“. (Српски бил само тн.старословенски назик, Р.И.) 

Се истакна: „турски, арапски и персиски јазик“. Само турски Османов јазик- 
во новоперсиски внесени турски=монголски зборови:без турски народ со свој јазик 

„Во рамки на турскиот државен систем и во зависност од положбата на по-
корениот народ дошло до 1557. година до обновување на работата на Пеќката па-
тријаршија.Губитокот на државната независност тешко ја погодило српската црква, 
која во средниот век своите интереси не ги одвојувала од интересите на државата 
Неманиќи. Институцијата на пеќкиот патријарх, како поглавар на српската црква, 
нестанало, а целата црквена организација доспеала во криза со зафаќање на нови 
области, на север и на запад, со српското население и настојувањето на Охридската 
архиепископија, која Турците ја признале, да ја подвласти српската црква.Бројот на 
свештенства, особено високото, видно е смалено, некои владички столици се ис-
празнети, а во некои краишта се чуствувало потреба на основање на нови црквени 
средишта. Покрај тоа, со времето морало да се утврди дека кај народот, кој се по-
кренал од своите жупи, кој многу се селел, и све самостојно војувал, дошло до опа-
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ѓање на верувања, оживување на поедини пагански култови или преминување во 
ислам и католицизам. Ослонец останал во манастирите, расеани широко низ срп-
ските земји и подигнати на нови места (нпр. Фрушка гора). Во обновување на срп-
ското православие се чини дека знатна улога имал и манастирот Хиландер на Света 
гора, каде покрај останатите, некое време провел и Макарије Соколовиќ, прв па-
тријарх  на обновената Пеќка патријаршија. За Макарија Соколовиќ се знае дека од 
Хиландер отишол во Цариград, каде одржувал врска со тамошниот патријаршија и 
со својот роднина, везирот Мехмед Соколовиќ. Од друга страна, Мехмед-паша во 
Цариград бил непосредно поврзан со грчкиот патрицијат и Цариградската патри-
јаршија, а оваа веќе тогаш стоела во врска со движењето на реформа во Германија. 
Заблагодарувајќи на Мехмед-пашиното залагање, султанот Сулејман му издал на 
Соколовиќ берат за обнова на работата на Пеќката патријаршија 1557. година. Со 
тоа српската црква доспеала во вазален однос спрема султанот, со што се создадени 
основи на само на црковната реорганизација и верската обнова во Србија туку и во-
споставување теократска власт на пеќкиот патријарх...“. (Берат=верат- оверат, Р.И.) 

Значи, за време на Латините неканонски се отцепи Пеќката црква од својата 
мајка Охридска архиепископија,а во XVI век истото се повтори-без етничко српско.  

Цариградската патријаршија била под Латините и унијатска, таа не била ка-
нонска. До денес единствена канонска останала само Руската Црква со патријархот. 

Стр. 470: „...Австријците го завзеле Белград 1688. година, со што е отворен 
патот кон средишните области на Турското Царство. 

Австриското освојување на Белград било во годината кога на Запад францу-
скиот крал Луј XIV го започнал својата голема четврта војна, овој пат против Рим-
ско- Германското Царство. Во неприлика да војува на две страни, царот Леополд I 
упатил прогласи на христијаните во Турција обеќавајќи им политички, верски и 
сталешки повластувања ако им се придружат на неговите трупи. Во тие тренови, на 
чело на српскиот народ се истакнале двајца крупни и занимливи личности, патри-
јархот Арсениј III Црнојевиќ (Чарнојевиќ) и гроф Ѓорѓе Бранковиќ, благородник од 
Ердељ. Мошне активна личност, духовен водач на народот со јако распространети 
врски, песник и патопицец, Арсениј III меѓу сите српски патријарси после обновата 
од 1557. година во најглолема мера ја исполил својата теократска власт и најповеќе 
се истакнал во политичката работа во име на српскиот народ како целина. Тој бил 
блиско поврзан со народите главари, поготово со Ѓорѓе Бранковиќ кого веќе пред 
да избие војната, во Едрење, се посветил за српски деспот, а со католичките прела-
ти на подрачје Србија, особено со Андреја Змајевиќ, барски надбискуп и примас на 
Србија, најпосле разните агенти со Млечаните, виенскиот двор и Русија. Во трено-
вите кога се чинело дека ќе дојде до распаѓање на Турција, Арсениј III покушал да 
најде ослонац во Русија како до српското ослободување не би дошло под окрилја 
на католичката црква. Ама, после австриското освојување на Белград, тој ја прифа-
тил соработката со царството кое на српскиот народ обеќало повластувања со посе-
бна положба.Заблагодарувајќи,со голем дел, неговото делување, австриските трупи 
продирале низ Србија и однесувале победи во соработка со домашните востаници 
кои во своите акции готово го отворувале патот“. 

Следи не Црнојевиќ туку Чарнојевиќ, ќ=ч. Исто така, и Бранкович-без ќ итн. 
„Политичкото делување на Арсениј III постанало основа на идните српски 

привилегии во Австрија. Настојувањето на Ѓорѓе Бранковиќ воделе кон другчија 
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цел, потполна политичка еманципација на Србите во југоисточна Европа. Тврдејќи 
дека води потекло од старите Бранковиќи, со истакнати претензии на титулата ‘де-
спот на Илирик’, Ѓорѓе Бранковиќ стапил во врска со Виена која му го признала 
потеклото и називот гроф, во надеж дека добро ќе му послужи на дигањот на Ср-
бите на востанието против Турците. Еден од оние луѓе на епохата барок кои биле 
наклонети на политичко маштање, со генеалошки мистификации, ковање на лични 
планови без обѕир на реална можност, со потези кои не биле ослободени од пусто-
ловниот, гроф Ѓорѓе Бранковиќ истапил самостојно, и во мај 1689. година,во Ор-
шава, упатил проглас на народот на Србија во негово име да се дигнат на востание 
и под него, како деспот, да се обнови државата. Движењето на Ѓорѓе Бранковиќ е 
посечено, оти Австријците на обмана го фатиле и го заточиле во бањата Небо, ама 
неговата идеа продолжила да живее, овој пат на страниците на неговите Хроники. 
Тоа е огромно дело на историографскиот и мемоарскиот карактер кое никогаш не е 
печатено, ама во текот на XVIII век свесрдно препишувано или користено за пише-
ње на други истории на Србите, така да одиграло голема улога во процесот на ду-
ховното и политичкото ослободување на српскиот народ. 

Освојувајќи го Белград, австриските трупи извршиле брз продор низ Србија 
и тргнале спрема централните области на Турција завземајќи го Скопје, Тетово, Ве-
лес, Штип. Напоредо со тоа, востаниците ги ослободиле поедини градови, меѓу ос-
танатите Ужице и Нов Пазар, или цела обласат, Мачва, источна Србија, Стар Влах, 
делови на Косово и Метохија. Командантот на австриските трупи, генерал Пиколо-
мини, преговарал во Призрен со Арсениј III околу идната положба на српскиот на-
род, претворување на востаничките одреди во регуларни регименти под заповедни-
штво на домашните луѓе и можностите за продорот на австриската војска, преку 
Скадар, до море, со што би дошло до отсекување на турските војни снаги во Босна. 
Тогаш под оружје се најдувале неколку десетина илјади востаници. 

До големо востаничко движење дошло и во Македонија и јужна Србија со 
средиште во Куманово. Ова движење делимично имало и социјален карактер, оти 
во него видна улога играле рударите во областа околу Куманово, Кратово, Качаник 
и Крива Паланка. Турците го запуштиле рударското производство веќе во XV век, 
ама поедини рудници поради ковање на пари и производство на оружје и муниција, 
особено околу Кратово, и понатаму се експлотирани. Положбата на рајата, задол-
жена за работа во рударските јами, се погоршувала напоредо со слабеење на произ-
водството до кое доаѓало след исцрпеност на рудниците. Во краиштата каде немало 
познатни услови да прифатат друго занимање, рајата наставила да плаќа не само 
исти туку и зголемини дажбини.Војните пустошења само допринеле на тешката по-
ложба на народот, така востанието избило со голема снага. На чело на востанието 
се нашол Карпош, кој пред тоа служел во турската војска како мартолос и кој, осло-
бодувајќи го Куманово, добил од австриската команда назив кумановски кнез. Во-
станиците запоседнале низ градовина доста широко подрачје, и се утврдиле за од-
брана од Турците. 

Во текот на 1689. година дошло, во војна среќа, до големи пресвртници. По-
ложбата голем везир во Турција ја превзел Мустафа Ќуприлиќ, кој вешто го иско-
ристил тренот на општото уверување дека Османовото Царство, ако не ги обнови 
старите врлини, ќе доживее потполн слом. Тој ја преуредил војската, насобрал нови 
парични средства, завел ред во управата и муслиманите во царството поново ги 
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надахнал со верско одушевување. Главна цел на турскиот противнапад биле Скопје 
и Косово; преку романските кнежества и Бугарија, стигнале на Балкан и татарските 
трупи, носејќи пустош и ужас. На друга страна, во австрискиот логор, завладеала 
епидемија. Умрел и генералот Пиколомини, и тоа во треновите кога, наредувајќи и 
на својата војска да го запали Скопје, се припремал на повлекување и организиран 
отпор. Австриските трупи и српските востанички одреди биле малкубројни да се 
спротистават на бујиците на турската и татарската војска. На крајот 1689. и по-
четок 1690. година помал дел на турската и татарската војска превзел уништување 
на востаничките упоришта во Македонија, додека главните нивни снаги поразу-
вајќи го еден познатен австриски одред кај Качаник, влегла во Косово, Метохија и 
јужна Србија. Повлекувајќи се, австриските трупи покушале да го заустават тур-
скиот продор, ама во тоа, освен краткотрајно кај Ниш, немале успех. Мустафа Ќу-
прилиќ го освоил Белград и влегол во Срем октомври 1690. година. 

Спрема еден современ запис,во Србија после овој турски продор не останал 
ни десетти дел од народот. Овој податок несумливо е претеран, ама тој баш со тоа 
сведочи каква била турската одмазда и како изгледале татарските пустошења. Нај-
голем број на селските населби, веројатно неколку стотини, е уништен на Косово и 
во Метохија. Се разорени и многу градови, меѓу ним Крушевац, Ниш, Прокупје и 
Нов Пазар. Некои места, всушност, престанале да постојат (Ново Брдо). Само во 
размак од неколку месеци дошло и до самракот на средновековната српска култура, 
упорно одржувана и во турските времиња. Покрај безбројни помали цркви и мана-
стири, тогаш останале во рушевини Лесново, Пеќка патријаршија, Дечани, Ѓурѓеви 
столбови, Сопочани и Милешево. Со палењето и плачкањето се уништени многу 
манастирски ризници со уметнички предмети, драгоцени документи, стари црквени 
книги и дела на средновековната српска литература. До ова пустошење дошло со 
голем дел и поради тоа што, во страв од турска одмазда, се повлекувале спрема се-
вер, под водство на патријархот Арсениј III, десетина илјада српски избеглици. Ца-
рот Леополд I упатувал позиви на Србите да не ја напуштаат својата земја и да се 
припремаат на нов отпор, ама тоа немало одек поради општиот воен слом. Повле-
кувањето се одиграло усред зима. Избеглиците, покрај тоа, го косела чумата и ги 
исцрпувала гладта. Многу групи на народ ги стигнала татарската коњица и ги исе-
кла.Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија. Тогаш дошло 
до поголемо населување на арбанаски сточари во тие краишта. 

Пред него што Турците го завзеле Белград, во тој град, во јуни 1690, е одр-
жан народен собор на српските избеглици. Бидејќи се знаело дека повеќе нема по-
враток на старите огништа, на соборот е решено царот Леополд I да се прогласи за 
српски крал и од него да се побара црковна самопуправа, слична на повластувањата 
кои Срби ги имале под турската власт. Српските захтеви ги однел во Виена влади-
ката Исаија Ѓаковиќ, а потоа преку Дунав и Угарска преминало преку 70000 српски 
избеглици. Тие се населиле во градовите долж Дунав, околу Будим, Сент Андреја, 
Острогона и Дура. 

Во меѓувреме Турците го освоиле Белград и продреле во Срем, ама нивната 
офанзива, со поразот кај Сланкамен, наскоро го доживеала својот слом. После по-
веќегодишно војување, двете страни биле исцрпени. Австралијанците повеќе нема-
ле снага за поновно освојување на Белград и продор во Србија, а Турци уште еднаш 
покушале да ги вратат изгубените земји во Подунавјето, ама 1697. година дожи-
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веале пораз кај Сента. Тогаш со своите големи војнички способности се истакнал 
австрискиот командант Евгениј Савојски, оној кој во првите деценија на XVIII век 
видно ќе допринесе претворување на Австрија во голема сила. Победувајќи ги Ту-
рците кај Сент, Евгениј Савојски извршил еден секавичен продор на долината на 
Босна и го спалил Сараево. Покрај Белград и Скопје, во рушевините и пожарот из-
чезнал уште еден голем град на левантски тип на југословенското подрачје. После 
долготрајни преговори, мирот е склучен во Сремски Карловац 1699. година. Австр-
ија ја задржала Лика со Крбав, Славонија, голем дел на Угарија и Ердељ. Во власта 
на Турција останале, северно од Сава и Дунав, источен Срем и Банат. Млетачката 
Република добила проширување во Далмација, Херцег Нови и Рисан во Бока Кото-
рска и поуостровото Мореја во Грција. (Угар=у гар=жар;Угарија+н=Унгарија, Р.И.) 

Србите ја добиле првата своја привилегија на територијата на Угарија 21. 
август 1690 година. Давајќи и повластувања на српската црква, Леополд I всушност 
ги зел под своја заштита не само српските избеглици туку и старинците на завзе-
меното подрачје на Угарија. Како војната се подржувала од Австрија морала да се 
ослонува на војната услуга на Србите, направено е покушување виенскиот двор да 
го признае грофот Ѓорѓе Бранковиќ за српски војвода. Како тоа не одговарало на 
интересите на Австрија, крајно осетлива на својот суверенитет, Виена пристанала 
на компромис поставајќи го Јован Монастерлиј, истакнат војник, за српски подвој-
вода. Со понатамошните обновувања на српските повластувања пред сé истакната 
улога е на српската црква во раководење со духовното, ама и со световни работи на 
српскиот народ. Со тоа во голема мера е обновена улогата на патријаршијата како 
врховна српска институција која, под суверенитет на стран владетел, над својот на-
род остварува теократска власт. Во овие рамки, српските привилегии ја добиле сво-
јата реална основа на подоцна проширување на Војните граници на Срем и Банат и 
приближување на статусот на Србите во тие области на положбата на нивните со-
народници во Хрватска“. (Срби според срб=срп до Српци..., Р.И.) 

На стр. 470 се истакна: „Многу групи на народ ги стигнала татарската ко-
њица и ги исекла. Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија. 
Тогаш дошло до поголемо населување на арбанаски сточари во тие краишта“. 

Значи,до XVII век вон Арбанасија немало Арбанаси. А со нив се продолжу-
ва кога тие почнале да се преселуваат вон Арбанија=Албанија. Ова било затоа што 
Арбаснасите да станат богати масовно се исламизирале, XVIII век. Следи стр. 476:  

„...Додека селата во Србија, исто како и Македонија, биле во наголема мера 
изложени на чулучење, Белград се претворил во проприште на јаничарски буни и 
меѓусебни пресметки. Најпосле, во втората половина на XVIII век дошло до пого-
леми продори на Арбанасите во Србија, особито на Косово и Метохија, и во запа-
дна Македонија, во краиштата околу Кичево, Гостивар и Скопска Црна Гора. Арба-
насите не само да го користеле прореденото тамошно население, кое ја напуштало 
земјата, туку и сталните меѓусобици на скадарскиот паша и турски првенци во гра-
довите измеѓу Подградец, Нови Пазар, Приштина, Призрен све до Битола“. 

Се омасовиле преселби со Али-паша Јанински. На стр. 510, е поднасловот 
Пропаѓање на селството и успон на градското стопанство во Македонија, па следи: 

„Положбата на Македонија во рамките на Турското Царство била посебно 
тешка и затоа што таа земја се најдувала во непосредна близина на средиштето на 
османската моќ. Поради тоа Македонија била изложена на разни интервенции, по-
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чнувајќи од колонизацијата на турското чиновништво и војската непосредно после 
освојување, појачаниот процес на исламизација, заведување на правниот режим кој 
би безбедил чврстина и непосредна власт до брзи и оштри мери против народните 
буни или разбојнички акции на турските арамии. Низ Македонија воделе важни 
друмови и речни патишта, што допринесувало на нејзиниот стопански развиток, 
ама доведувало и во состојба на непосредна изложеност на турските господари.  

Претворувањето на селската баштина во чифлук со насилен пат во Маке-
донија е спроведено најрано и најрадикално, сигурно пред доаѓањето на босанските 
јаничари во Белградски пашалук. Како овој процес често бил пратен со зулуми, се-
ланите ги напуштале своите имоти и барале поголема безбедност во градовите. Во 
време на голема анархија во Турското Царство на крајот на XVIII и почетокот на 
XIX век пропаѓањето на македонското селство нагло се забрзало.Од една страна, во 
северна Албанија и соседните краишта се засилило семејството Бушатлија; на југо-
запад, од Портата се одметнал Али-паша Јанински. Околу овие моќници се насо-
брале луѓе кои доаѓале до приходи со најголем дел на сметка на незаштитениот 
селанец. Истовремено, по Македонија крстареле чети крџалиии, војници без најем 
на разно потекло, кои се одавале на плачкањем зулуми, пустошење на цели села. 
Покренувајќи војни интервенции против одметниците, Портата го притиснувала 
народот со новите намети и го принудувале да го задолжуваат како би исплатил пр-
евисока контрибуција. Во улога на зеленаши се јавуваат турските спахии и тргов-
ците, кои од презадолжените селани ефтино ја преземале земјата и создавале голе-
ми чифлици. Македонските селани ја напуштале земјата и се склонувала во градо-
вите и поради продорот на Арбанасите, од запад, во плодните долини што почнало 
на крајот на XVII век. Во текот на XVIII век Арбанасите се населувале на падините 
на Шар-планина и Скопска Црна Гора, и краевите околу Тетово, Гостивар и Киче-
во. Со овие населувања уште повеќе е појачан процесот на чифлучење. Веќе во пр-
вите децении на XIX век многу македонски селани, останувале без земја, се прет-
вориле во аргатини, кои, како земјоделски работници, се зајмувани за обработка на 
своите порани имоти“. (Бушатлија: бушав/бушан/бушат..., тн.словенско, Р.И.) 

Милиќ Ф.Петровиќ, во Етнолог 9 (2000),2 на стр. 108, вели: „Додека Турција 
...Србите на крајот на 16. век во Пеќ и Призрен и Метохија во целина уште секогаш 
биле компактна маса. Ова го потврдува и оно времените страни патеписци: Јаков 
Соранцо, Марин Бици, Петар Мазорски, Ѓорѓе Бијанки, Фра Керубин и други. Ср-
бите во ова време ги населувале плодните места во Метохија. Тие биле добри зе-
мјоделци, уредно си плаќале дажбина на турските власти и често биле принудени 
да носат поклони на месните спахии. Меѓутоа, вакво релативно поднослива со-
стојба долго не траела.Недаќите ќе уследат после подигнување на востанието и вој-
ните за ослободување на српските земји. Почнало со востанието на Србите во Ме-
тохија 1594. година, продолжено за време и после австроунгарските војни на крајот 
на 17.и во 18. век и нарочито после Првото и Второто српско востание (1804, 1815), 
српско- турските војни (1875- 1878) и бројните војни кои ги водела Црна Гора за 
ослободување (1796, 1809, 1820, 1836, 1858, 1857, 1862, 1876- 1878). Секој покрет 
за ослобода во Србија и Црна Гора и во другите српски земји предизвикувал репре-
салии на Турците против српското население. Српското име тогаш не смеело ни да 
се спомене. Спасот е баран во иселување, склонување испред разјарените Турци и 
                                                 
2 Етнолог 9, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2000. 
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Арнаути, исламизација и албанизација. Од друга страна губитокот на западните 
провинции во 17., 18., 19. век Турците во краиштата кои ги задржале под своја упр-
ава населувале порано исламизирани Срби, Албанци, доселување на Черкези и дру-
ги. Озлоедените муслимански избеглици (маухаџири) вршеле притисок на доморо-
дното српско православно население да ги иселуваат своите земји. 

За време на покретот за ослободување и австроунгарските војни 1688-1690, 
1718, 1737 и подоцна, австроунгарските и српските востанички војски во Рашката 
област на Косово и Метохија и во Македонија ги дочекувале и помагале Србите 
православни...Ова е втора фаза однародување на Србите, кое започнува и се одвива 
во првата половина на 18. век. Тогаш Арнаутите се зачврстуваат во Ругови, проди-
раат на Косово и Метохија, преминуваат преку Качаник, се спуштаат во Западна 
Македонија и Рашката област. Во ова време (почетокот 18. век) се јавуваат први 
арнаутски населби во Рашката област. Тоа се разултати на насилно населување. 
Меѓутоа, тоа ‘не биле вистински Арбанаси, туку некогашни Срби, кои најдувајќи 
се меѓу Арбанасите (во црногорските врда) ги примиле нивните обичаи и го освои-
ле арбанашкиот јазик, ама не го заборавиле своето (српско) потекло, ни својата тра-
дицијам ниту својот некогашен јазик. Арнаутите на Пештера се припадници на пле-
мето Клименати кои Турците поради сталните пљакања и напади ги преселиле од 
црнорските брда да би ги  умириле.Климентите порано биле српско племе од Горна 
Морача па со доаѓањето во Климент се поарнаутени и го примиле католичеството. 
Со преминување на Пештер преминале на ислам и се издавале за ‘големи’ мусли-
мани. За такви, нажалост настојуваат да се издадат и денес некои нивни наследни-
ци во овие краишта, заборавајќи на своето потекло и традиција. Со тоа на своите 
соплеменици и на српскиот народ во целина им прават нови тешкотии. Затоа исто-
риските процеси кои се последица на турската окупација треба научно да се посма-
тра и од нив да се извлече поука и порака. Тоа е нужно и потребно за работата на 
денешните и иднините генерации. 

Новата војна на Австрија и Турција 1737. година и работата на патријархот 
Арсениј IV Шакабенде во Метохија, Рашката област, Васојевиќите и Кучите ги по-
дигнал Србите поново на оружје што предизвикало нов гнев на Турците и Арнаути-
те мухамеданци. Својот бес и овој пат го искалиле и према краиштата кои не се ди-
гнале на оружје. Тоа бил фронтален напад на српскиот народ. Под таа жестина и 
патријархот морал да се склони од Пеќ, а со него тргнала и новата селидба на на-
родот на север. Преостанатите Срби ги поднесувале новите одмазди. Веста за зло-
чините на Турците и Арнаутите стигнувале до млетачкиот провидур во Котор. 

Целта на нападот на турскиуте паши од Пеќ, Скадар и Херцеговина на поче-
токот на 18. век биле Васојевиќи, Кучи и Клименти. Во таа борба Кучите го одби-
ваат нападот, Васојевиќите се склонуваат во Метохија а Киментите се предаваат. 
Но, покрај сето српските брдски племиња и понатаму се одржуваат во правосла-
вието. Што повеќе тие слегуваат во Метохија и во првата половина на 18. век по-
могнуваат Србите да се одржат во својата област. Помош до 1737. година пружел и 
вториот српски појас на кого се наслонувал првиот знатно прореден српски појас. 
Меѓутоа, после 1737. година тој втор до тогаш компактен појас е прореден со Ар-
наути и Срби мухамеданци. Со тоа вториот појас престанува да биде потпора и на-
клон на православните Срби од првиот појас, кои сега губат врска и компактноста 
со истурените делови на својот народ. Првиот појас страда и поради тоа што се 



 98 

смалува бројот на свештеници, а што со проредениот народ се створиле нови поте-
шкотии да се одржи и одбрани против исламизацијата. На однародувањето влијае и 
тоа што за истакнатите црковни положби се поставуваат странци- Грци, кои дово-
лно не се залагале за заштита на српскиот национален интерес. Набрзо 1766. година 
е укината Пеќката патријаршија и со тоа самосталноста на српската православна 
црква. Тоа била последна фаза на одбрана на компактноста на српскиот народ. Обе-
зглавеното свештенство настојувало да го одржи својот народ и православието по-
ради што доаѓало во сукоб со турските власти. Тие борби се пренесени и во народ-
от кој повеќе не можел здушно да се бори да остане во православието, како што тоа 
го правел и порано. Србите како народ уште еднаш се ставени вон законот. Наси-
лието над него можел да го врши и го вршел секако мухамедамец, нарочито Арна-
утинот. 

Во борбата за превласт на поедини паши во Метохија најповеќе страдаат 
православните Срби. Нивната преокупација била да му платат харач на султанот и 
обврски на пашите и на бројните насилници. Многу тие борби не успеваат да издр-
жат, те ‘спас’ најдуваат во исламизација и албанизација. Тогаш (втората половина 
на 18. век) се поарнаутила областа Љума и дел на западна Македонија. Слична е со-
стојбата и со Ѓаковица и околината  и Пеќ и околината. За насилието над Србите во 
наведените краишта сведочи и кажувањата на избеганиот Василиј Бркиќ, после-
дниот српски патријарх од Пеќ од 1771. година, во кои се истакнува дека Призре-
нскиот крај и Ѓаковица биле населени со српско население, кое после укинувањето  
на Пеќката патријаршија се исламизира и поарнаути. Во тоа време од овие Срби 
настанало името Реканци кои го промениле српското во турско име, иако уште се-
когаш ја чувале својата вера. Без сумливост, патријархот како поглавар добро го 
знаел составот на населението на својата територија. 

Поарнаутените Срби Арнауташи потоа со Арнаутите мухамеданци постана-
ле најголеми противници на српскиот православен народ од кого и самите поте-
кнале. Така постанала народната пословица ‘потурчениот полош од Турчинот’. Ср-
бите така сега поднесувале зулум покрај на Турците и Арнаутите мухамеданци и 
поарнаутените Срби или како најчесто се називани Арнауташи. 

Процесот на исламизацијата и албанизацијата започнат во Стара Србија во 
првата половина на 17. век е продолжен во 18. и 19. век и воглавно е завршен во 
првата половина на 19. век. Напоредо и после овој процес се продолжува и завршу-
ва и втората фаза аранутење на исламизираните Срби, кога арнаутската пуста река 
се спушта према Косово и на ободот на Рашката област. Во тоа на Арнаутите зду-
шно им помогнува Турција, а во втората половина на 19. век и Австроунгарија. 
Двојната монархија го поттикнува насилието на Арнаутите према православните 
Срби на Косово и Метохија од една страна и од друга страна ги поттикнува побу-
ните на Србите во Рашката област против муслиманите и турските власти, како би 
одела со своите трупи и да ‘заведи ред и мир’. Ова нарочито се исполува после сте-
кнување на независноста на српските држави- Србија и Црна Гора, кои вложуваат 
напори да ги спречат турската анархија, арнаутските насилија и влијанието на 
Австроунгарија во Стара Србија. Заради заштита на српскиот народ во Стара Срби-
ја, Србија и Црна Гора работат на обновување и отварање на школи, цркви и мана-
стири, на отварање читални и книжари, основање и работа на српските конзули, по-
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кренување на ‘Цариградскиот гласник’, поставување Срби за владики и сè друго во 
врска со заштита на српскиот национален интерес“. (Срби=Православни, Р.И.) 

Стр. 116: „Населението на западниот дел на Стара Србија (Рашка област) во 
16. и 17. век ја сочинувале Срби со православна вера и само во помала мера исла-
миозирани Срби, на кои засето време турската управа и подоцна, сè до денешен ден 
говорен јазик останал српски. Турците биле само малкубројни чиновници и занае-
тчии, кои не можеле значајно да влијаат на етничката промена. Процесот на исла-
мизација во овие краишта почнал нешто подоцна и имал помали успеси во однос на 
Косово, Метохија, Македонија и некои други краишта. До втората фаза на однаро-
дувањето на Србите- арнауташења не ни дошло, или го имало малку во источните 
ободни краишта“. 

Јован Трифуновски, на стр. 1, пиши: „Според една географска карта за стру-
ктурата на населението на Балканскиот полуостров на почетокот од 16-от век, на 
подрачјето на денешна Р.Македонија, Турците ги имало само во поединечни град-
ски населби. Меѓутоа, во селата живеело воглавно христијанско население. Албан-
ците, не само муслиманите, туку и христијаните, тогаш ги немало овде. Ги немало 
ни подоцна, во 17-от век. Исто била и етничката состојба во соседно Косово“. 

Стр. 38: „Историско-политичките причини одиграле пресудна улога во коло-
низирањето на Албанците во дел од областите во Србија и еден дел од Македонија. 
Како што е познато, кон крајот на 18-тиот век дошло до побуна во Србија против 
Турците, а во почетокот на 19-тиот век избувнало вооруженото востанија што дове-
ло до ослободување на Србија и Грција од турската власт. Потоа турската државна 
власт не можејќи да се помири со овој пораз нанесен од страна на христијанското 
словенско население на Балканот и затоа нашла соодветно решение: во средишните 
делови на Балканот, покрај претходно колонизираните Турци доведени од исток, го 
помогнала ширењето на исламот со доведување Албанци од Албанија. Ова е најсе-
риозната причина и главен проблем за населувањето на муслиманските Албанци во 
Македонија. Раселувањето на едно и населување на друго население отсекогаш би-
ло важно средство со кое се служеле различни држави и во различни времиња, кога 
сакале да ја обезбедат својата надмоќ во некои балкански земји“.  

Вон Албанија, пред 1701 год.,без Албанци доказ е Шкиптарската Академија.  
Албанскиот академик, Каплан Буровиќ,3 на стр. 87, го има насловот: Поте-

клото на Албанците на Косово, во Македонија, во Црна Гора и во Грција. 
Авторот, на стр. 95, има наслов: 1. Архивски документи. 
„Скадарскиот везир Худаверди Паша, во 1701 година, преселил на Косово 

од Климент (Kelmendi- денес област во Северна Албанија) 2.000 Албанци, за таму 
(на Косово !) да му го обработуваат чифликот и да му плаќаат даноци. 

Како Худаверди Паша тоа го правеле и многу други везири, паши, бегови и 
аги...За тоа во последно време биле принудени да говорат и самите албански исто-
ричари. Еве што кажува еден од нив, албанскиот историчар д-р Сељами Пуљаска, 
кој е шовинистички расположен спрема сите Словени, а особено спрема Србите, 
Македонците и Црногирците, ништо помалку и спрема Грците:  

‘274 (албански) семејства, со околу 2.000 души, Худаверди Паша ги пресе-
лил од Климент (област во Северна Албанија) на земјиштата што ги поседувал тој 
на Пештерската Рамнина, недалеку од Нови Пазар (Санџак)’. 
                                                 
3 Каплан Буровиќ, Потеклото на Албанците, ИК Балкан, 2005 Женева- книгата печатена во Битола. 
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Везирите, пашите, беговите и агите ги преселувале Албанците од албански-
те гори во Србија (Метохија, Косово и Санџак), во Македонија, Грција и Црна Го-
ра, заедно со нивните жени и деца, фамилијарно, населувајќи ги таму за секогаш на 
огништата на Србите, Македонците, Црногорците и Грците.4 Уште повеќе Албанци 
слегувале од албанските гори од областите на соседните земји по лична инцијати-
ва, приморани пред сè заради прирастот на населението и недостаток на средства за 
живот, потоа и од други разновидни причини, како што се крвната одмазда, проте-
рувањето и др. Колку за пример ќе ја споменеме Elira Celu, која пишува за едно 
албанско семејство, преселено од Мирдита (област во Средна Албанија) на Косово 
затоа што ја протерале самите Албанци, заради прекршок на местниот обичај. Ал-
банецот Нафи Чеграни, од Македонија, во околината на Гостивар, пишува за својот 
дедо, за кој кажува дека слегол тука, во Македонија, од Мат, област во Средна Ал-
банија. Нијази Сулча, Албанец од Пеќ, пишува за своите претци и кажува дека тие 
по потекло се од Скадар. Оттаму се преселиле во Никшиќ во Црна Гора (во околи-
ната на Плав), а оттаму слегле во Пеќ (српска Метохија)“. 

На стр. 103 има наслов: 4. Јазик- дијалект. 
„Албанците од Косово, Метохија, Македонија и Црна Гора говорат ист ја-

ик, ист дијалект, кој се говори и во Северна Албанија...Овој факт го признаваат и 
самите албански научници,филолози и академици.Еве што кажуваат тие конкретно: 

‘...албанското население (на Косово) ... има ист дијалект ... со оној дијалект 
што го говорат Албанците кои живеат во Северна Албанија, како дирекно продол-
жение на кое население и се’ “. (Фуснотите за Академијата... се кај К.Буровиќ, Р.И.)  

Следи Арнаути=Геги имало во Северна Албанија, како и вон неа. Ова гово-
ри, дека арбанските Тоски=Шкиптари немале врска со азијатските Арнаути=Геги. 
Затоа тие меѓусебно и не се разбираат- со јазикот се потврдува различното потекло. 

На стр. 106 има наслов: 5. Обичаи и традиции 
„Обичаите и традициите на Албанците од Косово и Метохија и Црна Гора, 

се исти со обичаите и традициите на Албанците од Северна Албанија...И ова се 
принудени да го признаат самите албански етнографи. Еве што велат: 

‘...албанското население (на Косово) ... има исти обичаи и традиции како и 
населението кое живее во Северна Албанија, како директно продолжување на чие 
се население’ “. 

Бидејќи во Р.Македонија Арнаутите=Гегите се 90% и Тоски=Шкптари 10%, 
мнозинството Арнаути=Геги не можело да потекнуваат само од малиот северен дел 
на Албанија туку тие биле со потекло од Азија. Истото важи и за во Северна Алба-
нија. Ова се потврдува не само со јазикот, туку и со обичаите и традициите, кои не-
мале врска со мнозинските Тоски=Шкиптари туку само со Албанците како Азијати. 

На Балканот биле колонизирани кавказко- црноморски Албанци=Арнаути. 
Пак, Тоските=Арбани=тн.Албани биле малкубројни и историски безначајни.  
Ова се потврдува и со доказот што Јован Трифуновски наведува мноштво 

албански родови кои биле населени од запад од Албанија, а во Р.Македонија нај-
повеќе Албанци има во Тетовско, Скопско и Кумановско, чии простори се од севе-
рната страна на Косово и Метохија, каде биле колонизрани Гегите. Исто така, во 
Црна Гора мноштво албанско население од од истокот, а не од југот. Дури проди-
рната албанска површина за во Косово е многу помала отколку она што е на Косо-
                                                 
4 Па Арбанасите, само Муслимани=Турци, биле колонизирани само на простори на Православните. 
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во и Метохија кон Р.Македонија. Исто се однесува и за Црна Гора. И белото кавка-
зко капче се носи воглавно вон Албанија, и тоа со средиште во Косово и Метохија. 

Кај Јозеф фон Хамер,5 1836 година, вон Албанија не ги наведува Албанците. 
Кај него Косово било на исто ниво развиено, како што било во соседните просто-
ри.Па Косово назаднале само откога биле колонизирани Азијати:Албанци-Арнаути. 

Само со колонизирањето на Азијатите, Албанците биле важни за историјата. 
 
АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА- САМО ОД 1780 ГОДИНА 
 
Д. К. Будимовски,6 на стр. 44, цитира: „Албанското населби во Македонија 

не се од дамнешно потекло. Албанците се населуваат во текот на 18 и 19 век. Обла-
ста на старите албански населби е горниот дел на север од средното течение на 
Шкумба, во реонот на Мат и на север од него. Според документите, Албанците во 
Западна Македонија се појавуваат кон крајот на 13-от и во 14-от век“.7 

Овде се разликува Албанци Муслимани=Турци и Арбанаси- „кон крајот на 
13-от и во 14-от век“. На првите јазикот им бил и турски, а Арбанаси тн.словенски. 

„Академикот професор М. Селишчев тврди дека најголемата експанзија- 
движење на Албанците кон исток и север, се одвивало од крајот на 17 век во текот 
на 18 и 19 век. Продорот на Албанците во Македонија како и во Стара Србија, на 
Косово, се одвивало сè до балканските војни 1912- 1913 година“.  

Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 153, вели: „Што исламиза-
цијата значела најдобро покажува споменатиот албански академик Поло: ‘Масовна-
та исламизација на Албанците во 17. век предизвикала идеолошка поделба...“. 

Следи за да има преселби на Муслимани=Турци од Албанија морало да има 
масовна исманизација. Па таа била во 17. век, а преселбите биле само од 18 век. 

Јован Трифуновски, на стр. 1, пиши: „Според една географска карта за стру-
ктурата на населението на Балканскиот полуостров на почетокот од 16-от век, на 
подрачјето на денешна Р.Македонија, Турците ги имало само во поединечни град-
ски населби. Меѓутоа, во селата живеело воглавно христијанско население. Албан-
ците, не само муслиманите, туку и христијаните, тогаш ги немало овде. Ги немало 
ни подоцна, во 17-от век. Исто била и етничката состојба во соседно Косово“. 

Стр. 13: „Слична состојба опишуваат и други странски истражувачи: Герма-
нскиот научник Л.Ш. Јена во 1927 година, наведува дека населувањето на Албан-
ците од запад на исток било овозможено со длабоки промени, кои претходно се 
случиле во животот на Албанците. Со масовното примање на исламот, Албанците 
треба ‘да í бидат благодарни на оваа промена на верата, бидејќи многу места во 
Македонија се населени од страна на Албанците. Тоа се извршило претежно при 
крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, во времето на извесен Али-паша Ја-
нински, кој со децении бил страв и трепет за христијанското население во Македо-
нија’. Истиот автор наведува дека Албанците при нивното доселување ги ‘истисну-
вале своите соседи’ “. 

Се говори за масовно примање на исламот. Па следи Албанците станале Му-
слимани=Турци. Тие се преселиле „претежно при крајот на 18-тиот и почетокот на 

                                                 
5 Joseph von Hammer, Historija Turskog Osmanskog Carstva, Nerkez Smailagić, Zagreb, 1979.  
6 Драгољуб К. Будимовски, Македонците во Албанија, НИО Студенски збор, Скопје, 1983. 
7 А. М. Селишчев: „Словенско население во Албанија“, Софија, 1936 год. 
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19-тиот век, во времето на извесен Али-паша Јанински, кој со децении бил страв и 
трепет за христијанското население во Македонија’ “. 

Стр. 13: „Како што веќе беше споменато, во чисто словенско-христијански 
села во Македонија, главно кон крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, биле 
населени само неколку албанско-муслимански домаќинства. Подоцна, доаѓајќи во 
судир околу имотите, грабнатите жени и девојки или поради други караници и на-
силства, нашите жители морале да се иселат некаде на друго место“. 

Стр. 26: „Кон крајот на 18-тиот век и во првата половина од 19-тиот век, му-
слиманските Албанци- како колонисти на турската државна власт- ја преминале 
својата етнографска граница која се наоѓала западно од Охридското Езеро и запа-
дно од реката Црн Дрим. Тие се разлеале и се измешале мешу македонските Слове-
ни сè до Битола, Прилеп, Велес и Куманово. Како последица на споменатите мо-
шне силни миграциски и асимилторски процеси, во текот на 19-тиот и 20-тиот век, 
Албанците кои се доселиле во Македонија станале мошне привилегирани од страна 
на турската власт, така што добиле многу поголеми права и бенефиции и од самото 
словенско- христијанско население кое го затекнале кога се населиле на овие про-
стори“. 

Стр. 38: „Вистинските Албанци населени во Македонија им припаѓаат на 
две поголеми групи. Најголемиот дел од нив околу 90% им припаѓа на Групата Ге-
га, чија матица се наоѓа во повеќе различни обасти од Северна Албанија. Помал 
дел од Албанцте, околу 10% припаѓаат кон групата Тоска, чијашто матица се наоѓа 
во јужна Албанија. Границата меѓу Гегите и Тоските во Албанија претставува река-
та Шкумбија. Албанците потекнуваат од повеќе области во денешна Албанија. Ни-
вната колонизација се интензивирала релативно долго- кон крајот на 18 век и во те-
кот на првата половина на 19 век. Тоа е приодот од 1780 до 1840 година“. 

Се кажа: „Нивната колонизација се интензивирала релативно долго- кон 
крајот на 18 век и во текот на првата половина на 19 век. Тоа е периодот од 1780 до 
1840 година“. 

Следи мојот наслов е: Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година. 
За да се потврди дека Албанци биле колонизирани во 18 и 19 век се чита и 

во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, на турскиот суверен, Селим 
III (1789-1807), за Албанците, тој бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“.  

Со албанското преселување почнал процес исламизирање на Православните. 
Јован Трифуновски, на стр. 1, пиши: „Денешното албанско население, чии 

претци биле Словени, Роми и Турци, претставува приближно околу 20 проценти од 
сите Албанци во Македонија. Останатиот дел од албанското население во Р.Маке-
донија го сочинуваат доселеници, кои потекнуваат од неколку области во Алба-
нија...“. 

Стр. 1: „Јужна Албанија, односно албанската група Тоски, не дала голем бр-
ој иселеници. Меѓу Тоските во Македонија, повеќе се истакнуваат доселениците од 
околината на градот Корча и оние кои потекнуваат од областа Колоња...“. 

Стр. 2: „Воопшто, целиот 18- от век протекол во големи превирања на Бал-
канот. Дошло на ред и т.н. ‘Источно прашање’. Во 1781 година, доаѓа до склучува-
ње на Сојуз меѓу Австрија и Русија, поделени се сферите на интереси и многу се 
настојувало, во борбата против Турците, да бидат повлечени нивните христијански 
поданици. Заради сето тоа, во текот на 18-от век, бил подготвуван терен за: 



 103 

исламизација на еден дел од христијанските Словени; 
колонизација на Турците кои потекнувале од исток; и за 
колонизација на муслиманските Албанци, кои потекнувале од запад. 
Турците од Мала Азија претежно биле колонизирани во источниот дел на 

територијата од денешна Р.Македонија (лево од реката Вардар), а нешто подоцна, 
муслимански Албанци почнале да се населуваат во стара Србија и во северозапад-
ниот и западниот дел на денешна Р.Македонија“. 

Се говори само за крајот на 18 век: „Во 1781 година, доаѓа до склучување на 
Сојуз меѓу Австрија и Русија“. 

Па колонизирањата можеле да биде само од 1781 година, а никако порано. 
„Според бројот на вкупниот број доселеници и големината на зафатениот 

простор во Македонија, најголем успех имала колонизацијата на муслиманските 
Албанци. Нивната колонизација се вршело упорно и релативно долго време, пото-
чно, од крајот на 18-от век до првата половина на 19-от век. Тоа е период долг шест 
децении: од 1780 до 1840 година“. 

Стр. 4: „Со преминот во 19-от век започнува нов период во доселувањето на 
албанското население во Македонија. Овој период трае од 1801 година до 1840 го-
дина. Во овој период доаѓа до најмасавно доселување на албанското население- 
околу 50 проценти. Тогаш се доселени претците на повеќето денешни албански ро-
дови. Дури околу 1840-та година, завршило главното населување на Албанците во 
Македонија“. 

Стр. 5: „Незначителните миграциски струења од Албанија во Македонија 
траело и подоцна, поточно сè до пропаста на турското владеење во 1912 година- 
околу 10 проценти. Во овој период, повеќе се вршеле внатрешни преселувања на 
албанското население од планинските села кон низините. Денешната македонско- 
албанска граница, од спомената година, па сè до денес, сосема го прекинала досе-
лувањето од Албанија. 

Но, во поново време се јавува втора миграциска струја. Албанците, кои оста-
нале во тогашна СФРЈ, односно, во Метохија, Косово, Горна Морава (околината на 
Гњилане), покрај големата густина на неселоноста (во 1981 година- 146 жители на 
квадратен километар), започнале да се преселуваат во Македонија, каде што густи-
ната на населението била помала (во 1981 година- 74 жители на квадратен кило-
метар). Тие доселеници во голема мера се населуваат во Кумановско, Скопско, Те-
товско, Велешко и во Овчополието. Инаку, овие доселувања, послаби помеѓу двете 
светски војни нагло се засилуваше во посвоените периоди. Вакви доселеници има 
околу 10 проценти“. 

Со тоа што авторот ги наведува албанските родови во Р.Македонија, се по-
тврдува дека Албанците биле само едно- дојденци/колонисти во Р.Македонија. А за 
Македонците како во родови можат да се најдат во Бугарија каде Македонците со 
векови бегале од страдањата на повеќевековното турско ропство, кое преминало са-
мо во албанско=арнаутско од кого, по се изгледа, никогаш не ќе се ослободат. 

Албанците носат имиња слични со на турските од Азија: со завршеток лар... 
Стр. 2: „Поради тоа, турската државна власт пронашла решение: во средиш-

ните делови од Балканот, покрај претходно колонизираните малоазиски Турци кои 
потекнуваат од исток, да се рашират и муслиманските Албанци, кои потекнуваат 
од Албанија- на запад. На тој начин, требало да í се затвори патот на Србија, не до-
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зволувајќи í да се прошири на југ. Тоа била најзериозната причина и воглавно пе-
риодот, кога најголем број муслимански Албанци од Албанија се населиле на про-
сторите на денешна Србија и Црна Гора и Македонија. Тие области уште не биле 
ослободени од турската власт. Ова во голема мера ја влошило состојбата на рајата, 
а раселени биле и поголем број села, кои никогаш повторно не биле обновени. “. 

Се разликува населување на Азијати (Муслимани=Турци) и Албанци-Турци. 
Следи да се разграничи, откаде биле преселбите на Гегите, како Азијати. 
Стр. 9: „Според добиените податоци за етапните населувања, како и според 

преданијата за насоките на движења, по иселувањето од Албанија, јасно се гледа 
дека албанското население во подрачјето на денешна Р.Македонија дошло од две 
страни: 

1. од главната- северозападна страна; 
2. од споредната- западна страна“. 
Па „главната- северозападна страна“ била само од просторот на Азијатите. 
 
АЗИЈАТИТЕ (ТАТАРИТЕ, ЧЕРКЕЗИТЕ...)- САМО ПОСЛЕ 1840 ГОДИНА 
 
Па Азијатите (каквазко- црноморските Албанци- Арнаути) биле колонизира-

ни со појавата на рускиот Пан-словенизмот, а против германскиот Пангерманизам. 
Х. Р. Вилкинсон,8 на стр. 59, говори за Словени, 1842- 1869, со наслов Во-

вед, а на стр. 62 го има поднасловот Пан-славизам: 
„Значителна карактеристика за овој периот е равојот на идејата на Пан-сла-

визам, најпрвин развиена од Унгарскиот Словак Ј. Колар, во 1824. Развојот на иде-
јата во Балканот, дека сите Словени од Евроазија се расно и културно сродни, ко-
ренито влијаеше врз развојот на словенскиот национализам исто така, ја привлече 
странската политика на Големите сили во овој театар. Значи во тој период, многу 
малку се знаеше за словенското општество, и беше вообичаено сите различни гру-
пи Словени да се вклучат во едно заедничко културно наследство. Како што се ши-
реше идејата секој Словен чуствуваше дека му припаѓа на заедничко братство, една 
заедница двојно разделена од несреќите во историјата, но со судбина да се соедини 
во една моќна политичка федерација. Пан-славизмот ги покрена Србите и Бугарите 
во една акција против Турците и ја потцени авторитативноста на Портата. Ваквото 
чуство меѓу Словените на Балканот, инспирирана од страна на Пан-славизмот, за-
дачата на етнографите меѓу 1830 и 1870 ја направија да биде релативно проста, во 
толку повеќе што Словенот не се расправал со Словен за валидноста на интерсло-
венските етнографски поделби. Така, разликата помеѓу Србинот и Бугаринот беше 
помалку важна од онаа меѓу Словенот и Гркот, или пак од онаа помеѓу Гркот и Ту-
рчинот. Оттаму, речиси сите етнографи од овој период достигнаа извесен степен на 
согласност во смисла на бугарско-српска етнографска граница. Односот меѓу двете 
групи Словени стана во толкава мера близок по 1840, што Турците ја иницираа по-
литиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел 
да го разделат Србинот од Бугаринот“.9 

                                                 
8 Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992. 
9 Мјуир Мекензи и А.П. Ирби, Патувања во словенските провинции во европска Турција, 2 издание 
(Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г. Равенштајн за Универзалната географија овие Черкези 
беа обележани во околината на Стара Србија и во областа Ниш- Врање. 
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Вилкинсон, на стр. 62, истакнува: „...Односот меѓу свете групи Словени ста-
на во толкава мера близок по 1840, што Турција ја иницира политиката на населу-
вање на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разделат Ср-
бинот од Бугаринот “. Следи фуснота: „Мјуир Мекензи и А. П. Ирби, Патување во 
словенските провинции во европска Турција, 2 издание (Лондон, 1877). На картата 
составена од Е. Г. Равенштајн за Универзалната географија овие Черкези беа одбе-
лежени во околина на Стара Србија и во областа Ниш- Врање“. 

Пред1840 година не биле населени кавказко-црноморските Черкези,Татари...   
Меѓутоа, колонизирањето на Азијатите продолжило во цел 19 век, кои крво-

лочно ги истребувале доморотците со нивното македонско православие- и до денес. 
Во Османовата војска биле вклучени Монголи. Такви биле Татарите и Чер-

кезите. Дури во Османовата војска имало Черкески ред. Тие биле/се злоторници. 
Ларус, стр. 470: „Спрема еден современ запис,во Србија после овој турски 

продор не останал ни десетти дел од народот. Овој податок несумлиово е претеран, 
ама тој баш со тоа сведочи каква била турската одмазда и како изгледале татар-
ските пустошења. Најголем број на селските населби, веројатно неколку стотини, е 
уништен на Косово и во Метохија. Се разорени и многу градови, меѓу ним Круше-
вац, Ниш, Прокупје и Нов Пазар. Некои места, всушност, престанале да постојат 
(Ново Брдо)... Многу групи на народ ги стигнала татарската коњица и ги исекла. 
Поради ова иселување најповеќе опустошиле Косово и Метохија“. 

Авторите,10 на стр. 279, наведуваат во Глава IV за Карпошовото востание. 
Стр. 283: „...На помош на турските војски им пристигнал кримскиот хан Се-

лим Гирај со своите борбени и жестоки татарски одреди, кои ќе бидат ударни сили 
во претстојните судири со востаниците...“. 

Стр. 284: „...Во судирот бил заробен Карпош со голем број свои борци. По-
следен отпор востаниците давале од тврдината, која била преземена на јуриш а неј-
зините бранители биле уништени. Победниците сега се упатиле кон Скопје, водејќи 
ги со себе заробениците востаници. Скопје тогаш се наоѓало под контрола на ајду-
ти, можеби Карпошеви луѓе, но кога чуле за поразот кај Куманово и за приближу-
вањето на османските војски, тие се разбегале. Во Скопје, крај камениот мост на 
Вардар,Карпош бил изведен пред Селим Гирај, набиен на колец, а потоа избоден од 
татарските копја и фрлен во реката. Тоа се случило најдоцна во првите денови на 
декември 1689 година. Трагичната смрт на Карпош воедно го означувало и крајот 
на востанието...“. (Татарите биле дервиши=дер виши, дери и виси=обеси, Р.И.) 

„Македонскиот селанец скапо го платил својот обид за ослободување од фе-
удалната експлотација и за отфрлување на туѓинската власт. Во почетокот на деке-
мври 1689 година во Призрен пристигнале алармантина вест дека турските и татар-
ските војски одејќи на Скопје одвлекле со себе околу 6.000 селани, со жени и деца, 
и ги запалиле Тетово и Куманово. Во еден краток запис од тоа време, непознат ка-
луѓер од манастирот Дечани забележал дека тогаш имало многу големи страдање, 
‘младите ги пленеа, а старите ги колеа и давеа’. Еден друг современик запишал де-
ка Татарите, предводени од пеќанецот Махмуд-бег, робеле, колеле и палеле во Го-
рни и Долен Полог. Слично било и во Скопската нахија, како и во сите други севе-
рни и средни области на Македонија. За мнозина, особено за оние што зеле активно 
учество на борбите против османската војска, единствен спас бил напуштањето на 
                                                 
10 „Историја на македонскиот народ“, книга прва, Институт за национална историја,Скопје,1969 год. 
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својата земја и повлекување далеку на север, зад Сава и Дунав, од каде што нај-
често немало враќање. Дел од нив подоцна ќе преминат дури на територијата на 
Русија, каде што како и припадниците на други балкански народи (Срби, Бугари и 
др.) ќе создадат свои војнички колонии и одделен ‘Македонски полк’, кој ќе деј-
ствува во составот на регуларната руска војска“.  

Бидејќи до денес се бега од своите огништа поради Албаништата, следи ова: 
Густав Вајганд,11 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“. 
 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 појачу-
вање на мохамеданскиот елемент Гегите во голем број кон Македонија се донесени 
и таму населени...Ипак е сигурно, дека христијанските жители на Македонија по-
драго сакаат да имаат работа со турските службеници, отколку со албанските. По-
следните 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 на-
спроти Гегите=Арнаутите. За да се потврди генетската разлика, кој тој ја наведува, 
тој, на стр. 14, за Бугарите вели: „Овие биле степски народ, кој од Азија кон Евро-
па 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 христијанин- 
тој, на стр. 37 пиши: „Во Македонија мохамеданскиот Албанец нарочито со задово-
лство се поставува како полјак или чувар од христијаните како и Турците, и до-
душте поради неговата достојна особина, која кај другите балкански народи е мо-
шне изгубена, тоа наиме е неговата поузданост. Ако Албанецот на неговиот госпо-
дин неговата беса (така еден вид чесен збор) му ја има дадено, тој на него без-
условно 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 со-
очат со својот непријател. Следи Албанците вршат убиства од задгрб, што не е од-
                                                 
11 Gustav Weigand (1860-1930), “Ethnographie von Makedonien”, Leipzig- Friedrich Brandstetter, 1924.  
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лика на Белци, како што биле/се Македонците, кои отсекогаш убивале како витези. 
Па на ова се убедиле и македонските одреди кои се бореле против албанските фа-
шистички борци- балисти во Втората светска војна, а и во 2001 година- кукавици. 

Стр. 38: „ф) Турци (Татари, Черкези)“. 
Стр. 39: „Злобни озлогласени како Турци се Татарите и уште полоши се Че-

ркезите, 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 до-
душе само мал дел дошле во Македонија. Како мухамедани тие ги посматраат Хри-
стијаните како нисковредни луѓе или ги гледат со презир и со надуеност. Нивното 
искористување и силовање важи како ним да им е дозволено“.  

Кај Јозеф фон Хамер (1836) Албанци вон Албанија ги немало. Исто така, тој 
пиши дека денешно Косово било на исто ниво развиено. Следи тоа назаднало од 
кога таму биле колонизирани кавказко-црноморските Албанци- Арнаути. Тоа било 
од 1840 година. Вилкинсон, на стр. 62, да пиши: „Односот меѓу двете групи Сло-
вени стана во толкава мера близок по 1840, што Турците ја иницираа политиката на 
населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар со цел да го разде-
лат Србинот од Бугаринот“. Па тој во фуснота објаснување: “Мјуир Мекензи и А. 
П. Ибри, Патувањето во словенските провинции во европска Турција, 2 издание 
(Лондон, 1877). На картата составена од Е.Г.Равенштајн за Универзалната геогра-
фија овие Черкези беа одбележани во околината на Стара Србија и во областа Ниш- 
Врање“. (Тој пиши за Срби и Бугари. Пак, Македонија било до реката Дунав, Р.И.)  

Ова може да се потврди и со јазикот. Олга Луковиќ Пјанови, книга 2, стр. 34 
пиши: „...Ами Буе. Во вториот том на тоа дело, кое има четири тома, од страна 32., 
почнува неговиот оддел за јазиците на ‘Европска Турција’, кој, почнувајќи од стр. 
41., се претворува во расправа за албанскиот јазик. Тука дознаваме дека албански 
се нарекува и ‘шкипе’, да се ограничува само на Албанија, да не го учат ни Турци, 
ни Словени (...), а ни Грци“. (Вон Албанија без албански јазик,ни таков народ, Р.И.) 

“Ami Boué, ‘La Turquie d’Europe’ Tome deuxiéme, Paris, 1840; Editeur Arthus 
Bertrand”. Па следат двојни совпаѓања на двете објавени дела: англиски/француски. 

Густав Вајганд, стр. 86: х) Черкези. 
„Черкезите, кои како мухамедани од Турците во Турција биле населени, по-

ради нивната дивост и грабежливост постанале страшила за тамошните христијан-
ски жители. За среќа во Македонија тие се ретки, бидејќи тие поново се иселиле...“. 

Јозеф фон Хамер, книга 3,12 на стр. 394, пиши: „Приливот постанал бујица 
после Кримската војна не само поради Законикот за избеглиците, туку и поради 
многу прогони другде во Европа. Самата војна ги навел Русите да ја променат сво-
јата релативна сносливата политика према Татарите и Черкезите и да почнат да ги 
прогонуваат и преселуваат од нивните домовини на пусти подрачја на Сибир или 
дури поисточно. Резултатот било масовна емиграција на османовата територија, 
често уз подршка на Русите, на кои им било драго да се ослободат од старото на-
селение за да би го наметнале руското и христијанско влијание во јужните делови 
на своето ново царство. Нема точни податоци за вкупниот број избеглици кои вле-
гле во царството во тоа време, ама према поедини пресметки може да се заклучи 
дека бројот бил огромен. Некои 176.700 Татари од Ногаја и Кубан се населиле во 
централна и јужна Анадолија измеѓу 1854. и 1860. Приближно милион тие дошле 
                                                 
12 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih. 
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во следните десетлетија, од кои третина се населени во Румелија, остатокот во Ана-
долија и Сибир. Само од Крим од 1854. до 1876. 1,4 милион Татари емигрирало во 
Османовото царство. Освен тоа, емиграцијата на Славените, која започнала пред 
кримската војна, исто така се појачала. Козаците исто така го искористиле Зако-
никот за избеглиците и побегнале пред руската војска и се населиле како селани во 
Македонија, Тракија и западна Анадолија. Илјади Бугари- од кои некои Русите ги 
населиле на Крим да би ги замениле со Татарите- сега самите реагирале на страната 
околина и побарале да се вратат на своите куќи во Османовото царство. Масовната 
емиграција на муслиманите се продолжила, иако нешто со смалена брзина, за вре-
ме на првите години на Абдулхамид II, воглавно како последица на руско- турската 
војна од 1877-1888, кога е дадена самостојност на Бугарија и Романија, кога Австр-
ија ја добила контролата над Босна и Херцеговина, северна Добруџа му е препу-
штена на Романија, а северна Македонија на Србија. Према службените статистики 
на Комисијата за избеглици, преку милион избеглици влегло во царството измеѓу 
1876. и 1895. Поради тоа бројот на машките-муслиманите се удвостручил во раздо-
бјето од 1831. до 1882, и бројот на муслиманите према немуслиманите знатно пора-
снал“. (Препуштена „северна Македонија на Србија“, Р.И.) 

Бидејќи овие биле Монголи, нивното населенио нагло растело, како на Ар-
наутите=Гегите кои биле со кавказко- црноморско потекло, од кои се нема спас. 

„Доселениците се населиле по целото царство, многу во напуштени села, а 
некои во источна Анадолија, а нарочито во Cilicija (Ташил), што довело до сукоб со 
тамошните народи. Многу доселеници постанале платени работници на големите 
земјопоседници. Други се населиле на земјиштата кои им биле доделени во склад 
со Законот за емиграција од 1857, ама повеќето од нив требало подоцна да го дадат 
својот посед на големите земјопоседници, бидејќи малите земјопоседници не може-
ле да опстанат поради лошите земјоделски методи, лошото управување, болести и 
напади од номадите, непријателства на постарите земјоделци и прваците и злоупо-
требата на положбата на овие последните во управните совети. Ситуацијата не се 
подобрила кога Черкезите и еден дел Ногаји- Татари, населени во Бугарија и цен-
трална Анадолија, им се вратиле на своите стари номадски обичаи и почнале да ги 
напаѓаат новите доселеници како и староседелците. Некои од муслиманските досе-
леници не можеле да ги заборават прогоните што ги отерале од нивните домови во 
христијанските земји и почнале да им се одмаздуваат на своите немуслимански со-
седи на начин дотогаш непознат во Османовото царство. Иако земјопоседниците 
имале ефтина работна снага, како последица на масовното доселување на избе-
глиците во провинцијата, доаѓало до нови сукоби меѓу поданиците и непријател-
ството измеѓу полоделците и номадите ќе трајат уште и во ова столетие“. 

Па и затоа Арнаутите во душата ги мразат тн.Словени, а најповеќе Русите.  
Авторот бил во право, Арнаутите=Гегите останале Одметници сè до денес. 
Алла Качева, на стр. 252, говори за 2.6. Черкешко маало 
„По Кримската војна, во 1864 година во Скопје се населиле и неколку черке-

ски семејства. Тоа се случило, кога во 1863 година Русија целосно го освоила Кав-
каз и го покорила и последното муслиманско племе Черкезите (Адигите). Турската 
империја од своја страна веднаш се појавила како патрон за Черкезите и таа за нив 
станала како ‘ветена земја’. Така околу 80% од черкеското население од Кавказ 
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(400-500 илјади) го започнале своето патување без повторно враќање во родните 
огништа. 

Доселените околу 400 Черкези во Скопје биле населени во дел од Чаир маа-
ло, кој жителите го нарекувале ‘Черкески куќи’. Тие доаѓале тука од повеќе страни, 
каде пред тоа биле населени. Меѓутоа, натамошната судбина на Черкезите била тр-
агична. Со текот на времето Турската Империја набрзо се распаднала, а Черкезите 
фактички изчезнале како народ. А со оглед на тоа дека Черкезите потпаднале под 
влијание на Турците и Албанците, тие ги изгубиле своите народни обичаи и носии-
те, но го сочувале јазикот. Со заминување на Черкезите од Скопје, изчезнуваат и 
имињата ‘Черкески куќи’ и ‘черкеско маало’, иако сеќавањето за овој народ, како и 
на нивните обичаи, сè уште се живи во овој град“. 

Авторката, на стр. 254, пиши за 3.2 Маџир маало или „Вардар“ маало 
„По пат на инверзна миграција, во втората половина на 19. век во Македо-

нија се населувале Турци-повратници, наречени мухаџири. Тие се населувале гла-
вно по градовите, но ги имало и во селата. Со доселувањето на овие Турци-повра-
тници, градовите територијално се ширеле, а деловите во кои тие живееле денес се 
познати како мухаџирски маала. Во Скопје и во други градови во Македонија тие 
се одомаќиниле и ги нарекувале Маџири, а нивните населби- ‘маџир маала’. 

Првите Маџири се населиле на местото на отселените Черкези во малаата 
Чаир и Топанаа, а следните биле населени на десната страна на р. Вардар, во близи-
на на Влашкото маало и Ново маало. Тука бил создаден ‘Бошњачки сокак’ или ‘Бо-
шњачки куќи’. ...“. 

Авторката, на стр. 258, вели за 5.2 Доселувањето на Албанците во Скопје ... 
„Анализирајќи го денешното етничко шаренило на населението на Скопје 

преку формирањето на скопски маала, како резултат на миграционите движења во 
минатото, забележуваме дека ниту во еден период од развојот на овој град во него 
немало Албанско (Шиптарско, Арнаутско или Арбанско) маало. 

По масовното доселување на Албанците во Скопската Котлина, д-р Јован 
Хаџи Васиљевиќ наведува дека на ова подрачје нив ги има во 39 села. Д-р Јован 
Трифуноски одбележува, дека во Скопското Поле доселеното албанско население 
живее во 18 населби од најстарото доселување туку од крајот на 18. и почетокот на 
19. век. Тогаш многубројни, но сосем мали албански групи се населиле во север-
ниот ридски дел (Ридски села) и во високите алувијална рамнина на р. Вардар (Сре-
дерек) во северо-западниот дел од Скопско Поле. Најблиски населби до градот 
Скопје, каде во тоа време се населиле Албанци, биле: Горно Оризари, Бардовци, 
Волково (Вучи Дол), Горно и Долно Оризари (Сарајевско Оризари) и Бутел. 

Во текот на вториот бран на доселувањето на Албанци во Македонија, што 
траел од почетокот на 19. век и до крајот на четвртата негова деценија било извр-
шено поалбанчување на уште 30 македонски села, меѓу кои и скопските села Алди-
нци, Вртекица, Д’лга, Радуша, Тисовица и Шишево. Вкупно во Скопската околина 
до почетокот на 20. век било доселено 9.182 Албанци. Механичкиот прилив на Ал-
банци од Косово и Метохија во текот на 20. век и високиот наталитет на веќе досе-
лените Албанци енормно го зголеми нивниот број. За овие доселеници Македонија 
претставуваше вистинско елдорадо, поради што македонскиот етнографски про-
стор доживеал страшна ерозија“. 

Се говори за Албанци од Косово и Метохија- кај нас Арнаути=Геги се 90%. 
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Па во Битола имало воен гарнизон со Арнаути. Следи Арнаут- маала или 
Маџер- маала како Маџари=Унгарци но не Скиптар- маала или Албан- маала. 

Секако, и високиот наталитет бил/е монголски, што го нема-ло кај Белците.  
Јован Трифуновски, на стр. 26, истакнува: „Албанското население, кое ја 

знае својата племенска припадност во најголем број пристигнувало во пределите на 
Р.Македонија, преку Метохија, Косово и областа Горна Морава (околината на Гњи-
лане). Косовско-метохиската област служела како транзитна миграциска покраина, 
а низ неа водат и преселувањата во Р. Македонија кои се случувале по Втората све-
тска војна“. 

Арнаутите=Гегите во Косово и Метохија уште живеат со азиските традиции. 
Па токму овие Азијати авторите не ги наведуваат, што важи и за Јован Три-

фуновски. Следи овие Азијати опстоиле како Геги=Арнаути со азиски одлики итн. 
За да се потврди дека Гегите и Тоските не се еден народ, тие до денес ме-

ѓусебно не се разбираат. Исто така, тие меѓусебно не општеле и не стапувале во бр-
акови... Следи тие да потекнувале од  посебни делови: Гегите од северна Албанија, 
каде биле колонизирани Монголи, од кои биле протерани Мијаците, а во јужна Ал-
банија биле Тоските. Меѓу Тоските и Гегите постојат генетски разлики итн. 

За народносната генетска разлика покрај мене пишан и други Македонци. 
Познато е дека покрај што Монголите биле ниски, имале и дебело влакно на 

косата- токму и затоа тоа било и право. Ова било поврзано со повисоко ниво естро-
гени наспроти андрогени. Па мажите се обрастени по телото, што не е кај жената. 
Следи мажот да се бори за рангирање- жената е најстојчива и издржлива во своите 
замисли. Такво било труењето само на Средношколките во Куманово, но никако на 
Средношколците. Па ова може да биде како доказ за повисоко монголско учество. 

Кај маторицата се појавува високо ниво на естрогени, па следи канибализам- 
таа си ги јаде своите тек родени прасиња итн. Токму поради естрогените Монго-
лите се со висока плодност. Поради неа, тие од Источна Азија стигнале во Европа, 
а овде се говори и за 600.000 Азијати (Арнаути) со монголски висок наталитет, кој 
го нема никаде во Европа. Па тие не само да се со висок наталитет, се и крволочни.  

Се познати Мавровски работници, на кои кожите им биле режени, а само со 
цел да се види крвотечение, што е канибалистичка одлика на темните раси. Па е по-
знат и татарбивстек, недопечено скоро живо и крваво месо, а Монголите пијат крв 
од тек тогаш убиено животно итн. Тоа и др. се монголски одлики на Арнаути=Геги. 

Не случајно тие убиваат без совест во миг, дури тргуваат со човечки органи.  
За да се потврди дека Черкезите биле Монголи, во Америка имало индијан-

ско племе Черокези што означувало краток нож. Следи Черкезите биле ножаџии... 
Јован Трифуновски, на стр. 6, пиши: „Доаѓањето на албанските мухаџири од 

околината на Врање, Сурдулица и други ослободени области во Србија од војната 
во 1877-1878 година, претставува последица на политичките случувања. Еден дел 
од овие мухаџири успеале да избегаат пред налетот на српската војска во таа војна, 
а други дошле по војната, затоа што не сакале да живеат под српска управа. Вакви 
доселеници има во околината на Куманово, поточно, во селата Сопот, Горно Коња-
ре, Оризари и Романовце, во скопските села Осинчане, Долно Лисиче и Длага и во 
областа Полог. 

Не впуштајќи се во многу детали како заклучок на сè ова може да се утврди 
дека кон крајот на 18-тиот век и во првата половина на 19-тиот век, муслиман-
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ските Албанци добиле многу прилики на Балканот, односно ним им било овозмо-
жени најповолните животни услови, што воопшто би можеле да се очекуваат. Ме-
ѓутоа, силата на албанското население, благодарејќи на големото територијално 
проширување: до Црна Река кај Битола, до Вардар кај Велес, до Пчиња кај Скопје и 
Куманово и до реката Јужна Морава кај Сурдулица и во Грделичка клисура, не мо-
же да биде сфатено без планска потпора на тогашната турска државна власт. На та-
ков начин населените Албанци го раздвоиле христијанското население кое живеело 
во Македонија од она што живеело во јужните делови на Србија“.  

Стр. 17: „Ј. Цвииќ на едно место наведува дека доселениците муслимански 
Албанци, во однос на затекнатото христијанско население се однесувале многу на-
силнички и ‘мошне се засилиле’. Според овој автор, ‘никаде во светот немало по-
мала лична и имотна сигурност, отколку на Косово и Метохија’...“. 

Преселбите во денешна јужна Србија биле со Тоски на крајот на 18 век, што 
во исто време имало колонизирање Азијати во Северна Албанија. 

Па со Азијати во денешна јужна Србија немало до 1840 година. Ова било са-
мо кога се завршило со колонизирањето на Албанци-Тоски, што било, според Јован 
Трифуновски, стр. 2: „...од крајот на 18-от век до првата половина на 19-от век. Тоа 
е период долг шест децении: од 1780 до 1840 година“. 

Историски било познато дека Османите во своите редови вклучувале монго-
лски одреди. Такви биле Татарите, Черкезите- во Османовата војска имало черкес-
ки ред-како и други. По завршената задача, тие се враќале назад-за други војни итн. 

Е најбитно да се види кога на нашиве простори имало монголски колонисти. 
Патар Поповски,13 на стр. 42, пиши: „Оттаму, во заблуда...Имено, уште пред 

IX век со името Албанија бил нарекуван планинскиот масив на Северен Кавказ 
(Albania)...Gego-Mirdite (Kurdo-Arnautite)...донесени од Турците во втората полови-
на на XVII век од Мала Азија...на северниот Гегелак, подоцна од страна на Турците 
наречен Арнаутлак...Гегите, пак, кои живеат како колонисти во соседните земји, во 
Србија, Црна Гора, Македонија и Грција, за разлика од нивните несудени собраќа 
Тоските, повеќе го употребуваат терминот Албанија одошто Шкипнија, бидејќи тоа 
не е нивно народносно име. Меѓутоа, принудени се повремено да го користат и тоа 
име, бидејќи стравуваат од евентуална поделба на Албанија на Тоско-Шиптарска и 
на Гего-Мирдитска, чија граница би се наоѓала на реката Шкумба. Во тој случај 
‘дивјаците од северот’, како што Гегите се нарекувани од страна на нивните несу-
дени браќа Тоските, би опстанале без матична држава. Како што е познато, првиот 
обид во овој поглед беше направен во пролетта 1997 година од страна на Тоските, 
подржани од македонскиот елемент, меѓутоа со интервенција на англосаксонците 
беше спречена нивната физичка поделба. Тој подвиг беше разбирлив, бидејќи по-
следните себе си се сметаат за понапреден и поцивилизиран народ во секој поглед, 
одошто нивните собраќа Гегите, кои заради силно изразено нецивилизирано, теро-
ристичко и кримигено однесување дома и надвор, не сакаат да се страмат пред 
светот“. (Водачи на Гегите им биле само Тоските- Муслимани=Турци, Р.И.) 

Стр. 124: Во турските извори Арванија како географски поим се јавува дури 
во XV век, поточно во 1402 година и тоа исклучиво во мапите кои биле подго-
твувани за чисто воени и стратегиски цели, за нови освојувања на турската армија 
на север. По масовното доселување на Гего-Мирдитите (Курдите), од Мала Азија, 
                                                 
13 Петар Поповски, Георгија Кастриот- Искендер, Аз-Буки, Скопје, 2005 
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во втората половина на XVII век, кое било извршено присилно од страна на тур-
ските воени власти, а имало со цел да се разбие словенскиот елемент со едноверско 
муслиманско население, територијата на Сев. Арванија турските окупаторски вла-
сти ја нарекле Арнаутлак, а нејзините жители Арнаути. Новодоселените колонисти 
во Северна Арванија, Гего-Мирдитите, имаат курдско потекло,14 а името Арнаути 
им било дадено по селото Арнаут, кое се наоѓа во близина на Истанбул, во Турција. 
Имено, животот, навиките, обичаите и воопшто генетските особености на жителите 
од тоа село, биле идентични со тие на Гего-Мирдитите. И едните и другите биле 
познати како сурови луѓе, склони на грабежи, убиства и бесчинство, поради што во 
современа Европа последните, односно Гего-Албанците, го носат епитетот кри-
миногена нација. Според историчарите Hauser и Томић, кои ја проучувале генезата 
на таа племенска група, истакнуваат дека зборот Арнаут претставува ‘синоним за 
насилство и грабежи’, за ‘неред и безвластие’.15Гего-Мирдитите-Арнаути ‘Такви 
биле и во време на мирот и во време на војна’.16 Според нив, жителите од селото 
Арнаут и жителите во Сев. Арванија- Гегите, имаат исто потекло со жителите на 
Кавказ, со Курдите, Таџихистанците и Дагестанците. Некои историчари името 
Арнаутлак го врзуваат и со новогрчкиот збор Арбанитес, што има, речиси, исто 
значење како и во турската терминологија...“. (Пак, Арван=Арбан не е Арнаут,Р.И.) 

Арван=Арбан=ар бан- земјоделец. Па Арнаутите не се бавеле со земјоделие. 
Стр. 149: „‘На недостапните планински предели во Горна Малесија’, сооп-

штува Новаковиќ, ‘каде што сега живеат, речиси, независно, исламизираните и по-
албанчени словенски племиња- Климентите, Кастратите, Хотите, Пулатите, Мали-
сорите и другите предци, новодоселените дивјаци (мисли на Гего-Мирдитите, б.н.), 
последниве две столетија (XVIII и XIX век, б.н.) се одржаа среде словенското мо-
ре’. ‘Очигледно е’, вели понатаму Новаковиќ дека ‘словенската маса која го опкру-
жувала ова диво племе, целосно го закривала од надворешниот свет. Неколку сто-
летија тоа племе живеело затворено, како во гето’. Во овој контекст историчарот 
Цвииќ, пак, додава дека тие новодоселени шиптарски и гегомирдитски маси долго 
време ‘биле изолирани и не покажувале знаци на народен и државен живот’ “. 

                                                 
14 Нико Зупанич, Етнографски поглед врз Македонија, во: „Нова Македонија“ (Скопје),23 јуни 1994, 
15. (Извадок од научниот труд: „Македонска етнографска скица“, во: „Зборникот на научни и поуч-
ни трудови“, Љубљана, 1904). Види и: Д-р Конст. Иос Иречка, История Болгаръ, Одеса, 1878, 60. 
15 M. N. Hauser, La uoyage du levant de Philippe du Fresne-Camaus, Paris, 1897, p. 33 и 223. Види и Јов. 
Н. Томић, О Арнаутима во Старој Србији и Санџак, Београд, 1913, 13-15 и Васил Кънчов, Избрани 
произведения, том II, София, 1970, 339. 
16 Ibid. Според Иванов, порано името Арнаут т.н. Албанци го сметале (и сега го сметаат) за навре-
дливо и погрдно, па поради тоа, до пред 70- години од XX век меѓусебно се нарекуваат Шиптари. 
Сега и ова народносно име, особено кај Гего-Мирдитите, кај Курдите, кои како колонисти се наоѓа-
ат во соседните земји, во Србија, Црна Гора, Македонија и Грција, се смета за навредливо, па меѓу 
себе се нарекуваат Албанци, кое исто така, го сметаа за навредливо. Иванов, вели дека така се наре-
куваат од сепаратистички побуди, за остварување на сонот за Голема Албанија. (М-р Павле Џелего-
виќ Иванов, Албанци, Шкипери или Арбанаси..., 10). Според Зупанич, „Албанците, од времето од 
кога се знае за нив, па до денес, не знаат заедничка организација и за единствена идеја, а во поглед 
на културата,веројатно, стојат на ист степен, на кој биле уште пред Христовото родување, а можеби, 
и на уште пониско ниво“. Културното ниво на Арнаутуте, историчарот Зупанич го споредува со ку-
лтурата на Дивите Курди и со Кавказките племиња. Тие воопшто не сакале да работат, особено да се 
занимаваат со земјоделство. „Ако не можат да крадат’, вели Зупанич, „тогаш лежерно живееле како 
кавази или како вратари со накитени униформи и блескаво оружје. Сè, само не некоја потешка рабо-
та“. (Д-р Нико Зупанич, Етнографски..., 15). 
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Пак, во Северна Албанија Азијатите- Гегите биле малкубројни во однос на 
Домороците. Следи заклучокот, вон Албанија мнозинството Геги, кои се 90%, не 
можеле да потекнат од Гегите со монголски одлики од Северна Албијна каде биле 
малцинство. Значи, 90% Геги вон Албанија биле само со потекло од Азија- Азијати. 

Бидејќи се наведи најстарото колонизирање на Монголи,следи и редоследот: 
Според Јозеф фон Хамер, во 1836 година вон Албанија немало Албанци.  
Вилкинсон наведува по 1840 година со авторите Мекензи- Ирби за Черкези. 
Архимандритот Теофил од Кичевскиот манастир на 15 фебруари 1845 годи-

на се згрижува за обнова на разрушениот манастир од страна на Арнаутите во 1844 
година- со преселувањето на Арнаутите започнало да се уништува се христијанско. 

Следи Григор Прличев во Скендербег ги нема Гегите, а говори за Аранаут. 
Пак, во Сердарот се говори за Геги. Следи Арнаутите=Гегите биле само Азијати. 

Г. Вајганд ги истакнува Черкезите, кои биле страв и трепет за христијаните. 
Се истакна дека во Америка имало индијанско племе Черокозе- краток нож. 
Па според Европјаните во Америка, „Мртвиот Индијанец е најдобриот“ или 

„Мртвиот Черкез (Татар...) е најдобриот Черкез (Татар...)“,а ние од нив си страдаме.  
Овде има разлика: во Америка имало Черокези до со 19 век, а на Балканот 

како народ немало сè до 19 век. Нивното колонизирање било аминувано од Австро- 
Унгарија со својата Виена, наследник на Рим=Ром, а што важело и за Англија итн.  

Преселбите на населијата биле со домашни животни. Белците се селеле со 
говеда, а Монголо- Индијците со биволи. На стр. 2 е прикажан бивол со биволска 
кола. Пак, Монголите се селеле и со коњи, и тоа северно од Дунав, а и Мала Азија. 

Како доказ дека на Балканот биле населени кавказо- црноморски Албанци- 
Арнаути се потврдува и со ген на монголски коњ, ген на монголска долгоопашна 
овца-косовска,акинџии17(монголски лесни коњски одреди на Османите), монголски 
антрополошки одлики, дури и со долг кавказки череп и татарски заокружен череп, 
ДНК,18 повисок удел на монголска крвна група В и мешаната АВ на Белци и Мон-
голи, кавказко белокапче кое масовно се носи вон Албанија, но не во неа, обичаји и 
начинот на живеење како на кавказко-црноморски простори на Черкези и Татари.19 

За Шових и: „бројот на машките-муслиманите се удвостручил“- Монголи. 
Ова може да се потврди и со нивниот удел: во Р.Македонија 90% се Азијати 

(Геги=Арнаути) и 10% Европјани (Арбани=Скиптари=Тоски)- со уделот сè е јасно.   
 
РАЗЛИКА НА АЗИЈАТИТЕ (АЛБАНЦИ) ОД БАЛКАНЦИТЕ (АЛБАНЦИ) 
 
Јован Трифуновски, на стр. 1, кажува: „Значајно е да се истакне дека и на 

територијата на Р.Македонија, можат да се забележат извесни разлики во култу-
рниот и економскиот живот на албанското население. Тие разлики претежно се 
условени од регионалното потекло на ова население. Тоа значи дека поинаку живее 
и работи некој доселеник од Северна Албанија, а поинаку оној доселеник од Јужна 
Албанија. Мошне силно се изразени разликите помеѓу едните и другите, т.е. поме-
ѓу Гегите и Тоските, а до скоро време меѓу овие две групи не доаѓаше ниту до склу-
чување на брачни заедници“. 

                                                 
17 Хамер,на стр.42,пиши:јаничари,азапи,спахии и„...нередовни акинџии, страв и трепет на Европа...“. 
18 А и Георги Ефремов-МАНУ, ДНК на 100 Албанци со блискост на кавказко-црноморски простори. 
19 Овие наводи се збирни од моите претходни книги, несакајќи и овде истото да го повторувам итн. 
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Стр. 32: „Обичајот на крвната одмазда најмногу го зачувале албанските при-
падници од групата Гега, кои потекнуваат од северна Албанија. За разлика од нив, 
Албанците од групата Тоска, кои потекнуваат од јужниот дел на Албанија како што 
имам слушано, многу поретко го практикувале овој обичај. По Првата, а особено 
по Втората светска војна, крвната одмазда станала многу поретка“.  

„Во периодот кога бев на терен, се случуваше и по некоја крвна одмазда во 
селата на околината на Куманово, на пример, во селата Оризаре и Слупчане, како и 
во селата во областа Скопски Дервен и во некои тетовски села. Но, пред странците 
ваквите случаи на крвна одмазда не се изнесуваат, било да се случило во поново 
време или во минатото...“. 

Европа ја крие вистината за различното континентално потекло на Гегите. 
Стр.34: „Меѓу албанското население од групата Гега и Тоска владее значи-

телна поделеност. И едните и другите претставуваат посебна етничка група. Тоски-
те, иако се помалубројни, ги сметаат Гегите за попрости, посурови, поизбувливи и 
полоши од нив. Овие две етнички групи се однесуваат една кон друга како ендога-
мни заедници. Особено е изразена подвоеноста меѓу Гегите и Тоските, чии припа-
дници живеат во струшкиот крај и во околината на Битола. Своевидна граница ме-
ѓу селата на Гегите и Тоските во струшкиот крај претставува реката Црн Дрим“. 

Следи авторот разликува два генетско- географски народи. Исто наведуваат 
и Густав Вајганд и други: Гегите биле Азијати од кавказко-црноморските простори.  

Стр. 3: „Како резултат на повеќегодишните истражувања во Р.Македонија, 
д-р Јован Трифуновски утврдил дека околу 20 отсто од албанското население во 
Македонија се сметаат за ‘староседелци’ (кои за време на турското владеење ја 
прифатиле муслиманската вера), додека другите се доселеници од Албанија (околу 
90 отсто Геги и околу 10 отсто Тоски). Неговиот научен труд за првпат се објавува 
во нашата земја“. 

Јован Трифуновски, на стр. 1, пиши: „Албанците кои се доселени во Р.Маке-
донија, претежно припаѓаат кон две групи. Најголемиот дел од нив, односно, околу 
90% и припаѓаат на т.н. група Геги, чија матица се наоѓа во разни области од Се-
верна Албанија...“. 

„Останатиот дел од доселените Албанци, чиј број изнесува околу 10%, при-
паѓа кон групата наречени Тоски, чија матица се наоѓа во Јужна Албанија...“. 

Мирјана Мирчевска, Етнолог 9 (2000), на стр. 67, пиши: „Во Република Ма-
кедонија доселеното албански население припаѓа на две групи: Геги и Тоски. Не-
споредливо е поголем број на Гегите во однос на Тоските. Околу 90% од вкупното 
албанско население во Македонија припаѓа на Гегите, додека само 10% се Тоски. 
Матичната територија на Гегите се областите: Дукаѓин, Миридит, Мат, Задрим. То-
ските ја населуваат јужна Албанија и во Струшки Дримкол доаѓаат од следниве 
области: Черменика, Мокра, Корча, Елбасан и Подградец. Припадниците на Тоски-
те, односно во пределот Струшко поле, пр., с. Велешта, Мислодежда, Ливада, Гор-
но Татеши, Долно Татеши, Богојци, кој е соседен со Струшки Дримкол и Струшка 
Малесија“...„До пред 10-15 години албанското население од ниту едно село во 
Струшки Дримкол, не склучуваше брачни врски со албанското население од с.Ве-
лешта (иако географски се соседни села), токму поради сознанието дека припаѓаат 
на различни племенски организации“. 

Следи 20 отсто Албанци биле домородно-одродени Христијани=Македонци. 
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Меѓутоа, Гегите кои во Р.Македонија се 90% да бидат од Северна Албанија 
не било можно, затоашто сета Албанија нема-ла доволен број жени за 90% Геги да 
бидат со потекло од Албанија=Арбанија туку тие биле само Азијатки:Албанци=Ар-
наути со кавказко- црноморско потекло кои од 1840 година биле колонизирани ме-
ѓу Шар Планина и Врање.Тие со Тоските не се разбираат,не стапувале во бракови... 

Се наведува и што пиши Ѓорѓе Борозан, на стр, 100, во Етнолог 9 (2000): 
“Од април 1941. година до пропаста на окупациониот режим во Албанија, на Косо-
во и Метохија, во ноември 1944. година, во службата на окупациониот италијански 
и германски режим мнозинството на албанското население било во Југославија…“. 

Па неможело од северна Албанија да потекнуваат воналбанските Албанци 
во Југославија кои во однос на албанските Албанците во Албанија биле мнозин-
ство. Наводот објаснува дека вон Албанија Гегите воглавно биле само Азијати. 

 
АЛБАНЦИТЕ КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ 
 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 153, пиши: „Што посебно е 

важно самите муслимани...Нивниот однос према сонародниците на друга вера бил 
мошне суров. Од примерите на уништувањето на православното Албанско племе 
Сулиоти се гледа како Шиптарите муслимани се однесувале према Шиптарите хри-
стијани. Во писмото со кое се повикува на џихад- света војна Али-паша Тепелин 
рекол ‘Аги...да почнеме значи со корнење од нашата средина неверната раса Сули-
оти и да ги дочекаме одлучно неверниците... Така браќа правоверни муслимани 
обедините се и заколнете ми се во името Пророково дека ќе ги освоиме Сулите или 
ќе умреме’. Во еден петок јуни 1800 ги собрал Али-паша сите водачи на војната 
експедиција во текието на накшибендискиот дервишки ред во Јанина. ‘После ри-
туалното перење земајќи го Куранот од раката не чуениот шејх Јусуф-ефендија ги 
заколнал на светата книга сите присутни да се борат против Сулиотите заколнати 
непријатели на верата и државата...Шејхот ги прочитал одговорувачките делови на 
Куранот ‘а сите присатни се заколнале на верност’. 

После тоа уследил напад на Православните Сулиоти, кои на отпор ги храбр-
ел калуѓерот Самуил, кого народот го сматрал човек испратен од Бога. После же-
стоките борби Сулиотите се скршени. Заробениците Али-паша ги побил, така што 
‘едни живи ги одрал, други живи ги печел, а најсреќните ги заклал. На жените им 
ги отворале стомаците вадејќи ги од нив плодовите и сечејќи ги на парчиња’ “. 

Следи фуснота: „Освен истребување на Шиптарите христијани Али-паша 
маскарирал и Французи. После една битка со Французите Али-паша наредил на мр-
твите да им се отсечат главите и направи кула од нив: ‘Утредента зората го при-
кажала призорот Турко-Албанците на бојното поле, од главите исечени од лешеви-
те на француските војници, подигнале пирамида... Се раскажува дека црниот џелат 
кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта пад-
нал на телата на своите жртви и издахнал пред очите Алијеви. Ама им наредил да 
им се поштеди животот на осмина француски офицери и 147-мина војници и по-
дофицери... овие несреќници биле натерани со тепање да ги одерат главите и да ги 
засолат и стават на своите плеќи во вреќи, кои ги упртиле. Носејќи го тој ужасен 
трофеј се одведени во Јанина каде светињата ги дочекала со камења како крими-
налци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на севе-
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рна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладта 
и уморот. Кога некој од тие вистински маченици би давал знаци на слабост еден од 
придружбата би го фрлил на земја, би му ја отсекол главата која потоа би била уфр-
лена во вреќата која ја носел некој од неговите другари’. Цитат по исто, стр.61“. 

За Албанците Али-паша Јанински бил симбол-затоа тие така се однесуваат. 
Она што правеле тогаш пашите, продолжило и потоа...во 2001 год.- и денес. 
Стр. 155: „За државата те. власта во Цариград било важно жителите на крае-

вите кои Шиптарите ги запоседнале да бидат муслимани верни поданици на држа-
вата на која можат да се ослонат, а националната припадност на муслиманите не 
била важна. Резултатот бил земјата да се исламизирала, ама и шиптаризирала оти 
главни носители на исламот постанале Шиптарите. Словените кои се изложени на 
терор барале спас можеле тоа да го направат, било со иселување, било со промена 
на верата. Како Словените верата ја примиле преку Албанците така после ислами-
зацијата како по правило настапувале процеси на албанизација. Тој чинител го ви-
деле сите оние кои се движеле по споменатите подрачја. Французинот Виктор Бе-
рар вели: ‘Преводувањето во ислам не било дело на владата туку на големите посе-
дници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со наредба на ал-
банските бегови... Словените кои живееле покрај Преспанското Езеро добиле наре-
дба околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми 
посленици на полето на исламизацијата’.20 Оние кои би одбиле би биле изложени 
на опасност да ги изгубат животот и резултатите се знаат. 

Посебно е значајно дека на Албанците им било допуштено да работат што 
сакаат и да тие биле апсолутни господари на ситуацијата на некогаш чисти словен-
ски простори. Берар за тоа вели: ‘На брдата околу таа христијанска и земјоделска 
Славија се утврдиле Албанците- муслимани. Тие направиле круг околу градовите: 
Призрен, Ѓаковица и Приштина со своите тврдини и населби. Од тие точки тие се 
спуштаат во долината и према тренутното находување: убиваат, силуваат или се за-
доволуваат само со крадење. Со својство на муслимани тие себе си даваат право да 
бидат власници и господари... тоа е нормален став на муслиманите према христи-
јаните. Ама Албанецот внесува во експлотацијата живахна маштовитост во која се 
мешаат бес и доброта, превртливо пријателство и суровост која се меша а тоа ги 
чини најизменично најлоши тирани и најдобри другари’. 

Како резултат на таквата состојба бројот на христијаните се смалувал од ден 
во ден. Едни бегале, другите ја менувале верата и преминувале во ислам, освен тоа 
постоел уште еден начин смалување бројот на христијаните а тоа било со грабну-
вање на жени. Така муслиманската маса во однос на подрачјата се зголемувала. 
Американскиот историчар со албанско потекло Ставро Скенди кажува дека албан-
ските муслимани во Косово биле помалку толератни во верскиот смисол отколку 
неговите сонародници и истоверници во самата матица Албанија. Како што одело 
смалувањето на Словенското во корист на шиптарското население ни говори неко-
гаш чуениот француски историчар Рене Пинон. Тој вели: ‘1906 година тетовската 
долина Полог имала една четвртина албанско население и три четвртини бугарско, 
само четири години подоцна пропорциите се обратни’. Објаснувајќи како тоа се 
случило Пинон додава: ‘Заблагодарувајќи на својата пушка Албанецот се дочепкал 
на земјата која му се допаѓала’. Ако го занемариме етнонимот Бугари кој Пинон 
                                                 
20 Berard Victor: La Macedoine, Paris 1897, str. 20. 
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погрешно го употребува ќе видиме колку проблемот бил озбилен и како словенски-
те етнички подрачја се претворуваат во Албански односно муслимански“.  

Бидејќи Арбаните=Албанците како Муслимани=Турци биле водачи во Ос-
мановото Царство, тие со Османовата војска (Черкези- имало дури и Черкешки ред, 
како и Татари...), само крволочни ѕверови, можеле да ги исламизираат Домородци-
те-Православните,а скиптаризирањето=тоскизирањето се врешело многу подоцна... 

Ј. Трифуновски, на стр. 6, пиши: „Се случувало некои угледни албански по-
единци кои живееле во Битола,Тетово,Скопје или Охрид, да бидат носители на тур-
ската државна власт и тие настојувале, во нивната нова околина да имаат околу се-
бе и свои сонародници. Затоа, тие го повикувале и му помагале на албанското насе-
ление постепено да се населат во овие краишта. Ова особено зборува за извесниот 
Алил-бег Дерала од Тетово, за неговиот син Мемет-паша (умрел во 1915 година) и 
за неговиот внук Алим-бег. Во селото Котлина, кое се наоѓа во североисточниот 
дел на облста Полог, живеело православно словенско население, кое сосила го по-
чифличил споменатиот Алил- бег Дерала (од тетовското село Градец). Подоцна, не-
го го наследил синот Мехмед- паша, кој ги иселил православните родови од Ко-
тлина, а земјата им ја отстапил на муслимански соплеменици од Албанија. 

По Мехмед-паша, планинското населување муслимани од Албанија го про-
должил и неговиот син Алил- бег. Така, на пример, чивчиското село Дворце во 
Жеденската клисура бесплатно им го отстапил на доселениците муслимани Алба-
нци, со единствена цел- во тоа село да не се овозможи опстанокот на македонските 
родови. Слично постапил и извесен Јусуф-бег во селото Татиш кај Струга“. 

Стр. 6: „Заедничко за сите овие доселеници било што тие ги имале на распо-
лагање сите природни богатства: огромни пасишта, шумите, плодната земја итн. 
Христијанско-словенските селани кои биле староседелци не можеле да го спречат 
населувањето на муслиманите Албанци и постојано се иселувале од тие села. Кон 
крајот на 18-тиот и во првата половина на 19-тиот век, (1741-1822), извесниот Али-
паша Јанински, исто така го помагал ширењето на муслиманското албанско населе-
ние и протерувањето на на христијанското население.Неговите луѓе вршеле верски 
и економски насилства врз христијаните, поради што тие се иселувале, а нивните 
места биле населувани со муслимански Албанци, на пример, во околината на Ресен 
и Струга. Воопшто, на албанските доселеници кои дошле кон крајот на 18-тиот и 
во првата половина на 19-тиот век, спомнатите големци: Абдураман-паша тетов-
ски, Хамза-паша скопски, Џеладин-бег охридски и Али-паша Јанински им овозмо-
жиле бесплатно да дојдат до куќи и имоти“. 

Стр. 8: „Еве уште еден особено карактеристичен пример. Во првата полови-
на на 19-тиот век, во ‘Амзи-пашино време’ (1820-1845) македонските жители од 
полското село Горно Оризари близу Скопје, насилно биле раселени, а некои биле 
уништени (тогаш имало вкупно 95 куќи). На нивните имоти, спомнатиот Амзи-па-
ша, во помали групи населил муслиманско-албански семејства. Доселените жители 
не успеале да се снајдат во новата средина. Летните горештини, нездравиот воздух 
од околните мочуришта и лошата вода за пиење го отежнувале прилагодувањето на 
планинските луѓе во оваа полско село. Поради тоа, некои од доселениците умреле, 
додека другите кон средината 19-тиот век се иселиле од селото Горно Оризари. За 
ваквите случаи слушав и самиот во околината на Битола (селата Долно Српци, Ива-
њевци и Новоселани)“. 



 118 

Стр. 25: „Преминуваме на податоците за исламизирани македонски родови 
во околината на Струга. Во село Калишта покрај Охридско езеро постојат два рода: 
Танасковци (христијанско-македонски род) и Мустафовци (муслиманско-албански 
род), кои потекнуваат од ист предок. Во првата половина на 19-тиот век, поради 
зулумите на Али-паша Јанински, селото Калиште било раселено, а во него останале 
само двајца браќа, кои биле синови на Коста...“.  

Стр. 11: „Во 1850 година...Доаѓањето на Албанците во селата на тери-
торијата на денешна Р.Македонија, во почетокот веројатно се одвивало релативно 
мирно, бидејќи првите доселеници биле малубројни, а имало доволен голем број 
имоти и пасишта. Меѓутоа, како што муслиманско-албанското население доаѓало 
во сè поголеми и посилни бранови, дотолку повеќе се судирале интересите на на-
шето домородно население со албанските доселеници. Борбата траела сè до крајот 
на турското владеење, односно до 1912 година, во насока на потполна асимилација 
на нашето население на овие простори. Затоа, денеска во Македонија постојат ма-
лку мешани албанско- македонски села“. 

За Албанците важело- уште важи правилото на Исламот: Или ќе го примиш 
исламот, или ќе бидеш истребен. Албанците биле најкрволочни ѕверови-и до денес. 

Стр. 11: „До 1850 година, малото село Поповјане лај Кичево претставувало 
манастирка населба, бидејќи неговата земја припаѓала на манастирот ‘Свети Атана-
сиј’. Меѓутоа, во тој период земјата околу манастирот ја присвоил извесен Албанец 
по име Зенула, кој потекнува од околината на Дебар. Тој со неговите четири синови 
живеел во Поповјане, а тие подоцна им ја продале земјата на други Албанци, кои 
пристигнувале од околните кичевски и гостиварски села...“. 

Стр. 12: „Така, на пример, Ј.Цвииќ, одличен познавач на миграциските дви-
жења на Балканскиот Полуостров, во сите свои теренски проучувања пред самиот 
крај на турското владеење, ја забележал и следната констатација: ‘Луѓето во Маке-
донија ми зборуваа: ‘Ние дури и насон бегаме пред Албанците и Турците’ “. 

Стр. 13: „За нас особено се интересни податоците од трудовите на поедине-
чни странски научни работници.Така,на пример,Французинот Ф. Делизе, пред крај-
от на турското владеење во 1912 година, во својата книга ги наведува и следниве 
редови: ‘За Албанецот Гега или Тоска, словенскиот селанец е роб. Самиот Албанец 
е господар и крал, вооружен со својот јатаган на појасот и со пушката којашто ни-
когаш не ја остава. Кога напролет се симнува во рамнината, тој му удира жиг на те-
лето или кравата на словенскиот селанец, кои сака да ги резервира за наредниот 
празник.Наесен, тој се симнува за да го собере својот дел од жетвата, а потоа пак се 
враќа во планината. Ако му се допадне некоја куќа или нива, нејзиниот сопственик 
може слободно да си замине и да се исели. Така се покажува надмоќноста на Арна-
утинот, мошне лошиот сосед’ “. 

Стр. 32: „Во периодот кога бев на терен, се случуваше и по некоја крвна од-
мазда во селата на околината на Куманово, на пример, во селата Оризаре и Слупча-
не, како и во селата во областа Скопски Дервен и во некои тетовски села. Но, пред 
странците ваквите случаи на крвна одмазда не се изнесуваат, било да се случило во 
поново време или во минатото. Сепак, мошне добро се памети една голема и пове-
ќегодишна крвна одмазда која се случила во селото Копаница во Скопско Дервен. 
Таму живеат припадниците на два поголеми албански родови: Ѓуште и Маршеја. 
Крвната одазда меѓу нив започнала уште во далечната 1911 година, кога еден при-
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падник на првиот род грабнал девојка од вториот род. Одмаздата траела сè до 1922 
година и затоа биле убиени околу 40 мажи. Жената поради која била започната кр-
вната одмазда сè уште беше жива во 1949 година кога и самиот престојував во спо-
менатото село Копаница“. 

Бидејќи се говори за крвна одмазда, за една девојка „биле убиени околу 40 
мажи“. Па ако се соберат сите грабнати девојки и жени... Православни од Албанци 
Муслимани=Турци, и тие помножат со 40, веројатно, не смее да има жив Албанец. 
Изгледа дека Албанците на Православните им должат уште многу жртви- Албанци. 

Ѓорѓе Борозан, во Етнолог 9 (2000), на стр. 95, пиши: „Управо поради тие 
разлози...Од тој простор, во пориодот од 1878 до 1912, према податоците на Јован 
Цвииќ се иселило, или во албанско- турски зулуми нестанало околу 150.000 Срби. 
Тоа заправо покажува дека во концептите на теритријалната и етничката Албанија 
Косово имало приоритетно- стратешко значење“. (Срби=Православни, Р.И.) 

Милиќ Ф. Петровиќ, Етнолог 9 (2000), на стр. 108, вели: „Додека Турција... 
Целта била, ‘со насилие, оган и нож да се загуши секој покрет кај рајата, и да се 
сузбие секоја симпатија према христијанските држави’. Оттука зборот Арнаут, кај 
христијанското, како и кај малкубројното доселено турско население на Балканот 
бил синоним на неред и безвластие и поим на насилник, пљакаш и за паликуќа како 
во војната така и во мирот...“. 

Арнаут означувало само одметник,а Турците ги употребувала Одметниците. 
За сличното се продолжува, што опстоило дури сè до денес, што е подржано 

од Европа и САД со својата НАТО, затоашто виновно било православието и за нив 
опасноста на руското влијание на овдешни простори, иако Русите ни биле/се браќа. 

За сè ова да се потврди, тие се населувале во православни имоти. Па тие та-
му ништо свое не изградиле, затоашто тој што кради нема потреба и да гради- да се 
расфрла со муслимански средства, кога сè православно присвоил: арамија=арамија. 

И како доказ дека Албанците во Р.Македонија биле дојденци само како Му-
слимани=Турци, во новонаселените простори нема стара џамија, ни стари гробови. 

Па Албанците како Муслимани=Турци го присвојувале целиот христијански 
имот, како што било и со црковниот имот кој постанал џамиски. Токму и затоа Ал-
банците сè до 1913 година за имотите се без тапија на сопственост-тие се украдени. 

Па со тоа што во книгава се говори само за родови, тие биле само од 19 век. 
Бидејќи таквите родови се обогатиле за кратко време, тие биле само качаци. 
 
АЛБАНЦИТЕ КАЧАЦИ 
 
Па христијаните биле петвековно турско=муслиманско крволочно ропство. 
На стр. 3 се наведува насловот: „Навредливи термини“, во кого се пиши: 
„По кратко време почнав да го читам вашиот весник, со што ми беше мило 

дека и во нашата држава може да се чита весник во вистинска смисла на зборот. 
Но, денеска во текстот на д-р Јован Трифуновски сретнав зборови кои нега-

тивно допреа до мојата душа. Иако веќе подолго време во нашата држава беше на-
ведено дека од литературата ќе се изводат термините кои можат да придонесат за 
омраза помеѓу балканските народи која беше и главна тема на неодамнешната сре-
дба помеѓу министрите за образование на РМ и РТ. После што се појавија нашите 
историчари и рекоа дека тоа одамна е завршена работа. Но за жал, во денешниот 
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текст на д-р Трифуновски беше употребен терминот турско ропство. Кога го анали-
зирав текстот увидов дека во неколку места беше употребено и турското владеење 
или турското ропство, со што верувам дека турското ропство било употребено од 
навика. Затоа би ве замолил во иднина да се внимава да нема вакви пропусти, со 
што би се повредиле чуствата на етничките заедници кои живеат на овие простори“ 

Муртези Сулооџа, главен уредник на неделникот ‘Јени Балкан’ и дописник 
     На ‘Јени Донем’- Призрен/Косово“. 
Христијаните им плаќале данок на Турците=Муслиманите дури во крв-деца. 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 149, пиши: „...Таа заедница, 

како што вели Иналџик, се најдува стално во војна чија цел е да ги ослободи дру-
гите народи да имаат друг Бог освен Алах и чинителот дека Мухамед не негов 
пратеник. Према тоа секоја војна кои муслиманите ја прават во тој смисол е борба 
за остварување на едно добро дело оти на вистински пат треба да ги поведе оние 
кои залутале. Тој чинител и денес е пракса и теорија на сите исламски земји, а тоа 
малку се знае“. 

Албанците „ги ослободи другите народи да имаат друг Бог освен Алах“. 
Па најголемо зло било само од Албанците, кои биле крволочни извршители. 
Меѓутоа, Албанците=Арбаните за своите крволочни зулуми биле во служба: 
Јован Трифуновски, на стр. 3, пиши: „Османлиската власт постојано го пот-

тикнуваше муслиманското албанско население против христијанското...“. 
„Населувањето на муслиманските Албанци, кои во тоа време и биле мошни 

лојални на турско- османлиската држава...“. 
„За сè тоа, главен двигател била турско- османлиската власт, на која í пома-

гале поединци Албанци, кои во неа заземале видни и истакнати места. А имало 
многу такви личности. Турската државна власт и водачите на албанскиот народ ги 
кординирале своите акции“. 

„Сите тие податоци...населувањето...започнало кон крајот на 18-от век, по-
точно, во 1780 година...Некои од тие родови имаат многу домаќинства, што прет-
ставува доказ за нивниот релативно подолг престој во денешните села. Во овој пе-
риод, Албанците дале и повеќе истакнати поединци во турско- османлиската упра-
вна власт“. 

Христијаните со векови биле под албанско турско=муслимансло ропство. 
Јован Трифуновски, на стр. 10, пиши: „Околу средината на 19-тиот век, во 

прилепското село Браилово ‘од Дибра’ како полјак се доселил извесен Аџи Мемет. 
Потоа, тој ги повикал уште двајцата негови браќа, а од нив потекнува денешниот 
голем албански род, во кој некој Адем Зуља станал најголем зулумќар во при-
лепскиот крај“. 

Стр. 11: „Но, во периодот кога се вршело населувањето...сè до 1912 година... 
Постоеле и одделни постојани, т.е. ‘арамиски патишта’. Еден таков пат водел преку 
следниов правец: Корабска врата (превојот на планина-та Кораб)- планината Би-
стра (повеќе села околу планината Маврово)- местото Арап -кула кај кичевското 
село Бачиште. Околу овој пат на повеќе места има гробови. Имало повеќе такви 
арамиски патишта, така што од поедини делови на Албанија, тие избивале дури до 
Ресен и Битола, до Прилеп, Пореч и до околината на Скопје. 

Арамиите ја ограбувале стоката од пасиштата, а понекогаш ја одземале и од 
селските штали. Исто така, арамиите ги одведувале мажите поради уцена, особено 
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овчарите, сопствениците на стока или нивните деца. За тоа постојат многу подато-
ци во народните преданија и во песните. На некои од поранешните албански ара-
мии, потсетуваат и многу геогафски имиња:Арамиска пештера, Арамиски дол, Ара-
миска чешма, Арамиски камен итн.“. 

„Со текот на времето, извесни качаци се населувале и во Македонија. Ќе ги 
наведам следниве примери. Во областа Горна Река, како што тврдел Т.Смиљаниќ, 
селата Трница и Штировица станале средиште на доселените качаци. Во селото Тр-
ница се населил извесен качак- арамија Ахмет Шерета. Се зборува дека во една пе-
штера тој убил повеќе од сто христијани од селото Трница, како и од околните села 
и минувачи на патот Дебар- Гостивар“. 

Стр. 12: „На почетокот од 19-тиот век, група качаци од дебарскиот крај ги 
уништиле жителите на македонското населено место Метмир кај Битола. Нападот 
се случил на денот на празникот Св. Никола летен (22 мај). Ѕидовите на разурна-
тите куќи и ден-денеска постојат во селото. По споменатиот напад, од сите жители 
на Метмир, живи останале само членовите на три домаќинства“. 

Георги Радуле- Радуле,21 на стр. 5, пиши: „Османлиската империја навле-
гува во 19 век под закана од силни надоворешни непријатели и разјдувана од вна-
трешни проблеми. Централната власт, како што беше подвлечено, не ја контролира 
состојбата во државата. Али паша Тепелин (Јанински) е независен владетел на го-
лем дел од Епир, Албанија и Македонија. Во Серез управува моќниот феудалец- 
Исмаил бег. Во Видин командува друг независен паша- Осман Пазватоглу. Само-
стоен господар е и египетскиот паша Ахмед Али (роден во Кавала). Во 1805-1806 
г., јаничарите креваат востание во Европска Турција. Во 1807 г. востанието го за-
фаќа и Стамбол. Јаничарите го симнуваат (29.05.1807 г.) од престолот Селим Трети 
и го поставуваат Мустафа Четврти. Соборците на Селим Трети се собираат во Русе. 
Создаваат тајно здружение ‘Русенски пријатели’.Русенскиот паша Мустафа Бајрак-
тар, приврзаник на Селим Трети, тргнува со војска и го ослободува Стамбол. Сака 
одново да го врати Селим Трети, но Мустафа Четврти побрзал и го убил затворе-
ниот султан...“. (Стамбол=Цариград- царски град, Р.И.) 

Стр. 6: „На моќниот Мехмед Али султанот му прави големи услуги. Го при-
знава (1831 г.) за наследник-паша во Каиро. Поставен е на чело на египетската кра-
лска династија која владее сè до Фарук Први (1952 г.)“. 

Зајдл,22 на стр. 53, пиши: „...Македонецот Мехмед Али на чело на албанска 
телесна гарда за паша на Египет и постана на султанот најмоќен и најопасен вазал“. 

На Македонецот Мехмед Али крвни извршители му биле само Албанците. 
Стр. 21: „Турците и Албанците-муслимани извршиле страшни колежи. Во 

1825 г. Ибрахим паша (син на Мехмед Али) се стационира на Пелопонез и за две 
години ја опустошил пелопонеската земја. Илјадници Грци биле однесени како ро-
бови. Во 1826 г., по долга опсада, е освоен градот Мисолонги...“. 

Секаде каде требало да има колежи, секаде биле Албанците, само ѕверови. 
Георги Радуле-Радуле, на стр.7,вели: „Со ослабената централна власт на јар-

емот на ропството уште потешко се тегнел. Особено тешка била положбата на Мак-

                                                 
21 Георги Радулов- Радуле, Историја на Македонија- апологија на македонството, Плус продукција, 
Скопје, 2009.. 
22 Wolf Seidl, Bayern in Griechenland, Die Geburt des grichischen Nationalstaats und die Regierung König 
Ottos, Prestel-Verlag München, 1981. 
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едонците од Западна Македонија. Таму непрекинато навлегуваат разбојници од Ал-
банија и го ограбуваат населението. Немало власт за да го спречи. Како резултат на 
многубројните поплаки од арнаутските злостортва, кој крајот на јули 1800 г. султа-
нот Селим Трети испраќа ферман до кадиите и нивните заменици, до офицерите, 
чиновниците и видни личности во Македонија, со кој се заповеда дека без специја-
лно решение да не се дозволува на ниту едно лице да премине од Албанија во Ру-
мелија. Било решено да се издаваат семејни дозволи и документи за преминување 
на војници. Од ферманот се гледа дека слични заповеди султанот издавал и порано. 
Но, тие не биле почитувани, поради што било потребно да се издаде нов ферман“. 

За да се одбегне името Македонија, било внесено името Румелија, според 
Ром=Рим=Рум.На тие простори Албанците биле крволочни ѕверови- еве го доказот:  

Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен,  
Селим III (1789-1807), за Албанците, 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 за-
доени со лоши намери, да праваат ѕверски напади, убиства, кражби и други безако-
нија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Маке-
донија...! О, Боже, исчисти ја земјава од гнасните дела на разбојниците од нивните 
безаконија и насилби...! Презри ги, исечи ги со мечот на победниците...!“23  

Турците Албанците=Арбаните како Муслимани=Турци ги викаат Арнаути. 
Георги Радуле- Радуле, на стр. 8, говори: „Македонија станува центар на 

Европска Турција. Седиштето на Румелискиот вилает било преместено (1839) од 
Софија во Битола“.  

Битола била центар на Арнаутите, каде има-ло само Арнаут/Маџер маала. 
Стр.25- Ослободување на Бугарија: „По ослободувањето на Грција и Србија 

нашата земја и натаму е дел од огромна држна формација, распространета на три 
континенти, со околу 36 милиони жители- 21 милион муслимани и 15 милиони 
христијани. Од муслиманите 11 милиони биле Осамнлии по потекло и османилизи-
рани (кои зборувале турски), 6- 8 милиони говореле арапски, околу еден милион 
биле Курди, 750.000 биле Албанци, останатите биле славофони, романофони и др. 
христијани биле славофоните, а имало и гркофони, романофони, албанофони и Ер-
менци“. 

Стр. 27: „Муслимани од Србија и од Грција се населуваат во Македонија. 
По Кримската војна на Балканот се населуваат кримски Татари ио Черкези. Гонети 
од христијани, останати без ништо, бегалците муслимани биле многу злонамерни. 
Особено диви и жестоки биле Татарите и Черкезите. За убава облека, чизми итн. 
убивале луѓе...“. 

Нивни водачи биле Арбани=Скиптари- до денес качаци врз православните.  
Стр. 103: „Во 1880 г. Лигата подготвила модерен ‘Устав за идното државно 

уредување на Македонија’, земајќи го за образец белгискиот устав. Тоа за нашата 
национална историја е интересен документ и ќе приведам некои извадоци. Во во-
ведот се вели: ‘Земајќи го предвид стремежот и желбата на големото мнозинство од 
населението на територијата која со векови го носи името Македонија и со цел 
еднаш засекогаш да се сопрат насилствата и интригите околу нејзиното заграбува-
ње од страна на балканските држави, имајќи го предвид чл. 23 од Берлинскиот до-
                                                 
23 Д. ИхчиевÍ, Турски дÍржавни документи за...и: Љубен Лапе, Одбрани текстови..., I дел, 367-369. 
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говор... Македонската лига, како единствен легитимен претставник на словенското 
мнозинство на населението во Македонија, го подготви овој Устав...’. Член 1 ги оп-
ределува границите на Македонија, а чл. 2 подвлекува дека во тие граници ‘се со-
здава држава Македонија, под врховен суверенитет на Неговото Величество Султа-
нот, под покровителство на европските големи сили, како автономна држава на ма-
кедонскиот народ и други националности што живеат во нејзините граници’. Во чл. 
3 се декларира дека во македонската автономна држава живеат:Македонци-705.000, 
Турци и Помаци (муслимани)-450.000, Арнаути (православни и муслимани)-75.000, 
Евреи- 65.000, Грци- 61.000, Власи и др.- 41.000. (Како што гледа читателот, Бугари 
и Срби во Македонија нема). Се признавале сите вероисповеди во Македонија, а 
православната црква на Македонците требало да се нарекува Охридска архиеписко-
пија и да биде со седиште во Солун...“. 

Македонците се бореле за своја држава, а малкубројните Арнаути во полза 
на Османите против православните Македонци,тие да немаат своја држава-и денес. 

Во Р.Македонија има-ло имиња со арамиско, Арамиски гнезда-само арамии. 
Во кажувањата за Јордан Пипераката- тој се борел против арамии=Арнаути. 
Рускиот амбасадор во Битола биле убиен од Арнаут. Па и кој не друг човек!  
Следи Албанците биле „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните. 
Албанците се виновни за истребувањето на Православните- само злочинци. 
Па Православните страдаат само поради Русите, „браќа“ на Македонците... 
Подржувачите на Албанците се непријатели на Православните- човечноста. 
Како што Албанците вон Албанија биле населени,назад да ги врати Турција.  
Ако кон ова се додаде дека Азијатите биле 90%, оправданоста е неминовна. 
 
САМО КРВОЛОЧНО-ЅВЕРСКА И КАЧАЧКА „ВЕЛИКА АЛБАНИЈА“ 
 
Ѓорѓе Борозан, Етнолог 9 (2000), на стр. 92, пиши: „Албанската политичка, 

научна и информативна пропаганда со своите повеќедецениско делување против 
Југославија, а од скоро и против Македонија, формулирала неколку стереотипови 
кои постанале осново поаѓалиште за остварувањето на великоалбанскиот стратеш-
ки проект.Програмот на територијалната и етничка Албанија,формулиран со наста-
нокот на првата албанска лига во Призрен 1878. година трае веќе повеќе децении 
во неизменет облик како неспоред и општо прифатен национален идеал на сите 
Албанци, ма каде да се најдуваат. Идејата, пораката, политичкиот концепт на на-
ционалните водачи и посленици во културното усмерување секогаш се такви да го-
ворат за единството на Албанците ‘по крв и јазик’, и надминување на познатата 
максима на Пашко Васе- ефендија: ‘Албанството е една религија на Албанците’. 
Вака тестиран пат на единството на албанската нација на териториите на некога-
шните турски вилаети (битолски, односно монастирски кои зафаќаат голем дел на 
територијата на Југославија и Македонија, како и скадарскиот и јанинскиот во кои 
се најдува државата Албанија) ги оптеретува и ги прави југословенско-албанските 
и македонско-албанските односи неизвесни“.(Албанија немало до 1912 година,Р.И) 

Наведеното е само исламско, но не народно, затошто 90% се Геги- Азијати. 
„Од Тирана на Албанците во Југославија, Грција и Македонија се гледа како 

на ‘загрозен дел на нацијата’ која треба да í се помогне да избори самосталност, а 
потоа да постане дел на единствената Албанија. Држејќи се на вилаетските ‘грани-
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ци’ како територијални оквири кои е потребно етнички да се потполни, албанската 
историографија следи кон таа цел и ги оправдава сите напори и методи на при-
менување на неговото остварувања. Наиме, од загрозеноста на Албанците што со 
воља на големите сили не им е дадена држава и призната 1912-1913. година, тие 
упорно го истакнуваат попат на меморандуми дека со вољата на силите и соседни-
те држави (Србија, Црна Гора и Грција) на Лондонската конференција 1913. година 
на Албанците им е нанесена неправда со тоа што половина на ‘нивните’ етнички 
територии останале вон Албанија. Затоа веќе со децении во готово истоветна содр-
жина се поновуваат захтевите од првите меморандуми упорно барајќи редефинира-
ње на албанските граници и во таа цел се користи секоја кризна ситуација за оста-
варување на овие захтеви. Сврстувањето уз онаа од силите кои во конкретниот слу-
чај најмоќната и која е спремна поради своите интереси да ги користи Албанците, 
онака како е тоа, нарочито во последните два века го чинела Турција, успевале на-
ционалните и политичките албански правци да остварат поедини сегменти од вака 
амбициозен програм, ама никако до крајот и на начин со кој би биле задоволни“. 

Кога Православните во Арбанија ќе постанат беззначајно малцинство, тогаш 
и ќе следат нивните страдања како што е се Православните вон турската Арбанија. 

„Упорно пропагирајќи ја загрозеноста на Албанците во соседните држави, 
владите во Тирана стално покажување патерналистичка грижа на матичната држава 
и во светското јавно мнение, стварале впечаток дека се работи за ‘албански земји’. 
Со тоа се покушува да се симне копрената на сталниот присутен сецесионистички 
покртет на Албанците во Југославија, Македонија и Грција, и да се оправда ‘наси-
лно’ остварена етничка предоминација на различните облици албанизација. Запра-
во по пат на исламизација, а потоа албанизација, како најчест облик на нарастување 
на албанскиот етнички корпус, е пореметена демографската слика на споменатите 
простори во мера која може да се пореди со пустоносната река како што ја дефи-
нирал историчарот Јован Томиќ уште 1913. година“.  

Албанците биле/се само двоконтинентално-муслиманска мафијашка нација. 
„Западна Македонија, како и Косово и Метохија, се незаоблазна димензија 

на геополитичката упатеност и меѓузависноста на Албанија, Македонија и Југосла-
вија. Албанската надворешнополитичка доктрина, меѓутоа, ги замрачува таквите 
односи, оти е усмерена на непрекината индоктринација на Албанците во окружува-
њето со великоалбанската идеа. Наиме, легитимно право на матичните земји е да се 
интересираат за положбата на своите малцинства во соседните држави Тирана го 
претворила во деструктивен патернализам кој е на прашање остварување планот 
‘Косово- република’ попримила димензија на снажен уплив на меѓународни орга-
низации покрај изразувањето на политичкиот став дека се работи за внатрешно 
прашање на Југославија“. 

Европа и САД сосе НАТО со инвазија врз Србија го создадоа Косово, а со 
агресија врз 2001 година врз Р.Македонија само Македонците во светот останаа без 
своја национална држава-само поради Русија.Па на Грција ништо не и недостасува. 

„Геополитичка визија на територијалната Албанија и на тој начин веќе е 
остварена претпоставката на ‘етничката Албанија’, чии политички неуралгични го-
тово бил балкански простор, нарочито неговиот југозападен дел“ 

Следи најголема грешка што се создала муслиманската=турската Албанија. 
Османовото муслиманско царство не било поразено- па Албанците се само Турци.  
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„Бидејќи великоалбанската визија од времето на Лигата во Призрен од 1878. 
година до она формирана во фашистичкиот протекторат ‘Велика Албанија’ во вто-
рата светска војна 1943. година, поновување со многу меморандуми, политички ги 
спутавале сите настојувања Белград со Тирана да оствари односи на добрососед-
ство, а тоа се наставило и во послевојни децении, крајот на овој век, во знак на по-
литичка состојба на Косово, Метохија и во Македонија, која наметнува многу пра-
шања, меѓу кои е иднината на југословенско-албанските и македонско-албанските 
односи, секако, во прв план. Потсетувајќи на макар со дел остварена, теритирија-
лната и етничка Албанија во втората светска војна предупредува на крајна внима-
телност поради тогаш насилно изведена измена на демографската и етничка слика, 
која во повоените години продолжила и денес прагматично се користи во полити-
чки сврхи. Дипломатски настанала како ‘предѕидие’ против словенската опасност, 
Албанија и денес останува во улога на ‘антимуралот’ со православните Срби, Ма-
кедонци, Црногорци и Грци“. 

Па само „против словенската опасност“ од Срби, Македонци и Црногорци. 
Па Православните страдаат само поради Русите, „браќа“ на Македонците... 
И Османовото Царство го замени името Македонија со Рим=Рум- Румелија. 
„Територијалната и етничка Албанија, сфатена во дух на етноцентристичка 

примена на албанизацијата, го тестирала патот кон ‘Велика Албанија’ како плани-
рана рамка која демографски треба да се потополни. Новите истражувања покажу-
ваат дека е патот кон таа цел на просторот на Западна Македонија, Косово и Мето-
хија попримил драматилните размери“. 

Целта ќе се оствари само кога Албанците како двоконтинентален народ од 
Балканот сосе Азија (кавказко- црноморски простори) ќе се обедини со кавказка 
Албанија... И конечно ќе се дооформи со испраќање од страна на Хазарите, само за-
ради енергетски извори,3-4 милиони кавказки Албанци...во „Велика Албанија“ итн.  

„Почетоците на великоалбанската идеја можат да се пратат од прагматични-
от став на турската Порта, која, да би ги придобила Албанците пред отворање на 
Источната криза, 1875-1878, обеќавала создавање на автономен ‘арбанашки вилает’ 
со центар во Битола. На таа основа се правците на Албанскиот комитет во Царигр-
ад (Абдул Фрашери и Пашко Васе) го разработиле планот, барајќи од Портата тој 
албански вилает да ги обфаќа просторите на скадарскиот, јанинскиот, битолскиот и 
косовскиот вилает. Со тоа во врска, покренале политичка акција кај дипломатските 
претставници на големите сили во Цариград и организирале агитација меѓу Албан-
ците после што уследил меморандум на Портата од 24. април 1877. во кој се назна-
чени просторите на споменатите вилаети.  

Како реакција на поразите и територијалните губитоци на Турција со Ср-
бија, Црна Гора и Русија, окончан со мирот во Сан Стефано, 3. март 1878 година, 
уследил, 30. мај, нов меморандум на Албанскиот комитет, со кој е барано од Пор-
тата да ‘албанските земји’ да им се остават на Албанците. Како во тоа време се при-
ведува крајот на припремата на Конгресот во Берлин, свикан да изврши ревизија на 
санстефанските одлуки, албанската агитација е, неспутавана од Портата, фаќала 
мах и веќе на првите зборови во Призрен, од почетокот на јуни 1878, Абдул Фра-
шери, во име на делегатите на јужна Албанија, излегол со радикален предлог за те-
риторијата на идната Албанија, која би ја правеле четири пашалуци: 1. Јужна Алба-
нија, со Епир и Јањина; 2. Северни и средна Албанија, со Дебар, Скопје, Гостивар, 
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Прилеп, Велес, Битола и Охрид и 4. Косово со градовите: Пеќ, Ѓаковица, Призтен, 
Митровица, Приштина, Гњилане, Прешево, Куманово, Нови Пазар и Сјеница. Како 
на просторите на споменатите вилаети Албанците правеле тек нешто повеќе од 
30% на вкупната популација, очигледно е дека етничките разлози биле во потполна 
опрека со теритиријалните. Меѓутоа, пласирајќи го тој концепт на идната Албанија 
во оновремениот виенски печат, Абдул Фрашери успеал да го заинтересира шефот 
на австроунгарската дипломатија Ѓул Андрашиа макар толку во неговите изјави ќе 
се најде место и за Албанците како употребливи за противење на рускиот пансла-
визам и стварање заеднички југословенски држави на Балканот“. 

Албанците биле муслимански двоконтинталено- дворасен народ- злочин. 
Следи против православно-тн.словенска Русија во полза на Албанци=Турци. 
„Со призренските зборови на кои се разменети различни предлози, е упатен. 

на половината на јуни 1878, меморандум на Конгресот во Берлин во кој се бара 
признавање на територијалниот интегритет на ‘албанските земји’ под суверенитет 
на султанот. Образложувајќи го смисолот на тој меморандум, Лигата во Призрен се 
раководела со желбата ‘за одбрана на земјиниот интегритет’ и ‘царските права на 
нашиот Њ. В. Султан’. Учесниците на призренското собрание, во книгата на одлу-
ки (Карарнами), по повод на промените настанати со овие војувања, констатираат: 
‘Не ќе дозволиме влегување на страните трупи во нашите подрачја. Бугарската вла-
да не ќе ја прифатиме ни по име. Ако Србија доброволно не ги евакуира краевите 
кои противправно ги окупирала, против неа ќе ги упатиме акинџиите и ќе ги на-
правиме крајните напори да би издејствувале предавање на тие краишта. Против 
Црна Гора ќе постапиме на ист начин’. 

Управо поради тие разлози и на основ така дефиниран ‘албански’ простор 
настанала Лигата во Призрен и се афирмирала како војна и политичка организација 
која се спротиставувала на извршувањето на одлуката на Конгресот во Берлин за 
разграничување на Турција од Србија, Црна Гора и Грција. Опседнатоста на лиги-
ното водство со обраната на териториите назначени од страна на Портата како ‘ал-
бански вилает’, се претворило, од 1878, во жестоко спротиставување на соседните 
држави на верскиот, етничкиот, политичиот и културниот план. Последица на тие 
сукоби, пратено со сè поголема измена на етничката структура на словенското 
население, след исламизацијата и албанизацијата, највидливо се осетиле на просто-
рите на оновремениот косовски вилает. Од тој простор, во периодот од 1878 до 
1912, према податоците на Јован Цвииќ, се иселило, или во албанско- турските зу-
луми нестанало околу 150.000 Срби. Тоа заправо покажува дека во концептите на 
територијална и етничка Албанија Косово имало приоритет- стратегиско значење. 

Иако во Берлин 1878, не се разматрало албанското прашање, ставовите од 
меморандумот, врачени на поедини диполматски претставници, послужиле за по-
литичките размислувања за употребата Албанија како територијално и етничко 
предѕидие на ‘словенската инвазија’. Просторите на оновреме на стара Србија и За-
падна Македонија во такви размислувања имале посебно значење. На нив прв скре-
нал внимание италијанскиот дипломат Бернардо Берио. Во своите размислувања за 
Албанија и Албанците, тој í напоменува на својата влада како тие би можеле да им 
послужат како предѕидие на словенската и грчката доминација на јужно балкански-
те простори и за зауставување на австроунгарскиот продор кон Солун. Го сматрал 
притоа, подрачјето на Косово ‘клучна точка во владеењето со Балканот’ и бил на 
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мислење дека за идната Албанија мошне е важно тоа подрачје во северен Епир (Ча-
мерија) да се најде во нејзините рамки. 

На почетокот на 20. век, ‘албанското прашање’ се нашло во сферата на сè 
поафанзивната австриска војно и политичка доктрина, усмерена на рушење на Ср-
бија и Црна Гора. Барајќи погоден момент на Србија и Црна Гора да им зададе удар 
‘одненадеж и со најголема одлучност’, во Виена се разматрале бројни планови за 
австроунгарскиот продор према Солун и во таа цел се размислувало за што посвр-
сисходно користење на Албанците. На Балплацот сè почесто се расправало за Ср-
бија и Црна Гора како експоненти на руското влијание на Балканот. Уз тоа, пратеј-
ќи ја одлучноста и спремноста на Србија, Црна Гора, Бугарија и Грција со војна пр-
отив Турција да ја преуредат политичката карта на Балканот, австроунгарскиот ге-
нералштаб, во порака на царот Јосиф, посебно нагласил: ‘Во случај Турција да биде 
скршена, ние мораме да го земеме Косово за трајно да ја раздвоиме Србија и Црна 
Гора и да би го осигурале пристапот на Албанија, која обавезно мора да припадне 
на нашата сфера на моќ’. 

Новите поттикнувања за стварање на Албанија, која, и на почетокот на 19, 
век, превасходно е географски поим, настанале за време на албанскиот покрет за 
автономија од 1909. до 1912. година. На собирот во Битола, 1909. година, албан-
ските претставници избрале Комитет на националното обединување во границите 
на скадарскиот, битолскиот и јанинскиот вилает. И комитетот за одбрана, форми-
ран во Скопје 1910. година, се огласил со слични захтеви, барајќи ги за граница на 
идната Албанија северниот Епир, Македонија со Скопје и Стара Србија (Косово, 
Метохија и дел на новопазарскиот санџак). Тој самиот комитет на самиот почеток 
на Првата балканска војна, во октомври 1912, се огласил со апелите сите Албанци 
со оружје да се спречи промена на турските граници и поделбата на териториите 
кои ги сматраат за албански. Меѓутоа, брзиот пораз на турските снаги во војната со 
балканската алијанса ги изложил Албанците на бројни опасности: Скадар го опсе-
днале црногорските трупи, српската војска преку Косово и Македонија низ средна 
Албанија се упатила кон Драч, а грчките трупи ги зазеле Корча и Ѓирокастро. Со 
тоа потполно биле доведени во прашање сите резултати кои албанското политичко 
водство го постигнало со борба и востанија за стекнување автономија, од 1909. до 
1912. Со одлука на востаничкото водство сите Албанци да станат во одбрана на ту-
рскиот територијален интегритет, е пропуштена, се чини, погодната прилика албан-
скиот народ својата политичка судбнина да ја усолгаси со околните народи и држа-
ви. Останувајќи уз Турција, спутани со окови на нејзиниот феудализам, Албанците, 
опчинети со политички амбиции на своето водство, сметале со можност на ствара-
ње албанска држава за стратегиски интереси на австроунгарската и италијанската 
балканска политика. 

Излезот од неизвесните ситуации, створените успеси на Балканскиот сојуз 
во октомври и ноември 1912, албанските правци, предводени со Исмаил Кемал- 
Влора, се нашле во консултации на виенските и римските политички кругови и на 
основ на добиените гаранции, ја прогласиле во Валона 28. ноември 1912. година, 
независноста на Албанија. Во Меморандумот од 2. јануари 1913, упатен на Кон-
ференцијата на амбасадорите во Лондон, која од 17. децември 1912, расправала за 
последиците на војната на изменетата состојба на Балканот и, во врска со тоа, ста-
тусот на идната албанска држава, порачале дека границата треба да ‘одговоруваат 



 128 

на максималната варијанта на територијалниот програм на албанскиот покрет’. Со 
тоа во врска, се напоменува дека ‘границите кои ние ги бараме тргнувајќи од сега-
шните со Кралството на Црна Гора и подразбирачките градови: Пеќ, Митровица, 
Приштина, Скопје и Тетово со нивните околини, задржувајќи ја сегашната граница 
(према Грција- Ѓ. Б.) сè до Превеза’. Издржувајќи ја спремноста својот ‘неуморен 
иредентиам’ да го настават сè додека нивните захтеви не бидат исполнети, пра-
вците на таа самовикана влада на Исмаил Кемал, со незадоволното територијално 
решение на Албанија, формирале, 1913. година, Комитет за одбрана на Косово и 
северниот Епир и, преку друштвата ‘оган’ во САД и слични на албанските здруже-
нија широко на Европа, отпочнале со пропагирање на назначените вилаетски гра-
ници како национална цел на основ на начелото Албанија на Албанците“.  

Само заговор на католички Рим и Виена врз Православните- да се истребат. 
„Можноста на достигнувањето на зацртаните граници за време на австроун-

гарската окупација на Србија и Црна Гора во текот на I светска војна, иако неоства-
рена, резултирала со понатамошни нетрпеливости во македонско-албанските одно-
си, српско-албанските и црногорско-албанските односи, пореметени со промените 
на демографската слика на западна Македонија, Косово и Метохија во корист на 
албанската популација. И додека војниот пожар на Балканот се стишал и од него 
изрониле заеднички држави на југословенските народи, од Драч 1918. се огласила 
провизорната албанска влада на Турхан-паша Перметија поновувајќи ги концепти-
те на Призренската и Пеќката лига од 1878. и 1899. и захтевите содржени во Мемо-
рандумот од 2. јануари 1913. а потоа, пред мировната конференција во Версај, 
1919, заради протежирање на нерешеното албанско прашање на албанските грани-
ци, во Скадар 7. ноември 1918. е формиран Косовски комитет чии политичко- про-
пагандно и терористичко деловање, од позиција на албанскиот иредентизам и косо-
вскиот сепаратизам, пресудно ќе влијае на сузбивање на сите покушувања на вла-
дите во Белград и Тирана да ги нормализираат односите во текот на меѓувоениот 
период. 

Не мирејќи се со решението на албанските граници од 1913. како по препо-
рака Конференцијата во Версај, ги зела во разматрање и усвоила Конференцијата 
на амбасадорите, 9. ноември 1921. раководството на Косовскиот комитет, уз отво-
рена, или прикриена помош на албанската влада, со успорните истакнувања на те-
шката положба на Албанците во Југославија, допринесувало Косово и Метохија да 
биде со текот на меѓувојното време на стален извор на неспоразум измеѓу Тирана и 
Белград. Наиме, со прашањето на положбата на албанското малцинство во Крал-
ството Југославија и настојувањето југословенската влада да го истисне, или барем 
да го заустави италијанското влијание во Албанија, се поттикнувани стални југо-
словенско-италијански пресезање околу престижот во Албанија. Протежирајќи ги 
правата на албанското малцинство во Југославија, римските политички кругови 
поттикнувачки делувале на ширење на качачкиот покрет и, преку Косовскиот ко-
митет, во текот на целиот маѓународен период, стварале широк простор за делува-
ње на косовскиот сецеонизам. 

Со промената на политиката на Ахмед Зогу према Мусолинијевата фаши-
стичка Италија (1926) и сфаќањето дека неговото кралска титула ‘крал на Алба-
нија’ подразбира патернализам према сите Албанци, албанскиот покрет за терито-
ријална и етничка Албанија добил нови поттикнувања. На прашањето на Косово, 
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Западна Македонија и северен Епир италијанската пропаганда им придава поголе-
мо значење со ширење на вести по пат на печат за ‘новата’ и ‘етничка’- Велика 
Албанија. Таквата италијанско-албанска пропаганда нарочито се запазува воочи и 
после италијанската окупација на Албанија 7. април 1939. година, Со таквата про-
паганда се собрала хетерогената албанска емиграција и своето политичко понаша-
ње го изразувале прифаќајќи го програмот на Косовскиот комитет. За Мусолини и 
италијанската влада, на кои ‘новата’ Албанија била аргумент од прворазредно зна-
чење за односите со Југославија, косовската политичка емиграција постанувала се-
кој ден појака ударна тупаница на албанскиот иредентизам. Таа, како што бележи 
грофот Ѓано во својот Дневник, била ‘оно мало светло на дното на ходникот’ кое 
секогаш можело да се разгори до потребните размери.  

После окупацијата на Албанија во април 1939. година, италијанско- албан-
ската пропаганда за скоро стварање на ‘нова’ и велика’ Албанија добивала добро 
организирани покрет. Со тоа кај повеќето Албанци се поттикнати политички уверу-
вања дека фашизмот конечно ќе обезбеди потполно решение на албанското праша-
ње. Со такви чуства и нескриено одушевување, албанскиот народ го дочекал поли-
тичкиот слом на Југославија и Грција и приклучување на Метохија, Косово, исто-
чните делови на Црна Гора, западна Македонија и северен Епир на Албанија на 
основ на Мусолинијевиот декрет од 29, јуни 1941. година. 

Во новонастанатата политичка реалност, со разбивањето и администрати-
вното преуредување на Кралството Југославија, прашањето на Западна Македони-
ја, Косово и Метохија попримило облик на сложена идеолошка содржина која со 
текот на II светска војна дошла до полно изразување. Готово ни на еден дел на ју-
гословенската државна територија не настанале така радикални промени во приме-
ната на политичките, економските, етничките, демографските и културните услови 
како што тоа било случај со Западна Македонија, Косово и Метохија, кои во текот 
на војната израстеле во општеството, политичко и етничко битие на фашистичкот 
протекторат ‘Велика Албанија’. Ова вотолку повеќе што ‘Велика Албанија’ по сè 
претствувала par exelence творевина на фашизмот и модел на фашистичка држава 
на основ на ‘новиот поредок’. 

Вклученоста на албанското население во стварање на таква држава во слу-
жба на новиот режим готово да нема пример во Европа во текот на II светска војна. 
Смисолот на пронајдената иднина и досегнатите цели, кои секако не биле конечни 
во поглед на саканите граници, го исполнувал цел јавен живот. Заправо затоа, обла-
стите приклучени на Албанија, посебно Косово и Метохија, останале вон матични-
от тек на југословенската револоција. 

Прашањето на Западна Македонија и Косово и Метохија е разрешено со во-
споставување на албанско-италијански окупационен режим сходно на иредентисти-
чките амбиции на ‘владата во Тирана’ и настојувањата на Рим, под вид на ‘нова’ и 
‘велика’Албанија, се прошири зоната на италијанското стратегиско влијание на Ба-
лканот. Живеејќи во условите на војните настани кои ги мотивирале албанските ко-
лаборационисти на сукцесивното елиминирање на српскиот, македонскиот, црного-
рскиот и останатото неалбанско население, косовско-метохиската област врастела 
со текот на војните години во ‘граници’ на етничка Албанија. Користејќи ги усло-
вите кои окупаторскиот режим на Италија и Германија ги стварале, албанските на-
ционалисти и шовинсти со стално разпресметувања и прогони го забрзале процесот 
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на менување на демографската слика на просторот на Западна Македонија, Косово 
и Метохија. 

Од април 1941. година до пропаста на окупациониот режим во Албанија, на 
Косово и Метохија, во ноември 1944. година, во службата на окупациониот итали-
јански и германски режим мнозинството на албанското население било во Југосла-
вија. Во првите редови на колаборацијата биле членовите и приврзаниците на Ко-
совскиот комитет, Албанскиот народен сојуз, Бали комбтари, Втората призренска 
лига и Албанската фашистичка партија. Вклучени во војно, обавештајни, полици-
ски и политички служби. Албанците од Косово биле главни протагоности органи-
зирани на идејно-политички борби против југословенскиот и антифашистичкиот 
покрет. Свеста за новата Албанија како тврдина на италијанскиот фашизам на Бал-
канот, а потоа важен експонент на германскит Рајх, оставила несумливо длабоки 
траги на сите Албанци во Југославија. 

Апострофирајќи ги разлозите на слабиот одзив на Албанците од областите 
приклучени на Албанија на страна на антифашизмот и НОП Енвер Хоџа настојува 
таквото однесување да го протолкува со политичкото влијание на Комунистичката 
партија на Албанија, иако, со обѕир на административното устројства на протекто-
ратот, заправо таква можност постоела. За албанските комунисти, како и за сите 
останати припадници на политичките групи и струи, кои претендирале да го поне-
сат барјакот на националното обединување на Албанците, односот према припое-
ните области на Југославија, и Грција посебном према Косово и Метохија, бил во 
толку поважен- како што сматра Енвер Хоџа- ‘албанската реакција ја држела во ра-
цете картата на вистината по прашање на Косово’. Меѓутоа, таа ‘картата на висти-
ната’ ја имал стално при рака и Енвер Хоџа и со неа воглавно се раководело вод-
ството на албанската комунистичка парија. Имено, наспроти националистичките 
групи, кои настојувале, уз помош на Велика Британија и САД, да ја очуваат Алба-
нија во ‘границите’ створени во текот на војната, раководството на КПА се опреде-
лило за модел на територијалната Албанија оти тој оставал најповеќе маневарски 
простор и овозможувал прагматично критикување на концептот на ‘новата’, ‘вели-
ка’ и ‘етничка’ Албанија.(Етнос=едност=еднорасност-Албанците се дворасни, Р.И.) 

Критикувајќи го обединувањето на Албанија уз помош на фашизмот, како 
проекција на Бали комбтарта, Легалитета и Втората призренска лига, Енвер Хоџа 
концептот на КПА за територијалната Албанија вака ја образложил: ‘…Ние не сме 
ни за ‘велика’ ниту за ‘мала’ Албанија туку едино за Албанија која како земја и на-
ција претставува единствена целина’. Опседнатоста на албанските комунисти со 
таква политичка формула ги надраснала сите облици на соработка, помош и идејно 
согласување стварани измеѓу југословенското и албанското водство со текот на во-
јните и во повојните години. 

Покушајот на стварање на територијална и етничка Албанија во време II 
светска војна и последиците на тој, со војна створен, провизорум, предупредуваат 
на крајна внимателност заправо поради насилно изведените демографски промени 
во етничката структура на населението на Западна Македонија, Косово и Метохија. 
Ствараната со форсирана албанизација, ‘Велика Албанија’ е политички проект чиј 
смисол не престанал на познатиот исход на II светска војна. Затоа што таа во по-
литичката баштина на југословенско-албанските односи останува најлошо и најтра-
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гично искуство, постојат бројни разлози за попотполн интердисциплинарно истра-
жување на различните аспекти на великоалбанската идеа. 

Исходот на војната во Југославија и Албанија и победата на народнофро-
нтовските антифашистички снаги под водство на КПЈ и КПА овозможиле спора-
зумување, соработка и помош кои, во 1945, оставувале впечаток на обострано при-
јателство. Ова во толку повеќе што, од 1949, бил актуелен планот за балканска фе-
дерација. Со Албанија се сметало, и мимо тој план, како за седма федеративна еди-
ница на југословенската федерација. Поради тоа југословенскиот партиско-инстру-
кторски ангажман од време на војната во првите повојни години добил нова ди-
мензија- војна, економска, политичка и дипломатска помош. Обемот и доменот на 
таа соработка пресудно влијаеле на зачувувањето на политичкиот интегритет на 
Албанија, загрозен со британскиот интервенционизам, ревандикациите и несклоно-
ста на САД према Хоџиновиот режим во Тирана. Само заблагодарувајќи на несу-
мливо нагласеноста одлучност на југословенското комунистичко водство, Алба-
нија, на Париската мировната конференција 1946. година, ја избегнала судбината 
да биде сврстена во фашистичките сили поради учеството во италијанската агре-
сија на Грција и колаборационистичкото држење на ‘владата’ на протекторатат на 
‘Велика Албанија’.    

Останувајќи во сферата на стратегискиот и советскиот чадор’ и под несум-
ливо големата југословенска контрола, Енвер Хоџа не се усудил да го покрене пра-
шањето на Косово, иако на тоа го поттикнувале англоамериканските војни и дипло-
матски претставници во Тирана, сматрајќи го тоа стален камен на сопнување со ју-
гословенските односи. Иако мошне склон на тој захтев на Зогуовото мислење дека 
Албанија без Косово е како човек без една рака’, Енвер Хоџа, уверен во Титовата 
несклоност да го препушти Косово на Албанија и намерата да ја приклучи Алба-
нија на Југославија, вистински се плашел на оваа втора варијанта. Имено, сè додека 
важело Сталиновото обеќање Тито може да ја ‘проголта’ Албанија, Хоџиниот став 
и логично бил оправдан. Меѓутоа, кога Сталиновото политичко расположение пре-
ма Тито се променило, Хоџа побрзал лично во Москва од големиот диктатор да 
прими инструкции за соборување на Тито, оптужувајќи ја Југославија за имери-
јалистичко однесување према Албанија. Прифатен во улога на добродојден согово-
рник, тој ‘врли’ следбеник на Сталиновите методи на владеење, се извлекол испод 
Титовиот ‘шинел’ и конечно се вратил на своите младечки великалбански снови, 
спроведувајќи ги во пракса пораките на првакот ‘рилинѓа’ покретот: ‘Албанството 
е една религија на Албанците’ и ‘Албанија на Албанците’ “. 

Муслиманот=Турчинот Енвер Хоџа тихо ја исламизирал Албанија-злочинец 
„На просторите на Југославија кои во текот на II светска војна биле во со-

став на фашистичкиот протекторат на Велика Албанија се извршени демографски 
промени на кои битно е пореметено и смалено етничкото присуство на Македон-
ците, Србите и Црногорците во Западна Македонија, на Косово и Метохија. Вака 
негативен тренд се продолжил и после војната заблагодатувајќи ја забраната на по-
вратокот на избеглиците од Косово и Метохија и од Македонија, што е правно ре-
гулирано со Законот за ревизија на доделување земја на бившите колонисти и агра-
рните интереси во Македонија и косово-метохиската област 3. август 1945. година. 

И во послевојните децении продолжил и многу што се забрзал процесот на 
динамичката демографското растакување на македонското, српското и црногорско-
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то население во подрачјата на Западна Македонија, Косово и Метохија и во исто-
чните предели на Црна Гора. Овој процес на промена во корист на албанската по-
пулација се остваруваат со начинот кој во сè се стреми кон планиран територијален 
проект мапа на ‘етничка Албанија’ која веќе со децении им служи како ‘политичка 
икона’ на сите Албанци. 

Албанизацијата како своеврсен феномен на современата балканска полити-
чка реалност се остварува и денес со стално партиципирање на албанската нација 
на разни етнички групи (Власи, Цинцари, Роми и други) и претставува мошне дело-
творен процес на јачење моќта на албанската нација. Користејќи се со неуроалги-
чната состојба на сè полошите меѓуетнички односи измеѓу Србите и Албанците и 
Македонците и Албанците, Албанија ја продолжува политиката на патерналисти-
чката загриженост за положбата на своите сонародници во соседните земји. Зад 
оваа ‘загриженост’ владата во Тирана стално исчекува потребен степен на конфро-
нтација на Косово и Метохија, односно во Македонија, како со интернационализа-
цијата на положбата на Албанците во СР Југославија и Македонија би го отворила 
прашањето на редефинирање на албанските граници. 

Систематското осмислување и со стрпливо водење на кампањата во науката, 
културата, политиката и пропагандата отворале нови можности на албанизација ко-
ја и на крајот од овој век покажува знаци на недовршен процес. Послевојната неко-
нзистентна национална политика и енормниот висок наталитет на Албанците, уз 
несихронизираната деаграризација, индустријализација и урбанизација на Македо-
нија, Косово и Метохија, имале за последица големи етнички промени, прво во ру-
ралните, а потоа во градските средини. Сме сведоци на сè подрастично смалување 
на македонската и српската популација на споменатите простори со маркиран вели-
коалбански територијален проект. Промените кои во текот заправо поради преду-
предувачкиот висок степен на политички ризик не само во овој дел туку и во цели-
от регион на Балканот, во колку Албанците во Југославија и Македонија продол-
жат својата посебност да ја остварат и да бараат мимо постечките балкански меѓу-
народни признаети реалности“. 

За Албанците како Муслимани=Турци има само една реалност- само Турци. 
 
АРБАНИЈА=ТН.АЛБАНИЈА САМО ПЕЛАЗГИСКА=ТН.СЛОВЕНСКА 
 
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“. Па 

Пелазги биле и Еладците=тн.Грци- пелазгиски говорел Платон. Пелазгискиот бил 
варварски јазик. За Херодот Хелените во Јонија биле Варвари: Варвари=Пелазги. 

Дионисиј24 наведува: „Јазикот со кој се користат Римјаните, не е наполно 
варварски, ниту пак апсолутно грчки (хеленски, Р.И.), но претставува мешавина од 
двата, поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека 
Римјаните говореле со јазик кој „поголемиот дел е истоветен со еолското наречје“. 
Се гледа дека јазикот бил еолско наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пела-
згија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот: „Еолците биле и се наре-
кувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се вклу-
чени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусе-
бно биле разбирливи.Овде е чудно,зошто поимот варварски се употребува за говор. 
                                                 
24 Историчарот Дионисиј (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.) бил од Халикарнас- Римјаните биле Варвари=Пелазги. 
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Истото се случило и за поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите пои-
ми се потискале, а нивното место го заменувале со други. Токму во ова време нема-
ло латински јазик.Латинскиот следел по коине, во 3 век п.н.е., како негова „копија“. 

Со тоа што сите автори знаеле што пишел Дионисиј, а тие го одбегнуваат, се 
потврдува, авторите него го одбегнуваат намерно, затоа што Римјаните биле само 
еден те ист народ со жителите на Апенинскиот Полуостров,Балканот и Мала Азија. 
Ова говори, римската историја за јазикот на Римјаните останала 100% фалсификат. 

Следи коине=тн.старо-грчки бил само Птоломејов Александријски јазик, чи-
ја граматика и речник биле составени во Александрија во 300 г.п.н.е., а не порано. 

Пак, латинскиот бил од 240 г.п.н.е. од Греикот=тн.Грк Лив Андроник. Во 
новата ера следат вулгарно латински. Такви биле Франковиот, шпански, португал-
ски, италијански итн. Германскиот јазик бил само протестантски јазик на Лутер. 

Арбаните биле само Пелазги, Бриги, а потоа само Македонци- ништо друго. 
Арбанија=Скиптарија била бригиска=брзачка, а и македонска- Бригија вле-

гла во Македонија со Филип Македонски-Арбаните биле само Бриги и Македонци. 
Според авторите, северно и јужно од реката Шкумбин (Скумбин) била дема-

ркациона линија на посебни етнички заедници- јужно бригиско/фригиска и северно 
илирската. Следи бригиски биле југозападните области на Охридското и Преспан-
ското Езеро, во областа Девол, Пелагонија, северозападна Елада и Епир. 

Каплан Буровиќ, на стр.14, го наведува „познатиот антички географ и астро-
ном Клауд Птоломеј (Ptolomaias Klaudis, 90- 160), кој живеел и работел во Алек-
сандрија во Египет. Во неговото дело Географија (Geographia) тој бележи многу 
племиња и градови во Илирија, меѓу нив и Албанон и Албанополис сместен зад 
градот Епидамнос (Durrhachium, Драч…) …“. 

Стр. 17: „1. Хроничарите…Бриги (Brighi), кои живеат зад Епидамнос...“. 
Нада Проева,25 на стр. 95, пиши за Бригите: „Бригите на територијата на Ма-

кедонија се споменуваат повеќепати. Освен податоците што се однесуваат на пра-
старо време, во изворите се споменуваат и бригиски енклави во историско време. 
Кај Херодот, Бригите го напаѓаат логорот на Мардониј во Македонија, а друг пат, 
како племе покорено од Персијците, мораат да учествуваат во походот на Ксеркс. 
Страбон запишал дека Бригите живееле кај реката Еригон, а Апијан споменува Бр-
иги во заднината на хеленската колонија Епидамнос. Хесихиј го споменува градот 
Бригијада (Brygias), а овој податок е зачуван и кај Стефан од Биѕантиј, кој запишал 
дека Бригите биле македонско племе, во соседство на Илирите. Дека Бригите се да-
мнешни жители на Македонија сведочи и Херодот, кој го соопштил и името на еди-
нствениот познат бригиски крал- Мида“. (Мида=Мита=Мито брзјачко име, Р.И.) 

Елијан, 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. 

Се кажа: „илирските Бриги“. Следи илирските Бриги говореле тн.словенски. 
За Стефан Византиски, Бригите биле (живееле) „во соседство на Илирите“. 
За Марин26 Барлети илирски (народ, војници, јазик, писмо...)- тн.словенски. 
К. Буровиќ (2007), на стр. 58, пиши: „Хроничарот на тоа време Михаел Ате-

лејатес (Michael Attaleiates), во еден свој спис тука ги споменува и Албанците. Ана 

                                                 
25 Нада Проева, Историја на Аргеадите, Графотисок, Скопје, 2004.(Бизантиј=Византиј; варвари,Р.И.)  
26 Марин Барлети, Скендербег, Култура, Скопје, 2008. 
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Комнена, која е од XI и XII век, ги одредила и границите на тогашната Албанија. 
Таа кажува дека во XI и XII век Албанија се простира во пределот измеѓу реката 
Црн Дрим (на исток) и Јадранско море (на запад). И- на север- до реката Дрим а на 
југ до реката Шкумбин. И Италијанот Марино Барлецио (Barlezio, 1460-1512) кажу-
ва дека Епиротите(=Албанците) и Епир(Албанија) се простираат на север до реката 
Дрим, да преку Дрим нема Албанци,бидејќи таму живеат Илирите (=Словените)...“. 

За според Марин Барлети, Илирите биле вон Албанија, кои биле Словени. 
Па следи илирските говори биле само пелазгиски. Значи, само тн.словенски. 
За да се потврди дека народен јазик бил само варварски=пелазгиски=тн.сло-

венски јазик, а Варвари биле Македонците, Димитар Миладинов, во писмото испр-
атено до Кукушани, говорот го нарекол словено- пелазгиски. Значи, пелазгиски=тн. 
словенски, кој бил тн.Хомеров јазик. А пак, еладскиот=тн.грчки лингвист Тсиолкас 
(Чулкас), пиши, дека Македоно-Словените во Лерин во 1907 година говореле со 
Хомеров јазик, кој бил архаичен, значи, ран. Па германскиот лингвист Пасов (1815) 
истакнал, Илијада била на словенски јазик. Следи пелазгиски=тн.словенски јазик. 
Ова било повод, Критјаните во 1913 година сакале да се приклучат кон Булгарите, 
чиј јазик го разбирале, но не еладскиот кој бил од 19 век- Букрештански договор. 

Григор Прличев учел и пишел на коине- за Хан (1865) бил византиски јазик. 
Григор Прличев27 изјавил: „...Не е ли голема срам за Македонците, кои едно 

време преку Александра Великого го покорија целиот свет, кои после преку све-
тите Кирил и Методија покрстија милиони Словени и ги просветија, денеска ние да 
бидеме најдолни од сиот свет во првосвештението...“. 

Константин и Методиј не биле тн.Словени (Склавини) туку само Римјани= 
Ромејци. Следи Склавините, според склавина=област, биле Повеќебожци, а Римја-
ните Христијани: Римјаните живееле во теми, според тема=област: тема од теме до 
Темени- темето го води човекот. Како што Склавините се покрстиле, тие го прифа-
тиле христијанството.Само така,изчезнувале Склавините=Повеќебожците.Ова било 
за време на Солунските Браќа, а Солун била тема-Македонците постанале Римјани. 

Следи Склавините не биле посебен етнички народ туку само Повеќебожци. 
Солунските Браќата преведувале од христијанскиот јазик коине на пелазги-

ски јазик, кој се говорел во Склавините. Значи, склавинскиот бил само пелазгиски. 
Нив ги испратила на свои повеќе мисии македонската династија со свој цар. 
Под македонската династија била царската Цариградска патријашија со свои 

припадници Грци- поимов го наметнале Латините- и вулгарната=народната Охрид-
ска архиепиоскопија со своите Булгари.28 Па следи двете цркви да бидат под Царот. 

Во Источното Римско Царство владела македонска династија, а под неа била 
Охридската архиепископија- наследник на Јустинијана Прима. Во неа службен ја-
зик бил македонскиот тн.старословенски. Бидејќи во 1767 година биле укината 
Охридската архиепископија, нејзините цркви подпаднале под Цариградската па-
тријаршија. Па службен јазик бил коине со кого учителувал Прличев во Арбанија. 

Следи Арбанија до 1767 година 100% била под Охрид со тн.старословенски. 
За да се потврди, на кој јазик се говорело во македонска и бригиска Арбани-

ја, се наведува најважниот доказ: после укинување на Охридската архиепископија, 

                                                 
27 Григор Прличев, говор за св. Кирил и Методија, одржан на прославата на 1000- годишнината од 
смртта на Методиј. 6. мај 1885, во Солунската гимназија. 
28 Булгар не од Волгар-Волга; булгар=булг ар: булг=болг=волг=волк=Volk=фолк=полк-а; бург=булг. 
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под која бил сета Арбанија, службен христијански јазик бил единствено само кои-
не. Тој бил само христијански јазик од времето на Апостол Павле- никој друг јазик. 

Следат докази: Коине бил византиски јазик (Хан, 1865)- тој како христијан-
ски јазик во православието останал како таков во Елада. Најдобар доказ наведува 
Фалмерајер (1830). Бидејќи коине постанал хеленски јазик, Фалмерајер мислел Хе-
лените го говореле само коине. Следи, според него, Хелените биле изчезнати- без 
ниедна капка хеленска крв. Токму и затоа тој во Елада не нашол народ кој го гово-
ри коине туку само Словени со словенски јазик, дури и со словенски акцент... 

Неминовен е заклучокот, Еладците говореле само пелазгиски=тн.словенски 
јазик. Ова било затоашто Елада била само Пелазгија, а Платон говорел пелазгиски. 

Следи по убиството на Каподистрија, претседател на Елада (руски допло-
мат), во Елада дошол Ото Баварски (1815-1867), син на Лудвиг I (1786- 1868), крал 
на Баварија (владеел: 1825- 1848) и Тереза Шарлоте (1792- 1854). Кога Ото имал 17 
години (кога стигнал во Елада), како регент (кој во име на Еладците ќе владее), 
пристигнал и грофот Јозеф фон Арманшперг (1787- 1853), тогашен министер за 
надворешни работи и финансии (1828-1831) на Баварското кралство. Грофот дури 
ќе биде и претседател на Владата на Елада (период: 1835- 1837).  

Кралот Отон I од мали нозе бил одушевен од еладската=тн.грчка историја, 
ама и разочарен, што гледа на сите страни словенско население во Елада, па дури и 
Шќиптари... 

Наведеното било повод баварскиот принц Ото како прв еладски крал со на-
родот говорел само на пелазгиски=тн.словенски јазик.Па само со реформа на коине 
во Парис од страна на Кораис бил создаден катаревуса,кој Цариградската патријар-
шија го прифатила дури во 1868 година. Па Еладците биле само Грци и Ромејци. 

Па на почетокот на 20 век италијанскиот пратеник во Атина, Силвестрели 
(Silvestrelli), забележа дека Грците се мешавина од Словени, Турци и Венецијанци: 
овде Словени се тн.Словени, Венецијанци=Венецијанци и Турци=Турци-Скиптари. 

Следи истото било и со Арбаните, чиј јазик не бил на еден народ, како што 
треба да биде, туку на четири народи- мешавина: грчки, романски, словенски и та-
таротурски (Г.Мајер). Бидејќи ваква била состојбата, сите албански автори ја кријат 
вистината, и тоа на едноставен начин- никој не сака да го наведи авторот Г.Мајер.  

Албанските автори пишат,Албанците биле Пелазги и Илири.Значи,Словени. 
Па кај Јован Трифуновски постојат (сите) тн.словенски презимиња и имиња. 
Јован Трифуновски, на стр. 19, пиши: „Во...Ари Маркут (Маркова нива)...“. 
Меѓутоа, ари е само ар, спореди и со Арбан=ар бан: ар- мерка за површина и 

бан- управител. Па тој ар на друг говор е ор. Следи Арбан означува земјоделц, кој 
својот ар го ора, и така од него создава ора-ница. Па таа е нива, ама никако ледина. 

Па следи Арбаните било според Арбан=ар бан: ар=ор-а, ораница-нива; бан-
овина- управител на земја или земја. Значи, само земјоделец. Ова е во спротивно на 
Албанија на Кавказ: Албан=ал бан; ал=ел=ил за сонце со својата ал=алова- црвена 
боја.А на Кавказ има црвеница која е за лозја, со пасиште за коњи: Кавкас=ка в кас. 

Арбаните како Бриги не го изговараат првото х- кај Брзјаците се:ајдук, ајвар, 
армоника, отел итн. На стр.  29: „Така, на пример...Шее (од шех- дервишки ред)“... 

Брзјаците поимите ги правеле со в-н-т: женава-женана-жената. Стр. 30: Ту-
раква=турак ва; Црнољева=црноље ва...-самите поими се пелазгиски=тн.словенски. 
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Брзјаците жените ги именуваат по мажот: Ристо- Ристојца... Стр. 29: Имер- 
Имерица... Исто така, брзјачкото присвојно ин се заприметува кај авторот итн.  

Арбаните биле одродени тн.Словени: за вести лајме=лај ме во акузативно, 
дативно лајми=лај ми: лај=лаи + в =лави=лафи-за говори, а во граматиката ги нема. 

Пак, Марко Марку- бригиско дативно у, како и брзјачко трето лице со т. 
Во прилог е бригиското дативно у- кај Арбаните се среќава во презимињата. 
Па потоа стои и: „Во денешното албанско село...Вори попит (Попов гроб)“. 
Од именките Арбаните прават именки со бригиското=брзјачкото трето лице 

еднина: ...ит (ет).На пример, језеро-Језерит, бунар-Бунарит...и овде од поп-Попит ... 
Ова во арбанската граматика не постои- Арбаните се одродени тн.Словени. 
Следи и: Благун...Чука павлес + ки = Павлески, како Дукас + ки = Дукоски. 
Арбаните ги имаат бригиските гласови. Исто така, темен вокал како Траки, а 

не како Илири. Дури тн.Вукови гласови на Вук Караџиќ- од 19 век. Бидејќи тие ги 
немало во дубровачки тестамент од 16 век (С.Антолјак), арбанскиот јазик бил нов. 
Како нов јазик пишат Аму Буе, Фалмерајер и други. Па Арбаните се само најнови.  

Бидејќи сета арбанска историја била тн.византиска, Самуилова и на Цар Ду-
шан, сета Арбанија била пелазгиска. Токму и затоа арбанското мир не можело на 
македонски да значи добро, затоашто во арбанската историја имало имиња: Радо-
мир=радо мир, Владимир=влади мир, Добримир=добри мир. Значи, мир=мир и до-
бро=добро. Ова објаснува дека Арбаните од пелазгискиот јазик си се одродиле итн. 

Д. К. Будимовски, на стр. 44, цитира: „Албанското населби во Македонија 
не се од дамнешно потекло. Албанците се населуваат во текот на 18 и 19 век. Обла-
ста на старите албански населби е горниот дел на север од средното течение на 
Шкумба, во реонот на Мат и на север од него. Според документите, Албанците во 
Западна Македонија се појавуваат кон крајот на 13-от и во 14-от век“. 

Овде се разликува Албанци Муслимани=Турци и Арбанаси- „кон крајот на 
13-от и во 14-от век“. На првите јазикот им бил и турски, а Арбанаси тн.словенски. 

За да се потврди дека Арбанија била само пелазгиска=тн.словенска во при-
лог се книгите на Петар Поповски, во кои се гледа дека сета оставштина на и после 
Ѓорѓи Кастриот биле само на тн.словенски јазик- истото е и кај Ристо Ивановски. 

Бидејќи ниедна книга не е оспорена- Арбаните биле одродени тн.Словени. 
Наведените имиња од Ј. Трифуновски, Г. Вајганд и др. биле/се тн.словенски. 
 
АРБАНИЈА=ТН.АЛБАНИЈА САМО ТН.СЛОВЕНСКА 
 
Петар Поповски, на стр.11/12 наведува еден „Цитат од еден анонимен пи-

шан документ, од 1614 година, кој денес се чува во Ракописниот оддел на ЈАЗУ, во 
Загреб, под бр. 773): „Арванија е мала област која античките народи ја нарекувале 
Македонија, т.е. таа е дел од Македонија, бидејќи Македонија опфаќала многу зе-
мји и области кои биле населени со Македонци. Областа Арванија ја населувало 
словенско население од древните Пелазги- Мионите, денес познати под името Ми-
зијци. Таа област денес го носи името Матија (Ematia) првобитното име на Маке-
донија, но и Долна Мезија..!“. (Емати=е мати=ма[јка] ти: ма=му-матер=мутер, Р.И.) 

Стр. 18: „За најстари населби…Последните, пак, за да ја разбијат целината 
на македонските земји, во кои живееле компактно трако- илирски племиња и етно-
гени групи од лозата на Пелазгите- Мионите, Московитите и Бригите (Фригите), за 
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кои постојат сведоштва дека се простирале дури до градот Дрча (Drač- Dyrachion), 
каде етнонимот Brygos е посведочен и како лично име, потоа Московитите, Енге-
ланите, Дасаретите и Мизите...“. (Десерети=де есерети=езерети: есе=е се=See, Р.И.) 

На стр. 21 има карта,каде Арбанија била во Македонија-Бриги и Македонци. 
Стр. 26: „По распаѓањето на големата Илирска диецеза во 395 година...Про-

винцијата Долна Мизија истовремено била нарекувана и Горна Македонија, во која 
влегувала територијата на Матија, односно денешна Албанија и денешна Северна 
Македонија, а јужниот, приморски дел се нарекувал Долна Македонија. Во овој дел 
спаѓале Епир, Тесалија и Халкидик, како и проморскиот дел источно од градот Со-
лун, познат како Тракија. Во поглед на називот на тие провинции во некои истори-
ски извори постои вистинска конфузија.Неретко Долна Мизија е нарекувана Горна, 
а Горна Македонија, како Долна и обратно, што зборува за површните познавања 
на оние, на кои минатото на тие провинции и простори биле предмет на нивните 
проучувања. На пример, областа Дасаретија, едни ја сместувале во Горна Мизија, 
односно во Горна Македонија, а други во Македонскиот дел на Илирија. Според 
епиграфските, наративните и материјалните извори, таа област í припаѓала на До-
лна Мизија, односно на Горна Македонија. Впрочем, како í како да се нарекувале 
тие области, територијата на денешна Албанија од секогаш влегувала во состав на 
големата провинција Македонија, односно, во нејзината диецеза, како во праисто-
рискиот,така и во сите други епохи и дека никогаш во историјата не претставувала, 
некаква, посебна државна творба, сè до нејзиното вештачко созавање во 1912/1913 
година од страна на ангосаксонците...“. 

Стр. 33- фуснота: „Историчарот Schafaric соопштува дека ‘по масовната ко-
лонизација на Словените се измешале со староседелците, со Илирите, Либурните, 
Венетите, Дасаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа’. Според него, 
‘староседелците и новоседелените зборувале на ист словенски јазик со малку раз-
лични дијалекти. Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот’. ‘Слове-
нското население кое живеело на арванитските простори не било мало, поради што 
тоа не се игубило во другите инородни племиња’ “. (Ист пелазгиски народ, Р.И.) 

Бидејќи Епирците (Власите и Арбаните) биле одродени Бриги, се заклучува, 
словенскиот јазик бил пелазгиски- тн.словенска инвазија на Балканот е 100% лага. 

Стр. 45: „Во поглед на името Арванон (Арбанон) познатиот австриски на-
учник Hahn, пак, застапува едно друго становиште. Тој, имено, тврди дека ‘името 
Арванон претставува грчки фалсификат што имало за цел да се грцизира таа земја, 
нарекувајќи ја по името на своето гратче Αλωανον (Алванон), б.н.), подоцна наме-
тата на градот Кроја, од кое потоа произлегле термините- Αλωανον, Αρβανον и 
Ελβανον’.Можеби и во тоа има некоја вистина. Хан, кој опстојно ја проучувал исто-
ријата на Матија, ја отфрла како неоснована поставката на поистоветувањето на 
името Арванон (Арбанон) со терминот Албанија, како и на Арванитите, односно 
Арбанасите со денешните Албанци. Тој јасно укажува на своите научни сознанија 
дека првите домородци, а вторите пришелци, кои никогаш себе си не се нарекувале 
Албанци. Во својата студија за таа земја тој на едно место вели: ‘Новодоселените 
Малисорци знаат дека во местата во кои се доселиле порано живееле Словените..! 
И голем број други научни работници кои ги проучувале одделните популации на 
просторите на денешна Албанија, цврсто стојат на становиштето дека Арванитите 
(Арбанасите), се древно словенско население, потомци на старите Пелазги- домо-
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родци, а дека Тоските и Гегите се пришелци од поново време, доселени од други 
простори. Арванитите- Арбанаси, според тие учени, не само што си го сочувале ја-
зикот, обичаите и сите други народни традиции, туку и името на своите предци, на 
старседелските племенски групи, на Рав’ните, Арв’ните и Раб’ните. Секако нивно 
поистоветување со современите Албанци е погрешно и ненаучно.  

Името Албанија, односно Албанци, почнало да се употребува кај авторите 
од поново време, од крајот на XVIII и XIX век. Имено, како последица на неаде-
кватниот пристап кон проучувањето на ова прашање, некои историчари, особено 
оние кои своите претпоставки и заклучоци ги граделе во своите кабинети, а не врз 
адекватна истражувачка дејност, тоа древно население го именуваат како албанско, 
не прецизирајќи дали се работи за старите Арванити (Арбанити), односно Арбана-
си, од словенско потекло, или за претците на современите Албанци, на Шкипетари-
те (Тоските) и Мирдитите (Гегите). Беспредметно е да ги именуваме тие и таквите 
историчари. Меѓутоа, ќе ги споменеме само оние од големата плеада научни рабо-
тници кои во последниве три столетија истражувале на арванитските простори и 
кои со автентичен научен пристап ја опсервираат генезата на одделните етнички 
групи во Албанија, меѓу кои: Hahn, Mussachi. Holder, Müler, Jiriček, Lejean, MacCe-
nzi, Irby, Селишев, Јастребов, Цвиић, Новаковић и многу други, кои цврсто стојат 
на становиштето дека областа Арванон (Арбанон), со некои приморски градови, 
целосно била населена со словенско население. Врз основа на своите повеќегоди-
шни истражувања во Албанија, историчарот Хан дошол до заклучок дека ‘во не то-
лку далечно минато Словените биле најмногубројни жители на оваа земја’. Имено, 
‘според докажаните граници на јазикот’, вели Хан, ‘излегува дека Словените не са-
мо што живеат во северниот алпски дел на Албанија, туку дека тие и денес живеат 
во северниот раб на таа земја’. Според него, ‘некогаш Словените го населувале и 
целиот јужен алпски чвор’, додавајќи дека ‘од најстаро време Арбанија била пре-
плавена со Срби и Бугари’, односно со Црногорци и Македонци. На крајот Хан за-
клучува дека, ‘со територијата на Арванија Словените владееле од пред IX до крај-
от на XV век’. (Склавини=тн.Словени од 6 век-пелазгиски=тн.словенски јазик,Р.И.) 

До исти истражувачки сознанија дошле и голем број други научни работни-
ци од светски глас. Mussach соопштува дека ‘пределот Опора (југозападно од Де-
вол, б.н.) целосно бил населен со Словени’ (во ориг.: ‘Il paise d’Opori che habita dei 
Schlaveni’)29; MacCenzi и Irby, дека ‘Словените живееле на арбанашката земја дури 
до Драч и Елбасан’, а францускиот конзул во Призрен, Lejean, кој долго истражу-
вал на тие простори, соопштува дека ‘во средината на XIX век јадранското примо-
рје и континенталниот дел, по течението на реката Војуша и Азрен и просторите 
североисточно од Драч, биле населени со густо словенско население’. Сите тие 
предели, всушност, влегувале во составот на областа Арванон- Арбанон“. 

Стр. 64: „Карактеристично...Во 870 година бугарскиот цар Борис-Михаил 
(852-889) за епископ во Девол, кој бил центар во западниот дел на областа Кутми-
чевица, го поставил Кирило-Методиевиот ученик Климент, кој нешто подоцна, со 
мудриот Наум ја ширеле македонската црковна просвета и култура. Во нивно вре-
ме една гранка од Мијачката етничка група била наречена Клименти, земајќи го 
името на Климента како синоним, бидејќи меѓу првите го примиле христијанството 
во Горна Матија, од каде подоцна продолжило да се шири кон црногорските и срп-
                                                 
29 Само едно: „Schlaveni“ од склава=област,никако Словени според Слово; Логос=Реч; Божјо Слово. 
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ските земји. Духовната власт од градот Девол се простирала длабоко на север до 
Призрен и Дубровник, и на југ до Битола, Солун, Ерихо, Конава и  Саплата. Во ма-
тските краишта овие светии, според бугарските извори, се славеле како ‘светлина 
на Бугарија’, и како ‘столбови на бугарската земја’. Во Девол, како епископ, долги 
години светителствувал Климентовиот ученик Марко, кој ‘божјото слово’ го про-
поведал ‘на македонски говорен јазик’. ‘Во Белград’ (матски), вели Иванов, ‘и де-
нес се почитуваат останките на Кирило-Методиевите ученици Горазд и Ангелариј’, 
кои како апостоли на Охридската канонска црква, го ширела христијанството во 
епархиите во Матија (Арванија) и го величеле словото, духот и делото на словен-
ските апостоли Кирил и Методиј. На децата и возрасните тие им ‘проповедале на 
жива македонска реч’. (Иванов...- фусноти кај П.Поповски, Р.И.)   

Во својата студија за новооткриените документи за Македонија и македон-
скиот народ, историчарот Сакьзов вели дека ‘територијата помеѓу Девол и Белград 
(Берат), со епископското седиште Главиница, од секога влегувала во македонската 
земја и дека Девол целосно го населувале Македонци’. Овие искажувања, кое го 
поткрепува со дејноста на Климент и Наум во областа Кутмичевица, го темели врз 
еден оригинален Венецијански документ од 1380 година. Во околината на Коњух 
(Елбасан) високо бил ценет и почитуван манастирот Св. Јован Владимир. Иванов 
вели ‘Таму моштите на светецот и црковен певец Св. Јован Владимир, се слават ка-
ко гордост на Бугарија’, односно Македонија. Кога на крајот од XIX-от век го по-
сетил ова древно македонско светилиште, над јужната врата од црквата сеуште сто-
ела мермерна плоча со словенскиот натпис за возобновувањето на манастирот од 
страна на Карло Топија, во 1381 година, по катастрофалниот земјотрес, во втората 
половина од XIV век (1373 г.). И подоцна Деволската, Драчката, Главиничката, Ле-
шката, Кројската и Горичката епархија продолжиле да ја играат главната улога во 
ширењето на црковната просвета и култура меѓу македонските маси во тие краи-
шта. Во периодот помеѓу XV и XVII век тие биле во полн полет, како на духовен, 
така и на црковно- просветен план. Во Москополе, во древната престолнина на пра-
старите жители- Московитите, кој се одликувал со многу цркви и со учени калу-
ѓери и свештеници- препишувачи и преведувачи на црковни книги и молитви, се 
печатени житијата и службите на Св. Климент, Наум и на Јован Владимир, кои по-
тоа се растурале по црквите и манастирите во сите епархии на Охридската диоцеза. 
Тоа бил значаен центар од каде што се ширела просветата и културата на сите ма-
кедонски етнички простори. Овие податоци посведочуваат дека територијата на де-
нешна Албанија многу столетија пред доаѓањето на претставниците на денешните 
Тоски-Шкиптари и Гего-Мирдити (Курдо-Арнаути), непрекинато, во континуитет, 
била под јурисдикција на Охридската црква и за време на бугарските цареви: Бо-
рис, Симеон, Петар, Калојан и Асен II и за време на македонските цареви: Шиш-
ман30 Мокри, Давид, Самоил, Радомир и Владислав и подоцна, за време на Самои-
ловиот војвода Ивец, на храбриот воин Тихомир и на Петар Дељан, кој понесен од 
желбата да го воозобнови Самоиловото Царство, во срцето на таа територија, во 
Дукља (денес Дукагини), кренал востание против Византија“.31 

                                                 
30 Шишман- според бугарски извори. Само за ерменскиот писател Стефан Таронски, наречен Асох-
их (Асолик), современик на Самуил, тој бил Ерменец. Па како што се присвојувале врвни личности, 
истото го направил тој-според имињата; Ерменците биле Бриги, а и со многу македонски Склавини. 
31 Дукља=Дукла - л = Дука=Дукас; Дукагина=дука гини=Гана=Гена...: гена=жена која родува и дои. 
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Стр. 70: „Сведоштвата за македонскиот словенски карактер на Арванија во 
тој историски период своја документарна поткрепа наоѓаме и во хрисовулите на ви-
затскиот император Василиј II,32 кај некои автори погрешно именуван како Бугаро-
убиец, наместо Македоноубиец.33 Имено, целата територија на денешна Албанија 
тој ја ставил под јурисдикција на Охридската патријаршија (1018), како што било и 
порано, при што се споменуваат и одделни области кои влегувале во Охридската 
диоцеза, како на пример: Колонија, Девол, Главиница, Канина, Черник, Химера, 
Ореон, Драч, Адрианопол, Призрен, Липљан и други. Историчарот Божиќ вели де-
ка Драч, Балград (Берат) и Валона уште во XI век биле врзани со Охридската па-
тријаршија. Ваквата констатација ја поткрепува и Иванов кој соопштува дека кон 
крајот на средниот век и во првите три до четири столетија од турското владеење 
над територијата на Арванија, под јурисдикција на Охридската патријаршија потпа-
ѓале уште десетина други области, меѓу кои: Шпат, Елба, Мокра, Музакија, Гора, 
Валона, Белград, Горица, Ѕвезда и други, што значи целата територија на Матија, 
денешна Албанија. Според него, долго време арванската црква се величела како 
бугарска, односно како Словено-Македонска. Власта на Охридската патријаршија 
над овие области траела скоро 12 ипол столетија, од прогласувањето на Архиепи-
скопијата (535), до нејзиното укинување (1767) како Патријаршија, кога истовреме-
но била уништено духовната самостојност на Охрид“. 

Стр. 78: „На крајот од XIII век дошло до поделба на Земјата на Дукљанин на 
12 области. Најпознати властели по овој период биле: Иван Музак, Карло Топија, 
деспот Андреј и Музак...Карло Топија, кој бил од македонско потекло, но и во кр-
вно сродство со францускиот крал Карло Велики, владеел со градот Драч и со не-
говата околина во која спаѓала и областа Скура, на Епир...За Карло Топија имаме 
уште еден интересен податок. Имено, заедно со Константин Кастриот и со Андреј 
Гропа ковале монети со словенски натписи, граделе нови цркви и манастири и ма-
теријално ги помагале старите и измоштени лица. Од тоа време се евидентирани 
словенските натписи по ѕидовите на црквите на просторите на цела Арванија. Во 
богослужбата и во писмената пракса и традиција, при пишувањето на богослужбе-
ните книги се применувал старомакедонскиот и старогрчкиот јазик. Во некои краи-
шта, особено во приморските градови, покрај нив, се употребувал и латинскиот ја-
зик.(старомакедонски=тн.старословенски;старогрчкиот Александријски коине,Р.И) 

Пак, што се однесува за друг јазик, освен тн.словенски, во Арванија немало. 
Стр. 81: „Македонија во мапата на Европа издадена во Рим во 1490 година, 

како факсимил од фототипно издание (Tabula decimal et ultime Europae, издадена 
од: A. E. Nordensckolold, Facelmile- Atlas, Stokholm, 1891). Овој факсимил карто-
графски ги посведочува етничките простори (граници) на македонскиот словенски 
елемент на Балканот, во кои, како што може да се забележи, влегува и територијата 
на денешна Албанија, која од секогаш била нејзин составен дел. Очигледно, на 
авторите на оваа мапа им било совршено јасно за етничкиот состав и карактер на 
населението на тие простори, во која фигурира оригиналното, а не разните поли-
тички имиња кои на Македонија í ги наметнувале Ромеите во текот на вековите“. 

                                                 
32 Со македонска династија (...Василиј II Македонски...) и ренесанса; Никола- македонски намесник. 
33 Василиј II Македонски не убивал Македонци туку тој бил само октонос: окто=окото окати- само 
оковадач и ослепувач: Водоча и Слепче; булгар=булг ар: булг=болг=волг=волк=Volk=фолк=полк-а. 
Василиј II Македонски на богомилите како неверници им ги окатувал очите-октонос не значи убиец 
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Стр. 90: „Иван Кастриот имал двајца браќа- Константин и Никола. Првиот 
управувал со областа Мизија, во Горна, а вториот во областа Мартинеш, во Средна 
Арванија. Нивните сопруги биле ќерки на истакнати владетели кои оставиле силен 
печат на времето во кое живееле. Константин бил женет за Елена, ќерка на Карло 
Топија, а Никола за Стојка, ќерка на црногорскиот властелин Балши III Страшими-
рович. Семејството Кастриот било во сродство како со стариот црногорски род Ба-
лши, така и со српскиот род Черноевичи. ‘Во нивниот дом од секогаш се зборувало 
на словенски, мијачки говорен јазик’. Во нивно време ‘на историската сцена во 
Арванија на големо дејствувале моќни словенски државни творби...’. Несомнено, 
податок со кој се посведочува македонскиот словенски карактер на Матија (Арва-
нија) во минатото“. (...Селишев...; Ducellier…, Р.И.)  

Стр. 99: „Фактот дека македонскиот словенски елемент...властелинските за-
едници во тој период биле словенски или како што историчарот Ducellier ги наре-
кува ‘моќни словенски државни творби’...“. 

Стр. 140: „Дека сите тие податоци се потпираат врз историјата и историска-
та вистина и наука, сведочат и многу други примери и факти. Имено, во сите исто-
риски извори стои податокот дека до крајот на XVIII век Арванија, со исклучок на 
потесниот северен дел, била населена исклучиво со македонско христијанско насе-
ление. Историчарот Хан констатира дека ‘...некогаш Словените биле најмногубро-
јни жители во оваа земја’. Според него, целата таа територија ‘била преплавена со 
словенска маса’. Словенските имиња биле толку многу распространети, што се на-
оѓале дури и во најнедостапните планински предели. ‘Малесорските Арнаути’, со-
општува Хан, ‘знаат дека во селата и градовите во кои жиеват, порано живеело 
староседелско словенско население’. 

Потсетувајќи на ‘превласта’ која Словените ја имале во Арванија во минто-
тото,Hahn понатаму констатира дека ‘врз основа на докажаните граници на јазикот, 
Словените не живееле само во алпскиот јазол’, што значи целиот простор на де-
нешна Северна, Средна и Јужна Албанија. Северните словенски племиња: Кучани-
те, Климентите, Дебраните, Кастратите и Хотите, кои по доаѓањето на Османлиите 
дел биле исламизирани, а подоцна и гегоизирани ‘и денес знаат дека се родени бра-
ќа со црногорското племе Куча‘ и ‘со Мијаците’ и дека ‘единствениот арнаутски ју-
нак, Скендербег (Искендер, б.н.), бил од словенско потекло’, од мијачката етничка 
гранка Кастрати. На крајот Хан заклучува дека ‘Словените со Арванија господа-
реле до крајот на XVII век’ кога започнале засилени метанастазички и миграциски 
движења на колонистите...“. 

Авторот го наведе Хан: „На крајот Хан заклучува дека ‘Словените со Арва-
нија господареле до крајот на XVII век’ кога започнале засилени метанастазички и 
миграциски движења на колонистите...“. Па само оттогаш почнало одродувањето. 

Па не е пронајден некаков арбански јазик до 18 век кој не бил тн.словенски. 
Стр. 143: „Англичанките MacCenzi и Irby истражувајќи на просторите на Ба-

лканскиот Полуостров, констатирале дека арбанашката земја Словените ја населу-
вале од северниот дел на реката Дрим, до Драч и Елбасан’.Гробот на Зетскиот крал, 
Јован Владимир, зет на цар Самоил за ќерка му Косара, кој се наоѓа во манастирот 
Св. Јован Владимир, кај Коњух (Elbasan), посветен на овој народен светија, го зема-
ат како многу важен аргумент за доскорешниот словенски карактер на овие просто-
ри. Рускиот научник Јастребов, пак, во своите научни трудови ни дава многу јасна 
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етнографска слика на арвантските простори во минатото,констатирајќи дека од нај-
стари времиња таа територија ја населувало словенско христијанско население. Го-
лем впечаток во истражувањата му оставило тоа што во областите во кои сметал 
дека живеат Шкипетари, односно Мирдити, всушност ‘жените во своите домови 
зборувале на словенски’. И тој, како и Иванов, како главни аргументи ги зема топо-
нимите, оронимите, хидронимите и христијанските гробишта со- словенски натпи-
си, за кои вели дека го покривале целиот простор на таа територија. Освен тоа, и 
сите цркви и манастири, кои студиозно ги проучувал, вели дека ги градело домо-
родното словенско население и дека нивната архитектура била чиста словенска, без 
какви í да е примеси во кои и покрај големите промени што настанале во после-
дниве две ипол столетија (XVII, XVIII и XIX век), натписите во нив биле со сло-
венско писмо“. 

Куќите на Македонците во Пакистан биле бригиски,како во Охрид...Корча... 
„Добриот познавач на етнографската карта на Балканот, Mussachi, патувајќи 

во XIX век низ Албанија и Западна Македонија, констатирал дека ‘левата страна на 
Девол, областа Опара, во XIV век била населена со Словени. Изнесувајќи ги поде-
тално и други свои сознанија за пределите во кои живеело словенско население, со-
општува дека на тие простори ‘Словените се одржале и во турско време’, иако биле 
изложени на многу силни тортури и страдања од страна на Шкипетарите и Мирди-
тите, кои имале привилегиран статус, особено во северениот и централниот дел на 
Арванија. За пример го зема градот Коњух (Елбасан) и неговата околина, каде Сло-
вените во XIX век биле во мнозинство. Тие опстојувале наспроти теророт и суро-
воста. За разлика од овие краишта, во областа Мокра, западно од Охридско Езеро, 
словенското население, како последица на теророт, во најголем дел било ислами-
зирано и гегоизирано. 

Историчарот- истражувач Reshetar соопштува дека во минатото Арванија 
целосно била населена со словенско христијанско население и дека тоа население 
почнало да се иселува од таа територија кон исток, во другите македонски земји, 
дури и пред кралот Георгија Кастриот- Искендер, во време на турското навлегува-
ње во Македонија, во 1371 година. Историчарот Treimer, пак, откако констатира де-
ка Словените од најстаро време биле присутни на арванските простори, соопштува 
дека при своите истражувања дошол до заклучок дека дел од словенските маси од 
Средна Арванија и Голо Брдо, во втората половина од XV век, по нанадејната смрт 
на Георгија Кастриот, во 1486 година, стравувајќи од репресалии, избегало во Ита-
лија. Овој заклучок Treimer го засновува врз името на доселениците во Калабрија 
(Calabria), кои тука биле нарекувани Galabardnoj, односно Голобрѓани (дијалект. 
Голобрждани).34 Иако во нова средина, сепак, тие ‘сеуште се владееле според ста-
рите словенски традиции, особено со словенските елементи на јазикот’. Во прилог 
на ваквата констатација е и искажувањето на плодниот истоичар, Кънчев. Тој вели 
дека кога Охрид го зазеле Турците Османлии (1404/5 г.), а тоа е годината кога се 
родил Георгија Кастриот, ‘над 3000 христијани’ од едната и од другата страна на 
планината Јабланица, ‘заедно со властите избегале во Италија’. Тогаш испустело и 
селото Октиси, од македонска страна, бидејќи сите негови жители му се придружи-

                                                 
34 На Втора програма- МТВ, на албански јазик, жителите од Калабрија беа прикажувани, и тие беа 
претставувани како Албанци.Меѓутоа, тие беа облечени со македонски носии од Долна Македонија, 
тн.византиски, види книга Византија на Филип Шерард...Тие играа македонски ора- без албанското. 
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ле на Кралот на Мијаците, Иван Кастриот, кога неговите војски се повлекувале во 
Средна Арванија. 

Резултатите од истражувањата на споменатите научни работници во целост 
се поклопуваат и со научните сознанија на српскиот историчар и научник, Стојан 
Новаковиќ. Во своите научни трудови на оваа тема констатира дека денешните Ал-
банци- Тоските и Гегите, како посебна етногена категорија, ‘не се познати во исто-
риските споменици’. Елаборирајќи ја, притоа, научната теза за древното присуство 
на Словените на просторите на денешна Албанија, Новаковиќ соопштува дека ‘це-
лиот низиски простор, со жупите, бил во рацете на Словените’, а понегде и подно-
жјата на планините и дека ‘целата должина на Јадранското приморје во IX и X век 
бил под словенска власт’. И не само тие простори, туку ‘и средната должина на Ал-
банија, од Драч до Акрокераунското предгорје, била покриена со Словени’. Во сре-
дината на тој простор во тоа време, на местото на старата Антипатрија, се развил 
градот Белград (Берат), како голем трговски центар, додавајќи дека ‘целата таа 
област е преплавена со словенски имиња, на гори, реки, градови, села’ “. 

На следната стр. 148 е градот Белград, со бригиски куќи. Па бригиска била 
Арбанија и Западна Р.Македонија. Следи населението било едно те исто: брзјачко. 

Стр. 149: „‘На недостапните планински предели во Горна Малесија’, сооп-
штува Новаковиќ, ‘каде што сега живеат, речиси, независно, исламизираните и по-
албанчени словенски племиња- Климентите, Кастратите, Хотите, Пулатите, Мали-
сорите и другите предци, новодоселените дивјаци (мисли на Гего-Мирдитите, б.н.), 
последниве две столетија (XVIII и XIX век, б.н.) се одржаа среде словенското мо-
ре’. ‘Очигледно е’, вели понатаму Новаковиќ дека ‘словенската маса која го опкру-
жувала ова диво племе, целосно го закривала од надворешниот свет. Неколку сто-
летија тоа племе живеело затворено, како во гето’. Во овој контекст историчарот 
Цвииќ, пак, додава дека тие новодоселени шиптарски и гегомирдитски маси долго 
време ‘биле изолирани и не покажувале знаци на народен и државен живот’. 

Исцрпни документарни податоци за древното присуство на Словените на 
просторите на денешна Албанија ни даваат и многу други историчари, етнолози и 
лингвисти, меѓу кои: Ami Bouem Müler, Селишев, Pankeville, Seiner, Lejean, Симео-
новски и многу други. Сите тие, без исклучок, го тврдат она што како научна теза 
го потврдила науката, односно сите други научни работници кои истражувале на 
оваа тема. Кај нив општ е заклучокот дека територијата на денешна Албанија во 
минатото ја населувало словенско население, за што како главно сведоштво се зе-
маат сакралните споменици. Тоа население ги формирало сите урбани живеалишта 
на оваа територија, градовите: Кукуш (денес Кукс- Кукес), Костур (Костури), Леска 
(Леш), Шијак, Кроја (Круја), Лусија, Трнава (Тирана), Белград (Берат), Коњух 
(Елбасан), Горица (Корча), Дрча (Драч), Москополе, Лесковик, Агриокастро (Ѓиро-
кастро), Девол (Деволи), последниот како ‘силна македонска крепост’. И денес на 
тие простори има видливи траги од неговото некогашно присуство- цркви, мана-
стири гробишта и сл. (Лесиос- од леската се добива лешник=леш ник, Р.И.) 

Историчарот Селишев во својот научен труд за автохтоните жители на Ал-
банија, констатира дека територијата на таа земја ‘од најстаро време ја населувало 
словенско население кое суштествувало во компактна маса до крајот на XIX век’. 
Во време на бугарските и македонските цареви и многу столетија подоцна, терито-
ријата на Арванија претставувала составен дел на Македонија. Во 1040 година сло-
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венското население во оваа земја востанало против Византија, бидејќи не сакала да 
плаќа тешки даноци. Повикувајќи се на Скилица, историчарот Селишев вели дека 
тоа население ‘го отфрлило византиското ропство и го признало својот племенски 
водач Тихомир’. Подоцна тоа преминало под власта на внукот на цар Самуил- Пе-
тар Делјан. 

Презентирајќи ги другите факти до кои дошле споменатите историчари во 
своите научни истражувања, посебно се акцентираат топонимите, оронимите и хи-
дронимите, кои и денес ја покриваат територијата на денешна Албанија, како свое-
видно сведоштво со кое се потврдува тезата за македонскиот словенски карактер на 
оваа земја во минатото. Имено, целата макро и микро топонимија на територијата 
на Албанија, според споменатите учени, е старомакедонска, словенска. Население-
то во многу области во Арванија, кое под притисок на Османските власти премина-
ло во исламот и се гегоизирало, ‘и денес си го знае своето словенско потекло’. Сло-
вените во Горна Малесија, Гора, Мокра, Мартинеш, Черменика, на Голо Брдо, во 
Трнава (Тирана), Белград (Берат), во областа Лусија, Матка (Мат) и во многу други 
места ‘го задржале својот традиционален словенски говор, кој ги содржи сите црти 
како и западномакедонскиот говор’. Тие ‘како и македонските Муслимани во Арва-
нија и Западна Македонија’, соопштува Селишев, ‘не се сметаат себе си за Албан-
ци’. За тоа сведочи и еден многу значаен податок. Имено, во пописот на население-
то направен во време на австриската окупација на Арванија, на нејзиниот северен 
дел, во 1916/18 година, ‘тамошните жители не се декларирале како Албанци’. Во 
Горичката (Корчанскиот), Драчкиот, Белградскиот (Бератскиот) и во Долно-Дебар-
скиот крај, во реонот на Пискупеја, ‘сеуште се говори на словенски’. Разбирливо, 
зашто процесот на исламизацијата на овие области заврши многу подоцна одошто 
во другите краишта во Матија (Арванија). 

Многу интерсни вести ни дава и д-р Милетич. Истражувајќи во Арванија и 
Грција, констатира дека освен со територијата на денешна Албанија, Словените 
владееле и со многу денес веќе грчки земји, со Епир, Тесалија и Пелопонез. Со 
овие територии, како суверени господари, ‘Словените владееле до крајот на XV 
век’. Во грчките земји и на просторот на Средна и Јужна Арванија, особено ‘во 
областите меѓу Драч и Химара, сеуште се сочувани во мноштво словенските ме-
стни имиња’. За време на бугарскиот цар Иван Асен II (1218-1241), сите тие земји, 
како словенски области, ‘биле обединети дури до Драч’. До исти научни сознанија 
дошол и Василев.Според него, најголем дел од месните имиња во овие земји ‘имаат 
словенски карактер’. Дури и оние, кои се сметале за арнаутски и грчки, имале сло-
венски корен. Како што гледаме, станува збор за документарни податоци и факти 
со кои се надополнува и онака јасната ренгетска слика за историјата на словенски-
от, односно македонскиот елемент на матските (арвански) простори. 

Резултатите од истражувањата на Милетич и Василев се скоро идентични со 
резултатите од истражувањата на Niederle и Новаковиќ. И двајцата стојат на стано-
виштето дека ‘Словените во еден подолг историски период биле толку многу ра-
спространети и многубројни, што владееле со цела Арванија и Грција’. Повикува-
јќи се на византиски извори, констатираат дека Словените во овие области биле 
присутни и пред 578 година, односно пред масовната колонизација, како старосе-
делци. Според нив, Словенското население во Тесалија и Епир, потоа на просторот 
од горното течение на реката Дрим, од јужните граници на водопадите на реката 
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Војуша, особено во арвантското приморје, било многу погусто населено одошто во 
другите делови на Грција и по островите, за што како главно сведоштво се зема 
топонимијата. Со цел да се претстави густината на некогашното словенско насе-
ление на тие простори, историчарот Новаковиќ наведува стотици места со словен-
ски називи, по епархиите на Средна и Јужна Арванија, во Белградската, Горичката, 
Дринополската и во реонот Вела и Коњица, а тоа го правеле и многу други истра-
жувачи. Историчарот Αραωαντινοσ вели дека на Епир од вкупно 1.539 села, 717 би-
ле со словенски називи и со словенско население, во кои најголемиот дел од тоа на-
селение веќе било асимилирано. Таков бил случајот и во другите краишта во Грци-
ја и Арванија. Целото тоа население во Тесалија, Епир и Албанија, зборувало на 
архаичен старословенски дијалект, карактеристичен за мијачкото наречје. 

Кон ваквото гледиште со свои опсежни и темелни истражувања се прико-
лнуваат и руските истражувачи Гилфердинг и Макушев. И двајцата истакнуваат 
дека словенските називи во Тесалија и Епир во најголем дел имале словенско поте-
кло, а во Албанија и во другите области во Грција- целосно. Еден дел од тие називи 
бил собран во статистичко-историските дела на грчки јазик, кои денес и покрај си-
те неточности во транскрипцијата, не ја изгубиле својата вредност и значење, би-
дејќи материјалот бил собран тогаш кога нацоналистичките екстремизми на Балка-
нот не биле толку изразени и заострени како денес. Во овој поглед Гилфердинг е 
многу јасен и определен. Имено, тој вели дека на просторите на Грција и Албанија 
живееле претставниците на оној говор на кој денес говори населението во Маке-
донија. Притоа додава дека тоа население на тие простори подеднакво ги употре-
бувало согласките к и г, кои кај Србите се јавуваат во формата ћ и ђ, укажувајќи де-
ка станува збор за посебен народ од српскиот и бугарскиот, бидејќи имал свои ка-
рактеристични јазични особености. Дефинирајќи ја докрај тезата за посебноста на 
македонското словенско население, кое од најстаро време живеело на просторите 
на денешна Албанија и Грција, Гилфердинг констатира дека тие согласки, односно 
тонови, кои ги употребувало тоа население на тие простори ‘и денес се една од гла-
вните особености на македонскиот дијалект’. 

Трагајќи за автентични сознанија за карактерот на населението во западниот 
дел од Балканскиот Полуостров, до исти научни сознанија дошол и историчарот 
Макушев. Користејќи ги старите византиски извори и документи во државните ар-
хиви на западните европски земји, најмногу италијанските, чии податоци ги сра-
внувал на самиот терен, дошол до заклучок дека ‘во X век целата територија на Ар-
ванија и Епир ја населувало македонско словенско население’. ‘На тие простори’, 
вели тој, ‘тоа население било во мнозинство дури и многу подоцна, по XIV и XV 
век’, каде што ‘влијанието на словенската писменост и образованост продолжува и 
до наши дни’. Од византиските извори дознал дека ‘во Албанија од најстаро време 
владееле словенските закони и обичаи и дека скоро секогаш кога Грците се обиду-
вале да внесат нешто свое, жителите на таа земја, Македонските Словени, станува-
ле во одбрана на стариот словенски поредок’. Цитирајќи го многу често древниот 
историчар Страбон, вели дека ‘цел Епир, Грција, Пелопонез и Македонија биле на-
селени со Словени’. Норманските кнезови Роберт Твискарт и Бизмунд (XI в.), игно-
рирајќи го името Македонија и Македонците, територијата на денешна Албанија ја 
нарекувале со политичко име ‘Бугари’. Така биле нарекувани и од страна на офи-



 146 

цијалната византиска власт сите територии на кои живеело македонско словенско-
то население. 

Поткрепувајќи ги своите научни сознанија со голем број изворни податоци и 
сведоштва, Макушев констатира дека во раниот и во целиот среден век со тери-
торијата на Албанија и Епир управувале словенски властели- грофови Македонци, 
како во времето на Римјаните и Византијците, така и во времето на Анжујците, Ве-
нецијанците- Млечаните.Макушев ги набројува сите властели Македонци кои оста-
виле печат на времето во кое живееле, подвлекувајќи дека властелинот Тихомир, 
кој владеел во Драч (XII в.), Андрија II Музак- со Белград (Берат) и во областа Му-
закија (XIV в.), Јован Голем- со Коњух (Елбасан) и со неговата околина и Иван Ка-
стриот- со Кроја (Круја) и Матската област (XIV-XV в.), биле родени Мијаци, од-
носно потекнувале од Мијачката етничка група. Самиот факт што сите тие, вклу-
чувајќи ги и епископите, носеле карактеристични словенски имиња, кои денес се 
среќаваат само кај Мијаците, според Макушев и Јастребов, доволно уверливо гово-
ри за македонскиот словенски карактер на територијата на Албанија во минатото, 
во раните историски епохи. 

Елаборирајќи ги документите кои ги пронашол во италијанските државни 
архиви, Макушев констатира дека претците на современите Албанци, на Шкипта-
рите и Мирдитите, на матските простори се јавиле многу доцна, дури по XVI, одно-
сно XVII век во северниот алпски дел на Матија, кои подоцна, на крајот од XVIII 
век на тие исти простори се јавиле како ‘груба сила’ која ‘претпочитала анархија и 
безвластие’. Како што соопштува Макушев, ‘Шиптарите во денешна Северна Алба-
нија биле под силно културно влијание на Словените, кои освен во Албанија се на-
оѓале длабоко во Грција и Италија’. Благодарејќи на нивното влијание, Тоско-Шки-
птарите биле ‘многу понапоредни во поглед’ во однос на Гего-Мирдитите. 

Кога во 60-те години од XIX век престојувал во тие земји со цел да ги на-
дополни своите научни сознанија, Макушев дошол до заклучок дека Словените кои 
ги населувале тие простори, во добар дел изчезнале, односно се претопиле. Проце-
сот на однародувањето на Словените во Албанија се интензивирал пред крајот на 
XVIII век, кога под притисок на Османлиите и особено Мирдитите, кои од север-
ниот планински дел почнале да се  спуштаат во равничарските места, масовно пре-
минувале во исламот и се поалбанчувале. Тој факт го потврдува и Ниедерле, кој ве-
ли дека ‘на крајот од XIX век во Албанија имало 450.000 христијани од словенско 
потекло и уште толку исламизирани и поалбанчени’. 

Истражувајќи на просторите во Арванија пред крајот на XIX век, историчар-
от Гопчевиќ дошол до ист заклучок како и претходните научни работници. Тој го 
отфрла тврдењето на некои историчари кои сметаат дека предците на денешните 
Шкиптари на арванските простори суштествувале уште во времето на српските 
кралеви. Имено, Шиптарите во Горна (Северна) Арванија не биле ниту во XII, ниту 
во XIV век, за што, според него, сведочи отсуството на материјалната култура на 
тој народ на споменатиот простор. Кога ги посетил тие краишта, на секаде се го-
ворело на словенски, како во српските земји, во кои управувале српски жупани и 
кнезови, така и во другите краишта. Во Горна (Северна) Арванија во најголем дел 
владеела црногорската кнежеска лоза Балша.Гопчевиќ понатму вели дека ниту еден 
историски извор не нашол податок дека пред XV век Шиптарите или Мирдитите 
живееле во Горна Арванија. Најдобар доказ, според него, било дека Стефан Душан 
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откако ја освоил територијата на Арванија, Епир и Акарнанија, бил наречен ‘цар на 
Арбанасите’. Не на ’Албаните’ или на ‘Албанците’, односно претците на денешни-
те Тоски- Шгипетари и Гего- Мирдити, туку на тогашното словенско население, 
кое се нарекувало ‘арбанашко’, по македонските племенски групи Арв’н и Арб’н 
(предците на денешните Мијаци), односно по градот Арбанопол (Кроја, односно 
Белград). Историчарот Гопчевиќ констатира дека ‘Во време на Стефан Душан сите 
Милосорци, Дукљанци и Елбасанци биле Македонци’. А тие области ја сочинувале 
територијата на денешна Албанија. 

Проучувајќи го посебно периодот на Георгија Кастриот- Искендер, Гопче-
виќ констатира дека ‘неговите војски не биле составени од Албанци’, како што се 
обидувале да докажат некои научни работници, ‘туку од Срби во Горна Арванија и 
Македонци од Средна и Долна Арванија’. ‘Во сите тие краишта’, вели тој, ‘и денес 
живее словенско население, дел христијанско, дел исламско и поалбанчено’. Тој 
факт му дал за право да заклучи дека ‘борците на Георги Кастриот биле Словени 
кои учествувале во сите негови битки (24 на број), а не Шиптари’.35 Поткрепувајќи 
го тој податок, Гопчевиќ подвлекува дека во тоа време Георгија Кастриот- Искен-
дер бил нарекуван ‘Кнез на Епир и Арванија’, односно ‘Кнез на Мијаците’, а не на 
‘Албанија’, односно на современите ‘Албанци’, кој како припадник на Мијачкиот 
словенски етнос, се борел за ослободување на својот народ,познат под името Рав’н, 
односно Арв’н. Во прилог на ваквата констатација, Гопчевиќ во својот научен труд 
презентира голем број податоци кои, според него, претставуваат оригинално и не-
побитно сведоштво за словенскиот карактер на Матија во минатото. 

Имено, аргументирано тврди дека во времето кога истражувал, а тоа било во 
80-те години од XIX век, најголемиот дел од територијата на Арванија бил населен 
со словенско население. Во селата Ујмиште, Бица, Брод, Ново Село, Бачко, Решта-
лија, Тополјани и во многу други места во горното течение на р. Дрим, сеуште жи-
веело словенско христијанско, исламизирано и поалбанчено население кое зборува-
ло на словенски. Во многу села месното население зборувало на словенски, но ја-
вно се декларирало дека е мухамеданско, кое веќе надвор од својот дом зборувало 
на албански. Во тое време во Коњух (Елбасан) и во неговата околина биле реги-
стрирани 20.000 Македонци- христијани. Во градчето Спас, во горното течение на 
р. Дрим, на пример, од каде потекнуваат македонските старински родови Жунгу-
ловци и Ажиевци во с, Лазарополе, Дебарско, во најголем дел живеело македонско 
исламизирано и поалбанчено население. Од вкупно 1210 жители. 430 биле Македо-
нци-христијани, 400 исламизирани и 380 поалбанчени . 

Таков бил случајот и во уште 49 села во неговата околина. Западно од гра-
дчето Спас, во реонот на Црн Брег, денес Malj-i-Zij, од вкупно 1.600 жители, 600 
биле Македонци и Црногорци од кои само 10 биле христијани, а останатите исла-
мизирани и поалбанчени. Во тие краишта и натаму егзистирале словенски називи 
на реките, планините, селата и градовите. Гопчевиќ забележал дека многу имиња 
во Горна Арванија од страна на Турците, Гегите и Тоските веќе биле ‘сквернвени, 
со извртени и погрдни имиња’. На пример, областа Голо Брдо била нарекувана Ko-
loparda, градот Белград, како Берат, р. Вита Ѕвезда како Vit Zeze,р. Матка како Мат. 
С. Круша како Darda, с. Сокол како Zogalj итн. итн“. 

Досега не бил пронајден било каков материјален доказ на шиптарски јазик. 
                                                 
35 Па поимот Шиптар произлегол од православен скиптар- жезло, а Тоски според Туска од Италија. 
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„Во втората половина од XIX век обемни научни истражувања на територи-
јата на Арванија вршел германскиот историчар и научник Карл Хопф. Притоа кон-
статирал дека ‘во не толку далечно време Словените ја населувале цела Албанија’. 
‘Одделни краишта во оваа земја’, вели Хопф, ‘останале долго, сè до крајот на XVI 
век густо население со Словени. Така било во областа Опора, на левата обала на р. 
Девол. На тој простор словенското население во Горна Албанија каде што во втора-
та половина од XIX век веќе било измешано претежно со Словени, Албанци и Вла-
си. Словенските оази околу устието на р. Војуша останале компактни дури до крај-
от на XIX век’. Хопф, исто како Хан, Скок, Гризенбах, Селишев и други, во својата 
студија за Арванија старите словенски називи на градовите и селата на арванитски-
те простори ги предава во нивна оригинална словенска форма, како на пример, Бел-
град (Берат), Коњух (Елбасан), Горица (Корча) итн. 

Тоа се забележува и во делата на многу други историчари, етнолози, антро-
полози и лингвисти. Историчарот Скок, откако укажува на податокот дека терито-
ријата на Арванија ‘во блиско минато ја населувало словенско христијанско насе-
ление’,соопштува дека сите топоними, ороними и хидроними на таа територија, без 
исклучок, ‘носат словенски обележја’, подвлекувајќи дека ‘станува збор за населе-
ние кое од најстаро време ја населувало таа територија’. Овие податоци ги потвр-
дува и историчарот Иричек, кој соопштува дека целата територија на таа земја во 
минатото ја населувало словенско христијанско население, за што, како главно све-
доштво ја зема топонимијата, за која вели дека ‘има силно изразен старомакедон-
ски карактер’. Шуфлај и Цвииќ, пак, констатираат дека освен во Матската област и 
во Средна Арванија, сите словенски имиња биле сочувани во целост и во областа 
Музакија, во Долна Арванија. 

За македонскиот словенски карактер на територијата на Арванија во мина-
тото автентични и најрелевантни документирани податоци, докази и сведоштва на-
оѓаме и во неколку византиски, анжујски, млетачки и турски пишани извори од 
средината на XIV, до втората половина на XVII век, за кои со право можеме да ги 
наречеме крунски сведоштва, бидејќи го расфетлуваат најсуштесвеното прашање- 
етничкиот состав на населението на арванитските простори во средновековниот пе-
риод. Со нив се демантираат сите тези, антитези, фалсификати и шпекулации на ал-
банската наука која тврди дека, наводно, т.н. Албанци- Тоските и Гегите, се најста-
ри жители на балканските простори. Тие крунски сведоци се: ‘Дечанските листови’ 
од 1376 година, Скадарски катастих’ од 1416 година и ‘Турските пописни дефтери’ 
(Tahrir defterleri) од 1467-1468 и 1583 година. И во четирите пишани документи, 
кои претставуваат ‘извонредно значаен историски извор’, се посведчува македон-
скиот карактер на населението на Северна Матија, која подоцна била колонизирана 
од страна на предците на современите т.н. Албанци, од ТоскоШиптарите и Гего-
Миридите (Курдо-Арнаутите). Овде ние не би говореле за Дечанските листови, ка-
ко не би го опторувале ова поглавје, чии податоци се поразителни за поставките на 
албанската романтичарска наука, туку само за последните три документи, бидејќи 
го опфаќаат подоцнежниот период, цели две столетија подоцна, што е позначајно 
за нас. 

Вториот пописен материјал, познат под името ‘Скадарски катастих’, го со-
ставиле Венецијанските (Млетачките) власти, во 1416 година, заедно со мијачките 
властели Иван Кастриот и Павле Дукљанин. Со пописите биле опфатени областите 
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Горна Малесија, Задрина и Матскиот предел, токму оние области во кои по првпат 
стапнале Тоските и Гегите на балканските простори. Во овој исклучително важен 
историски документ се отсликани имињата на селата, куќите, на жителите, на ста-
решините на селата и на даночните обврзници. ‘Сите тие се дадени во оригинална 
словенска форма’. Во овој средновековен пишан споменик, кој претставува своеви-
ден крунски документ, пред кој и боговите молчат, се демантираат сите тези и фа-
лсификати на романтичарската албанска наука за, наводното, старинско присуство 
на Тоските и Гегите на матските (албанските) простори и на Балканот- воопшто. Во 
продолжение, колку за илустрација, донесуваме само еден мал дел од обемниот по-
писен материјал, онака како што е даден во споменатиот ‘Катастих’, кој бил соста-
вен од страна на некој си Марин Булич, веројатно, службеник во тогашниот Мле-
тачки даночен уред. Во овој документ се опфатени сите поголеми населени места 
од левата и десната страна на реките Дрим и Матка, во нивното горно течение, не-
што повеќе од двеста села, а тоа е северниот алпски дел на Матија. Еве дел од тој 
пишан споменик: ...“. (Стр. 164, Р.И.) 

 Стр. 178: „Потврда на овие факти наоѓаме и кај позматиот италијански 
историчар, картограф, етнолог, лингвист и историчар, Fulvio Cordignano. Овој еми-
нентен научен работник со месеци истражувал на арванитските простори со на-
мера да открие- кој вид население живеело на тие простори. Подвлекувајќи дека во 
подготвувањето на своите научни студии користел многу стари пишани извори- ла-
тински и византиски, чии податоци ги проверувал и на теренот, констатира дека те-
риторијата на Арванија во XVI век била составен дел на Македонија, што го пот-
крепува и со една мапа од тој период. Имено, тој е категоричен кога вели дека ‘Ма-
кедонија уште од пред античкиот период на запад излегувала на Јадранско Море, 
при што во составот на таа провинција влегувал и градот Драч’...“. 

Стр. 181: „Мапа на територијата на Матија (Албанија) од средината на XVI 
век приложена во книгата ‘Geografia ecclesiastica del’Albania’ на историчарот Fulvio 
Coirdignano. Во овој картографски документ старата словенска топографска номен-
клатура е целосно турцизирана, но е задржан првобитниот словенски корен. Целата 
таа територија Турците ја нарекувале Македонија, како што било порано“. 

Стр. 799: „Во државните архиви на Балканот и во земјите од Западна Европа 
се чуваат голем број многу важни, би рекол крунски пишани документи и сведо-
штва со кои се потврдува македонскиот словенски карактер на Горна и Долна Ма-
тија(Ематија), денешна Албанија. во минатото. Во државниот архив на Венеција се 
чува документ во кој се изнесува податокот дека во времето на Андрија Топија и 
Константин Кастриот, а тоа е средината на XIV век, на тие простори постоеле 
исклучиво ‘словенски канцеларии’ (во ориг.: sclavonos cancellarios), во кои ‘офици-
јалните документи биле пишувани на словенски јазик со кирилско писмо’. Како по-
тврда на тој факт, во Државниот архив во Дубровник, пак, се чува оригинал од едно 
писмо, со датум од 28 ноември 1434 година, со кое Дубровничката влада го замо-
лува унгарскиот крал Зигмунд ‘на властелинските кнежества и војводства во Ема-
тија (Арванија), на Иван Кастриот, Архонт Спат и на Андреја Топија, во иднина во 
своите писмени пораки да им се обраќа исклучиво на словенски јазик’, потсету-
вајќи го дека ‘тие земји со светот комуницираат (кореспондираат) исклучиво на 
словенски јазик и со кирилско писмо’. ‘Со оглед на култот кон својот јазик и сво-
ето писмо’, се вели понатаму во споменатиот документ, ‘во тие земји не се држат 
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луѓе кои знаат да пишуваат на латински јазик’. Овие документарни сведоштва до-
волно јасно и уверливо говорат за македонскиот словенски карактер на арванитски-
те простори во минатото“.(„sclavonos“-Склавин=тн.Словен,а Словен од слово, Р.И.) 

Стр. 901: „Рано ранит Бранко Захарија, 
        ми отседла своја брза коња, 
        ќа ми одит многу на далеку“. ... 
Трето лице со т (ранит,одит...) било бригиско=брзјачко-Прајазик на Белците. 
 
ЦРНОГОРЦИТЕ МАКЕДОНЦИ 
 
За време на Филип Македонски Балканот бил македонски. Истото било и за 

времето на македонската династија. Па ова не се променало и во следните векови. 
Царски јазици кај Цар Самуил...Цар Душан...бил цариградскиот јазик коине. 
Според ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум е наре-

чен rex Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Ioanes Alexander Macedo. 
Титула што ја носел цар Душан гласела: „Благочестивиот и Христољубив 

македонски цар Стефан, српски, бугарски, унгарски, далматински, арбанашки, Ун-
гаро-влашки и независен владетел на многу предели и земји“. Ова е запишано во 
Душановиот законик, кој бил објавен во Скопје во 1349 година.Документот бил пр-
онајден од познатиот славист Шафарик во манастирот Раваница во Срем, а денес се 
чува во Националниот музеј во Прага... може да се сретне и во книгата од Љ.Сто-
јановиќ: „Стари српски записи и натписи- книга трета“ (Београд, 1908, стр. 41). 

Следи не се говорело за било какви етнички народи туку само обласни итн. 
Петар Поповски, на стр. 429, пиши: „Георгија Кастриот...Во истиот период 

Македонецот- Александар Николин, по потекло од подножјето на планината Па-
штрик од албанска страна, кој себе си се нарекувал со звучното име ‘Александар 
Македонски’ (Alessandro Macedonio), бил специјален пратеник на охридскиот па-
тријарх Атанасиј I (1595-1616) во европските кралски дворови. За него се знае дека 
на покана од савојскиот дук Карло Емануел I, во 1606 година отишол во Торино од 
името ‘на Кралството Македонија и на другите соседни провинции’ (во ориг.док: ‘a 
nome de Regno di Macedonia et altre provincie adjacenti’) со молба да го изложи пла-
нот на охридскиот патријарх за кревање востание во Македонија и Арванија. Зна-
чи- не за ослободување на, некакви, Тоско-Шиптарско и Гего-Мирдитско (Курдо-
Арнаутско), туку на етничко чисто македонско население кое живеело на простори-
те на Матија- на Нови Епир, каде што тоа било нарекувано Венетско и Трибалско. 
Во своите извештаи ‘Кралството на Македонија’ (‘Regno di Macedonia’) Николин 
го опишувал со зборовите: ‘со борбениот македонски народ’ (‘de populi Macedoni’) 
и во Македонија ги вклучувал Србија, Бугарија, Црна Гора и Влашко, затоа што си-
те тие тогаш влегувале во составот на Охридската патријаршија- Прва Јустинијана. 
А тоа Кралство, на кое се повикувал, било некогашната држава на Георгија Ка-
стриот, кое во еден подолг историски период пред доаѓањето на Турците во запа-
дните македонски краишта се простирало од пределот Задрина, јужно од реката 
Дрим во нејзиното горно течение и Полошката Котлина на исток, до под градот Ја-
нина, на југ. Изнесените примери говорат дека имало многу лица низ целиот среден 
век кои се именувале Македонци, кои го популаризирале името на Георгија- Кастр-
иот- Искендер и на Александар Македонски...“. 
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Македонија била до реката Дунав, за што дури имало и Српско предание- 
Смедерево и Белград биле во Македонија.36 Ова било само до со Цојне од 1808 го-
дина, кога Македонскиот Полуостров бил променат до во Балкански Полуостров. 

А бидејќи постоел Македонски Полуостров, сите Балканци биле Македонци.  
Печатарот Божидар Вуковиќ Подгоричанин на своите книги пиши 1520. и 

1537: „От отачаства моега от земље Диоклитискије, еже јест в предјелех македо-
нских от града нарицајемаго Подгорица“ (Љ. Станојевиќ, Стари српски записи и 
натписи, бр. 494, 161). 

И во третата своја книга 1538. Божидар Вуковиќ ја поновува истата синта-
гма. Вук Ст. Караџиќ оваа формулација на Божидар Вуковиќ ја објаснал така што 
„Маќедонија се викале сите земји на нашиот народ, како се и во народната песна... 
Ѓураѓ Смедеревец се вика крал од Маќедонија“... 

Следи да се наведе написот: „Како Црногорците почнале да се викаат Маке-
донци (под влијание на Охридската архиепископија), а потоа Срби (Поради припа-
дноста на српската Пеќката патријаршија).37 

Posted on avgust 9, 2012 by crnogorskapitanja 
(Извод од трудот на Сретен Зековиќ „О историској утемељености црного-

рске народности односно националности“) 
ВЛИЈАНИЕТО НА ЦРКОВНАТА ВЛАСТ 
„Под власта на Охридската архиепископија, како црковно- верско средиште, 

припаднало и подрачјето на Црна Гора од средината на 15 в.“ (Данило Радојевиќ, 
Црногорско- приморска митрополија, Енциклопедија на Југославија, 3, Црн-Ѓ, Ју-
гословенски лексикографски завод Мирослав Крлеж, Загреб, 1984, 148), а по други 
на крајот на истото ст. (1499) (Р. Грујиќ, Црногорска митрополија во Народната ен-
циклопедија на српско-хрварско-словененачка проф. Ст. Стојановиќ, IV кн., 923). 

Првото гледиште го потврдува и српската историчарка Олга Зиројевиќ која 
сматра дека Цетињската митрополија потпаднала под јурисдикција на Охридската 
архиепископија 1455. (Србија под турска власт 1450-1804, Нови Пазар, 1995, 148.). 

Името Македонија се сретнува во широкото значење на целиот Балкан, па и 
во Црна Гора (д-р Драгутин Атанастасијевиќ во Стојановиќевата Народна енцикло-
педија српско- хрватско- словенечка, II кн., исто, 1929, 647). Архивската граѓа по-
кажува дека тоа оставило длабока траги во свеста на Црногорците. 
„ОТ ПРЕДЈЕЛ МАКЕДОНСКИХ, ОТ ЗЕМЛЈЕ ЦРНЕ ГОРЕ“ 
Во писмото од 1640. црногорскиот митрополит Мардариј се титулира: 
„Јас епискуп кир Мардарије од предјел македонских, от землје Црне Горе, од мана-
стира Цетиња...Смирени у Христу слуга Мардарије, владика црногроски и всега 
приморја“ (д-р Јован Радониќ, Римска курија и јужнословенске земље од VI до XIX 
век, Београд, 1950,147). На д-р Јован Радониќ синтагмата „от предјел македонских“ 
му била доволна да заклучи дека владиката Мардариј е со потекло Македонец 
(Историски записи X/2, 406-412). 
                                                 
36 „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. Београд. Из-
давачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт во-
јводе Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смеде-
рева, 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 Маће-
доније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од Маћедоније ! Оди, краљу...“. 
37 Се потврдува,имало само верски народи.Христијаните се делеле според црквите- црковни народи. 
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Ристо Драгичевиќ подробно докажува дека црногорскиот митрополит Мар-
дариј не е ни етнички ни јазичен Македонец. Оваа синтагма „от предјел македон-
ских“ означува само припадност на Црногорската митрополија на Охридската (ма-
кедонската) црква. Драгичевиќ наведува повеќе податоци со кои сака да го потврди 
тоа свое тврдење.  

Влијанието на големодржавната и големоцрковната политика. 
Од тоа „свето империјално право“ произлегувало именувањето на потвла-

стените народи и држави према името на освојувачките држави, цркви и вери. Во 
„империјалната историја“ се знаело да се ословуваат поединци, населението, наро-
дите и државите спрема големодржавната припадност и големоцрковната јурисди-
кција, територијална и социјално-слојна припадност. Затоа владетелите, архиерите 
и властелот во таа империјална повеќенародна држава, црква, а према нивниот „во-
дечки, владетелски народ“, нпр. српскиот, често терминолошки знаеле да ги нази-
ваат „српски владетели“, „српски архиереи“, „српски патријарси“, „српски земји“ 
(покраини, провинции и сл.), иако тие не се српска, но сосем друга народност. На-
рочито тоа важело за црковната јуридскиција, односно за автокефалната црква, 
посебно за патријатршија и архиепископија, чие име го носеле сите епископии и 
останатите црковни рангови во нивното рамо. Тоа било вообичаено, доста брзо на 
тоа се навикнувало, обавезно и званично се прифаќало со обѕир на велјото значање, 
улогата и приемчивоста на црквата. Знатно влијаело на свеста на народот и негови-
те црковни претстојатели кои према тоа се и титулирале, ја одредувале својата 
припадност, што ствара збрка во препознавање на нивната народност, завичајната, 
татковинската и државната определеност. 

Печатарот Божидар Вуковиќ Подгоричанин на своите книги пиши 1520. и 
1537: „От отачаства моега от земље Диоклитискије, еже јест в предјелех македо-
нских от града нарицајемаго Подгорица“ (Љ. Станојевиќ, Стари српски записи и 
натписи, бр. 494, 161). 

И во третата своја книга 1538. Божидар Вуковиќ ја поновува истата синта-
гма. Вук Ст. Караџиќ оваа формулација на Божидар Вуковиќ ја објаснал така што 
„Маќедонија се викале сите земји на нашиот народ, како се и во народната песна... 
Ѓураѓ Смедеревец се вика крал од Маќедонија“... 

ОТКАДЕ МОРАЧА ВО МАЌЕДОНИЈА ? 
Калуѓерите на црногорскиот манастир Морача 1615. пишат дека нивниот 

манастир е „в области херцеговској в западних страна и предјелах маќедонских“ (д-
р Јевто М. Миловић, Зборник докумената из историје Црно Горе (1685-1728), Исто-
ријски институт НР Црне Горе, Цетиње, 1956). 

Исто така, писмото на владиката- господарот Данил Петровиќ на рускиот 
цар Петар Велики од 28. јануари 1712. се завршува вака: „Из Црне у Македонији“ 
или прикладен превод „Из Црне Горе регије (покрајине) у Македонијии“, а на ита-
лијански: “Scritto de montenegro dela regione di Macedonija” (исто). Знаеле владика-
та Данило и црногорските главари дека Црна Гора не е во Македонија, ама така пи-
ши по црковните јурисдикции. 

„БИСКУП ИЗ МАКЕДОНЈЕ... СА ЦЕТИЊА“ 
Само така може да поими ставот од, инаку галиматијасната, Повест за Скен-

дербег Црновјевиќ на светото крстење назван Ѓураѓ, на Мартин Скадарскиот, одно-
сно нејзиниот превод од латински и преписот на владиката Василиј дека је „Иван 
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Кастриот Црнојевиќ из рода краљева македонских“ (д-р Б. Шекуларац, Цетињски 
летопис, исто), Така може да се сфати и името Kanjoša Macedonovića. Тоа, за него, 
ни за нив не значело дека е „Црна Гора македонска земља“, ниту дека се „Црногор-
ци Македонјани“. 

После повратокот од Црна Гора, рускиот полковник Михаило Милорадовиќ 
(роден од Херцеговина) 1712, се потпишува во своите писма како „полковник и ка-
валер македонски“. Во Виена 15.12.1714 му е издаден пасош на владиката-господа-
рот црногорски Данило Петровиќ на кој пише дека Данило е „бискуп од Македо-
није...од Цетиње“. 

Тоа не ги збунило руските преведувачи на Даниловиот пасош, но во превод-
от на руски го прифатиле таквото титулирање (Ст. Димитријевиќ, Граѓа за српску 
историју из руских архива и бибилотека у Споменику LIII, 1922., 56).  

МАКЕДОЊАНИ- ПО ЦРКВЕНАТА ЈУРИСДИКЦИЈА 
Во писмото на црногорските главари од 8.9.1742. руската царица исто така 

се споменува синтагмата „в предјелу македонском“ (Марко Драговиќ. Материјал за 
историју времена митрополита Данила, Саве и Василиј Петровиќ у Споменику 
XXV, 2). 

Во одговорот од 10.5.1744. руската царица, исто така, отпоздравува со иста-
та синтагма (исто, 7). И во писмото на митрополитот Сава и црногорските главари 
од 25.5.1752. на руската царица се споменува: „...в свих странах македонских“ 
(исто, 9). 

Има уште примери кои покажуваат дека таа синтагма била знатно раширена 
и вон Црна Гора. Се јавува и во српската народна појка (Види подробно: Војислав 
П. Никчевиќ, Охридска и Пеќка патријаршија во етногенезата на Јужните Словени, 
Лучиндан- Glas CPC, Cetinje, Božić 2004, br. 10, 52-56). 

Црногорскиот владика- господар Данило Петровиќ, онодобните Црногорци 
и останатите кои горе ги наведовме, во службените дописи ја сместуваат Црна Го-
ра во Маќедонија, а себе се именуваат како Македонјани само по црквната јурисди-
кција, оти Црквата црногорска некогаш била под канонска надлежност на Македо-
нската црква, односно Охридската архиепископија. Тоа, занаго, за нив не значело 
дека е „Црна Гора македонска земља’, ниту дека се „Црногорци- Македонјани“. 

ПО ВЕРА- „ЦРНА ГОРА СРПСКА ЗЕМЉА“ 
По истата логика е неосновано тоа што Српската православна црква, нејзи-

ните постари и овдешни претстојатели, српска, просрпска наука, културологија и 
политика дека е „Црна Гора српска земја“ и дека се „Црнорците Срби“ (само) на 
основ на тоа што Црногорската митрололија во имеријалниот век (некое време за-
едно со државата црногорска) биле под јурисдикција на Пеќката патријаршија, 
односно Црква српска, како што била и Бугарската и други, несопственичко во до-
бата на (про)турската Пеќка патријашија (Од време на крстоносните војни, Р.И.) 

Црногорците „постанале“ Срби затоа што биле под српската империја и Пе-
ќката патрјаршија 

Да ја земеме на пример и првата пишана Историја за Црна Гора на владика-
та- господарот Василиј Петровиќ (Историјата за Црна Гора, Лексиографски завод 
на Црна Гора, Титоград) кој ја пиши под знатно, ако не и преовладувачкото влија-
ние- како што самиот зборува во Предговорот- Кралство на Словените на Мавро 
Орбини и “многу постари истории, а особено оние кои и сега се најдуваат во Ато-
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нската (Света) гора во Хиландер, во Србија и лаврата Студеница, и во Дечани, во 
српската Пеќка патријаршија...’ (исто, 31). Сè тоа можело да влијае владиката-го-
сподарот црногорски Василие да ја прими терминологијата на Пеќката патријарши-
ја, која ја изедначувала српската империја и својата јурисдикција со српството, а 
него со етничката, народносната припадност на сè кои биле во нивното рамо. Во 
неа се обработува и раздобјето кога Зеќани/Црногорци и Зета/Црна Гора била под 
власта на „српскијех цар(ев)а“. Зборува за славната (всушност моќната, силна) не-
мањичка царевина во чиј состав била едно време и освоена Зета, а под јурисдикција 
на империјалната Пеќка патријаршија била и Зетската- црногорска митрополија. 
Наведува дека пиши „опис положаја и предашнијех владара земље наше црногор-
ске, с прилогом светијех царева српскијех“ (исто, 23). Накнадно, во Русија, пиши и 
додаток под назив „Број српскијех архијереја, поред црногорског митрополита“, кој 
е еден изразитите примери на можноста на поистоветувањето на Српското Царство 
и јурисдикцијата на Пеќката патријаршија со тв. среднивековното српство. Неко-
гашната припадност на српската освојувачка држава, црква и вера (обред) терми-
нолошки се настојува да се меша и брка со етничката српската припадност, иако и 
Василиј знае дека и тогашната српска држава, црква и обред (вера) се повеќенаро-
дносни, повеќенационални, составени од повеќе самобитни народи и држави („дру-
гиех храбрих народа“, освен српскиот во империјалната српска држава и црква)“. 

 
ЦРКОВНИ НАРОДИ 
 
Јован Трифуновски, на стр. 16, наведува: „Турската власт не можела и не 

сакала да í ја осигура личната и имотната безбедност на христијанската ‘раја’. Во 
народните преданија се среќаваат многу споменувања за грабежите и убиствата 
што се вршеле врз христијанското население. Годините минувале и од многу села 
се иселиле многубројни наши жители. Отприлика во тој период, игмумените кои 
живееле во манастирите ја запишувале во нивните книги познатата реченица: ‘Го-
лем зулум го снајде народот христијански’...“. 

Се говори само за верски христијански народ, наспроти Муслимани=Турци. 
Па христијанскиот народ се делел според црквите- само со црковни народи. 
Јован Трифуновски пиши: „Подоцна, кога турската османлиска власт се 

повлекла од Унгарија...Но, по војните, словенско-христијанското население, пора-
ди неговата помош на Австријците, започнало да се преселува во северна Србија и 
во областите преку реките Сава и Дунав. Поточно, еден дел од оваа население, пре-
минал дури во јужна Унгарија и стигнал до Будимпешта, Ѓура и Коморан. Старе-
шината на доселените Срби кај Корморан (во Унгарија), кога австрискиот го по-
ставил во 11април во 1691 година, всушност, по потекло бил од Битола“. 

Битола никогаш до 1913 год. не бил српски- Македонија била само турска. 
Исто така, тој  за во Р.Македонија вели: „Заедничко за сите овие доселеници 

било што тие ги имале на располагање сите природни богатства: огромни пасишта, 
шумите, плодната земја итн. Христијанско-словенските селани кои биле старосе-
делци не можеле да го спречат населувањето на муслиманите Албанци и постојано 
се иселувале од тие села...“ (Без Македонци како народ, Р.И.) 
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Стр. 11: „Но, во периодот кога се вршело населувањето со албанско- мусли-
манско население во Македонија се појавиле и многубројни качаци или арамии. 
Тие, исто така, зопочнале остра и лута борба со христијанските Словени...“. 

Стр. 16: „10. Околината на битолско- прилепската котлина“. 
Бидејќи, според него, Македонците биле само „словенско-христијанското 

население“, тој пиши само „битолско- прилепската котлина“. 
Веројатно, авторот мислел дека ние (Македонците) сме само Словени, па за-

тоа тој не ја наведува Пелагонија, во која биле/е „битолско- прилепската котлина“. 
Секако, тој го наведува селото Варвара кај Скопје. Пак, Варвари биле Маке-

донците, види Демостен што пишел за Филип Македонски. Следи варварски јазик 
бил пелазгиски, кој бил и тн.Платонов...- тој се говорел во Склавините- склавински. 

Јован Трифуновски со своето дело кое во потполност го пренесов, до денес 
никој не го надминал, ниту некогаш некој ќе го надмине, со докази на иселувањето 
на Македонците како православни. Меѓутоа, досега ниеден автор во светот не на-
вел ниеден доказ/наод дека авторовите Словени дошле северно од реката Дунав- па 
на Балканот и Македонија ништо нема донесено северно од реката Дунав. Следи 
секој оној кој такво нешто пронајде, нека добие Нобелова награда или некоја друга. 

Јован Трифуновски, на стр. 18, пиши: „Во албанските села, топографското 
име Воре Шкијаве, исто така, покажува поранешната припадност на напуштени 
гробови, зашто во превод, тоа име значи: словенски гробишта...“. 

Овде не биле Словени- според слово, туку Шкијави-Склијави за склавински. 
Овде се разликувале само Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци и Римјани 

(Ромејци)=Христијани. Нивни центар бил Цариград со својата царска Цариградска 
патријаршија и народна-вулгарна (булгарна) Охридска архиепископија.И оваа била 
под царот од Цариград, а Трновската патријаршија само под Цариградската патри-
јаршија, чиј патријарх бил под царот, што важело и за на охридскиот архиепископ. 

Па Пеќката црква неканонски била отцепена од Охридската архиепископија, 
што било за време на крстоносните војни, кога не постоел цар во Цариград: Цар-
ството од Католиците било уништено, разграбено, поделено- само кланица.Војната 
што Католичката црква ја води против православието од 1071 година сè уште трае. 

Војната Ватикан против православието ја започнал уште од самиот почеток, 
а на Балканот било со Самуил на кого ненадлежниот папа му доделил круна за крал 
и цар, што било и со Цар Душан- за крал архиепископија, а за цар патријаршија. 

Фељтонот на Јован Трифуновски, во 38 продолженија беше преведен и под-
готвен за објавување во весникот „Македонија денес“. Па тој не бил на македонски.  

Вангел Качев, во Етнолог 9 (2000), на стр. 262, има фусноти: „Јован Трифу-
новски е Македонец, роден во 1913 година во с.Вруток, Гостиварско. Основно учи-
лиште завршил во родното село, гимназија во Тетово и Скопје, а дипломирал во 
1939 година на Филозофскиот факултет во Скопје на групата антропогеографија. 
Својата професионална дејност Ј.Трифуновски ја започнал кон крајот на 1940 годи-
на како асистент прв на Филозофскиот факултет во Скопје, а потоа на истиот факу-
лтет при Белградскиот универзитет. Во 1950 година докторира во Белград. Од авгу-
ст 1946 година па сè донеговото пензионирање во 1979 година, Ј.Трифуновски ра-
боти како предавач, вонреден и редовен професор на Универзитетот во Скопје, пре-
давајќи на студентите антропогеографија и едновремено вршејќи теренски истра-
жувања. Д-р Ј, Трифуновски умре во јануари 1997 година во Белград.“  
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„Причина повеќе за ваквиот однос спрема овој автор, е пред сè, необјекти-
вната етничка идентификација на Македонците, коишто во своите трудови ги име-
нува како ‘христијани’, ‘словенско население’, ‘православно население’ и слично и 
многу ретко како Македонци. Особено негативна реакција предизвика кај македон-
ската јавност последната негова книга, насловена ‘Македонизација Јужне Србије’ 
(Београд, 1996), за којашто нема коментар, а од која се оградува и авторот на овој 
текст“. 

Според први, Македонците биле Булгари, според втори Срби и според трети 
Грци. Следи Македенците за време на Балканските војни и Првата светска војна да 
се борат на страна на трите страни, кои постанале окупатори, дури браќа на спро-
тивни страни, закопани во туѓински гробишта, само никако како Македонци итн. 

Со ова се потврдувало, дека немало етнички народ Срби, туку само припад-
ници на рашката Пеќката црква, која неканонски се отцепила од Охридската црква.  

Следи да постојат Грци- припадници на Цариградската патријаршија; Булга-
ри,според бург=булг=булгар=вулгар=волгар=волг ар, волг=Volk=фолк=полк до по-
лка на Охридската црква; Срби-припадници на Пеќката црква; и припадници на Тр-
новската црква...Па ова говори, немало етнички народи, туку само црковни народи. 

За да се потврди дека поимот булгар немал врска со Татарите, кои биле само 
вулгар=булгар=народ, е доказот што Василиј II Македонски создал македонска те-
ма Булгарија со главен град Скопје-тој во Подунавјето не создал тема Булгарија ту-
ку само тема Паристрион или Пардунавон, со центар во Силистрија, чија епархија 
потпадна под Цариградската патријаршија. Бидејќи трновската црква била под Ца-
риградската патријаршија, немало Трновски народ- без било каков народ Булгари. 

Стјепан Антолјак,38 на стр. 176, пиши: „Тоа беше обратна тенденција, зашто 
всушност во тој век Бугарија се идентификува со Македонија, која ја преовладува 
со својот назив оваа првава, како што тоа го потврдува хрватскиот писател од 16 
век, хваранинот Винко Прибојевиќ. Исто така ‘Легендата на св. Трифун’, заштит-
ник на градот Котор, зачувана во ракопис во 1446 година, а настаната многу пора-
но, кога говори за Самуиловото освојување, остро ја разликува Бугарија од Маке-
донија, додека споменатиот Прибојевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama Sla-
vena’ изнесува дека Бугарија некогаш се нарекувала Македонија. 

Во истиот овој век наидуваме на една триода (црковна книга), која е печате-
на од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот 
Скендери (Скадар: С. А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека ‘… la 
nation Albanese e Macedon è povere, e traneggiata dal Turco… ‘ “.  

Во Ларус, на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката патријаршија 
околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, јужно 
од Тетово, јужно од Штип, преку Струма, северно од Самоков, источно од Бела Цр-
ква(Куршумлија),на север Оршава...Нови Пазар е Стара Рашка.Источно е Бугарска-
та патријаршија.Источно од реката Струма е Цариградската патријаршија(само Тр-
акија). А се друго е под Охридската архиепископија: цела Албанија, преостанатиот 
дел на јужниот Македонски=Балкански Полуостров. Па Арбаните и Еладците биле 
само под варошот Охрид, со тн.старословенски. Ова останало за селото Атина се до 
1767 година. Дури Атина во 1836 година била под Соборната црква Св.Димитрија 
во Битола. Бидејќи немало грчка и арбанска црква, никогаш немало такви народи. 
                                                 
38 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, том први, Мисла, Скопје, 1985. 
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АЛБАНЦИТЕ САМО МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ- НИШТО ДРУГО 
 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 149, пиши: „Албанизирањето 

или шиптаризирањето на словенскиот етнички корен...Како што вели познатиот ту-
рски историчар Халил Иналџик Газа- света војна била како идеал значаен чинител 
во основањето и развојот на османовата држава. Општеството во тие краишта се 
сообразило со посебна култура и било прожето со идеологија на непрекината све-
тска војна и непрекинатото ширење на дар ал ислам (ар. земја ислам, те. држава ка-
де се владее по исламските прописи. Прим. М. Ј) сè додека не го обфати целиот 
свет’...Таа заедница, како што вели Иналџик, се најдува стално во војна чија цел е 
да ги ослободи другите народи да имаат друг Бог освен Алах и чинителот дека Му-
хамед е негов пратеник. Према тоа секоја војна кои муслиманите ја прават во тој 
смисол е борба за остварување на едно добро дело оти на вистински пат треба да ги 
поведе оние кои залутале. Тој чинител и денес е пракса и теорија на сите исламски 
земји, а тоа малку се знае. 

Така во Билтенот на Центарот за културата на меѓународната организација 
на Исламимската конференција стои: ‘Освојувањето на Балканот од страна на Тур-
ците- Османлиите во 14. век донело правда и цивилизација во регионот и ги спаси-
ла неговите жители од власта која ги потискува. Османлиите на тие жители им ја 
доделие тоталната слобода на верување и верска пракса и исто така постапиле во 
областа на културата, јазикот и традицијата’. 

Така говорат претставниците на земјите кои во времето, кога текстот наста-
нал, се сматрани пријатели на тогаш постоечката СФРЈ...За тоа Куран кажува: ‘Ви 
се пропишува борба, мада не ви е по воља- Не сакате нешто, а тоа може да биде до-
бро за вас, нешто сакате а тоа испадне зло за вас- Аллах знае, а вие не знаете. По-
ради тоа за муслиманските озвојувачи не постоеле: Грци, Срби, Бугари, Македон-
ци, Шиптари туку само христијани те. неверници, оти Куранот дава можност и хри-
стијаните да бидат третирани како неверници... 

Како постапувале со Албанците нека кажат два еминентни историчари на 
оваа држава и членови на Албанската Академија на наука ‘Турската власт во Јужна 
Албанија била голема несреќа. Турците уништувале и пљачкале сè без граници, 
што ним им било својствено. Нивните хроничари од 15. век истакнувале со понос 
како во Албанија заробиле голем плен, за сериските спалување на градови и села, 
за неопишивото дивјаштва со кои се постапувало према месното население, за гра-
бнувањата на деца за јаничари или за продажба на пазарот робје во Азија’. Поради 
тоа албанскиот народ пружал жерсток отпор. Тоа бил отпор на христијаните против 
суровото владеење засновано на исламот. Војната на чуениот Ѓерѓа Кастриотиј по-
грешно викан Скендер-бег, оти тој со моментот на враќањето на христијанството 
престанал да биде бег и Муслиман и поново постанал христијанин...кажуваат Поло 
и Путо: ‘Србите, Босанците, Херцеговците, Далматинците, Македонците и Бугари-
те’ покушувале да организираат антурска коалиција...Прифаќајќи го исламот во 
една религиозна држава каде сите се одредуваат на принципот припадност на ова 
или онаа вера, Шиптарите, ама само тие исламизирани, постануваат исто што и 
етничките Турци и за царот те. султанот и за халифот и за етничките Турци, ама и 
за своите сонародници Албанци и балкански Словени. Значи тие не постанале по-
магачи на Турците како што тоа во историските уџбеници кај нас се говори, туку 
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постанале турци (овде поимот Турчин намерно го пишиме со мало -т-, оти сакаме 
да кажеме дека поимот Турчин во тоа време нема вредност на национален назив 
туку верски). Оттогаш тие постануваат носители на окупација, притисок и уништу-
вање на христијаните во истиот оној смисол во кој тоа се етничките Турци. Дури и 
повеќе оти оние во Албанија и во соседните подрачја постануваат главни репре-
зентни на исламот и халифот од Истамбул...Према шеријатската теорија халифот на 
исламската заедница може да биде само лице кое му припаѓа на Мухамедовото пле-
ме Корејеш. Како османовите султани ја дочепкале таа титула 1517 година, морале 
да најдат оправдување за таквиот акт. Затоа се прогласиле дека тие не се етнички 
турци туку дека се со потекло Арапи од племето Вади- Софа, со тоа сакале да по-
кажат дека кога веќе не се Корејшити како Мухамед, дека тогаш му биле блиски. 

Што исламизацијата значела најдобро покажува споменатиот албански ака-
демик Поло: ‘Масовната исламизација на Албанците во 17. век предизвикала идео-
лошка поделба...Религиската подела без сумливост правела озбилна препрека на 
стварање на националната свест на Албанците...вотолку повеќе што теократската 
држава Албанците муслимани ги сматрала Турци’. 

Што посебно е важно самите муслимани себе се сматрале ‘турци’ затоа по-
сленикот на полето на нацоналната ренесанса Наим Фрашери во 18. век говори: 
‘Сите сме браќа иста крв и со ист јазик. Не велите Турци и гаури, не го велете тоа 
никогаш’...“. 

Каплан Буровиќ (2007),39 на стр. 31, наведува: „Не, не е мит албанскиот му-
слимански фунтаментализан, господине Malcolme !...Еден од современите албански 
историчар (гордејќи се!) кажува: ‘Албанија му дала на Отоманското царство 35 ве-
зири, стотини паши и генерали, илјади бегови, аги, сердари, диздари, субаши, вој-
води, кадии, забити и мемури’40 “. 

Јован Трифуновски, на стр. 12, пиши: „Во околината на Гостивар- за алба-
нските качаци или арамии- најраспространет е називот Латини. Имено, изразот ‘Ла-
тини’ во овој крај има две значења: католик и Албанец- ограбувач на стока. Долго 
време, овие два наведени поими биле идентични, се до периодот кога Албанците не 
го примиле Исламот во значително поголема мерка и не станале ‘Турци’ “. 

„Така, на пример, Ј.Цвииќ, одличен познавач на миграциските движења на 
Балканскиот Полуостров, во сите свои теренски проучувања пред самиот крај на 
турското владеење, ја забележал и следната констатација: ‘Луѓето во Македонија 
ми зборуваа: ‘Ние дури и насон бегаме пред Албанците и Турците’ “. 

Стр. 15: „Селото Брест...До средината на 19-тиот век и Сушево било сло-
венско-христијанска населба. Но, оттогаш, за жителите на Сушево настанал тежок 
период, бидејќи биле напаѓани од доселените Албанци (неречени ‘Турци’) од сосе-
дната област Прешево, кои набргу се населиле и во Сушево...“. 

Стр. 16: „Следниот пример доаѓа од селото Оморане...Бабуна...Според некои 
народни кажувања кои се однесуваат на споменатиот Зубер, останале запаметени 
следниве зборови, кои денес ги прераскажуваат потомците на иселените христијан-
ски родови од Оморане: ‘Откако дојде тој, од тогаш сите Турци (Албанци) поста-
нале лоши во Оморане’...“. 

                                                 
39 Kaplan Burović, Ko su Albanci- studije o poreklu Albanaca, IK Balkan, Ulcinj- 2007. 
40 Shpuza, Selim: Kujtimet e Çelebiut..., Skadar, 30.VII.1936. Цитирам према Kastrati, Jup: Historia e 
Albanologjisë, цит. Дело, стр. 122. 
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Стр. 20: „Албанското население не било иселувано од Македонија до крајот 
на турското владеење во 1912 година, бидејќи не било принудено на тоа, благо-
дарувајќи на околностите во кои умеело да се снајде. Меѓутоа, тогаш, сметајќи ја 
пропаста на Турската империја и за своја лична несреќа, таквите ‘Турци’ започнале 
да се иселуваат во Турција. Тие се поистоветувале со Турците во однос на нивното 
потекло и верска припадност, па затоа, заминале да живеат во Турција, сметајќи ја 
оваа земја за своја татковина“. 

Стр. 21:„Меѓутоа, ниту овие статистички податоци не овозможуваат сосем 
верна слика за националната припадност,зашто кај муслиманското население во Р. 
Македонија- особено кај Албанците, Торбешите, Турците и Ромите- се среќаваат 
поединци и групи, кои не се национално јасно определени. Така, на пример, има 
жители кои го зборуваат албански јазик,а кои за време на пописот се изјаснале за 
‘Турци’ “. 

Стр. 37: „До крајот на турското владеење во 1912 година, во котлините на 
територијата на денешна Р.Македонија, постоело чифлигарството. Меѓутоа, оваа 
појава не ги опфаќала Албанците, бидејќи тие биле муслимани. Напротив, имало 
многу муслимански Албанци, кои на различни начини станувале сопственици на 
чифлиците во македонските села“. 

Албанците како Муслимани=Турци биле имотни, а Православните аргати... 
Православните во Македонија бегале од Албанците, кои биле само Турци. 
Ова се потврдува со доказот, што Турција работи меѓу Муслиманите за од-

ржување на целовитоста на Турција. На 10 јуни 1878 г. во Призрен била свикани 
претставници на муслиманските заедници од Босна, Санџак, Албанија, Македонија 
и Родопите. На таа основа е создадена Албанската лига. Претседател на централни-
от совет бил дебарчанецот Илијаз паша Дибра (од август 1880 г- Абдул бег Фраше-
ри). Со учество на неколку христијани- католици и православни- лигата добила на-
ционален карактер. Тоа го кажуваат изворите, сите проалбански. 

Меѓутоа, овде бил собир на Муслимани=Турци од Балканот, а не албански. 
А и Албанците вон Албанија се составени од Азијати (Геги=Арнаути) 90% и Евро-
пјании (Тоски=Скиптари) само 10%. Па следи отпаѓа било каков албански национа-
лен карактер со Азијати мнозина и со мешан скиптарски јазик од на четири народи. 

Со тоа што Тоските се здружуваат со Гегите, тие немале национално чуство. 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 156, пиши: „Она што е мошне 

важно есте податокот кој порано го изнесовме а тоа е исламот како извор на идо-
логијата и легитимитет во државата. Затоа процесот може да се подели во неколку 
фази. Прва фаза е исламизација. Тогаш е главно кој е муслиман а кој христијан и 
таа фаза трае сè до крајот на османовата власт 1912 година. Во тој период, како ве-
ќе е речено, се врши посредно албанизација оти со верата се шири етничката група 
Шиптари и оние Словени кои го примаат исламот се шиптаризираат, ама тогаш тој 
чинител не е прворазреден. Оти и самите Шиптари немаат национална свест и на-
цијата малку им значи. Споменатиот Албанец Ставро Скенди кој од петни жили се 
труди да покаже дека Албанците ги надминале меѓусебните верски разлики не 
може да не признае, дека ‘косовските Албанци не биле наклонети на напуштање на 
султанот кога го викале баба мбрет- крал отец’. Значи самите косовски Албанци не 
биле за независна Албанија како национална држава оти таа не им значела ништо. 
Скенди додава дека на собираните Шиптари во Урошевац 1908 година, значи само 
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четири години пред крајот на османовата власт претставниците на младотурскиот 
комитет морале да им обеќат дека новиот устав не ќе биде во спротивност со Ку-
ранот, дека шеријатското право поново ќе се стави на снага и нарочито нивниот ба-
ба мбрет мора да биде недопирлив. 

Поради сè тоа албанизацијата на словенскиот регион тогаш била помалку 
важен чинител од исламизацијата. Колку тоа било видливо во она време го покажу-
ва званичниот акт на државата Србија. Во еден извештај на ‘Српскиот кралски кон-
зулат’ од Приштина од 21.X.1908 се известува за арнаутските злочини против Ср-
бите и во тие злочини, кои самиот конзулат ги поврзува со Арнаутите, се спомену-
ва некој Махсут како изразит зулумќар, да одма после тоа во истиот извештај би се 
видело дека се работи за Србинот Максим Веселиновиќ кој само пред неколку ме-
сеци преминал во исламот, па со самиот тој акт не можел да ја промени и нацијата, 
ама ништо затоа тој и неговиот случај се вбројуваат во тие извештаи во злочините 
на Арнаутите, оти тогаш верското го надминувало националното. 

Голем број Албанци на Космет и во Македонија има директно српско поте-
кло и бројни извори тоа го потврдуваат. Ама тој процес како рековме бил процес на 
претопување во сведоштво на муслиманската заедница за која прифаќањето на ал-
банскиот јазик бил сосем секундарен чинител. Како што вели албанскиот академик 
Поло: ‘Муслиманите го користеле привилегираниот статус и уживале политички 
права од кои христијаните биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа класа се прет-
ставувала, не како претставник на турската нација, туку како еманципација на ре-
лигиозната исламска држава’. Ама кога се почнува да се раскажува за нацијата во 
модерен смисол- збор многу од тие ‘турци’ кои всушност се Албанци сакаат да би-
дат вистински етнички Турци. Ставро Скенди за тоа кажува: ‘Скадарските мусли-
мани не сакале албанска школа ни албански јазик и не сакале никаков друг слу-
жбен јазик освен турскиот’. Потоа додава дека тоа било мошне раширена појава и 
во Скопје и западна Македонија каде многу албански семејства говореле само тур-
ски. Сè тоа кулминирало во текот на I светска војна, кога независна Албанија по-
стои. Тогаш во земјата избиваат масовни побуни на селаните, значи обичниот на-
род, кој како еден од основни поставува захтев за поновно обединување со Осма-
новата царевина, значи самиот албански народ се одрекува и од својата држава и 
својата нација во името на исламот. („српско потекло“: српско=православно, Р.И.) 

Втората фаза настанува после I светска војна кога Албанија веќе е ралност а 
со само со тоа и албанска нација. Мада тогаш во државата Албанија е покушувано 
со изградување на идејата на лаичка нација во кралството Југославија состојбата 
била другчие. Сите политички партии и организации кои делувале меѓу Шиптарите 
настапиле панисламисти: Всушност биле две значајни политички организации: 
‘Џемијет’ и ‘Косовски комитет’. Двете организации ги собирале сите муслимани на 
подрачјето за кое говориме: Македонија, Космет и Рашка област и двете наста-
пувале со исламски предзнак. Посебно е значајна во тој смисол она што работел 
‘Косовскиот комитет’. Мада ја сакал Велика Албанија главни изданци му биле му-
слиманите, без обзир на нацијата, која подоцна би била опфатена во рамките на 
албанската нација со исламски предзнак. 

И на крајот останува најважната организација II призренска лига. Синан Ха-
сан бивш висок раководител на Југославија пиши за неа, попат на двете претходни, 
по замисла на нејзиниот шеф Џафери Деве била организација со цел стварање на 
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Велика Албанија како муслиманска држава, која уз ослонување на исламскиот свет 
би била брана на комунизмот и словенството. Единиците на оваа организација ги 
мобилизирале сите муслимани. Сите пароли биле верски како на пр: зачување на 
религијата итн. Резултатот бил дека националната и верската припадност стално се 
мешале и победувала онаа етничка компонента меѓу муслиманите кои биле поброј-
ни, а тоа биле Албанците. Ама и тогаш тоа секогаш имало призвук исламско един-
ство. Како посебен важен пример нека послужи следниот чинител. После II светска 
војна во некои села во Западна Македонија жителите ја изразувале желбата децата 
да ги школуваат, како што тие рекле, на ‘мајчин турски јазик’. Но учителот Турчин, 
кого власта го пуштила да ја обави таа задача, известувал дека се работи за Шипта-
ри кои не знаат ни збор турски. 

Воглавно може да се потврди дека втората фаза се карактеризира со иста-
кнување на албанската идеја, ама секогаш импрегрирана со ислам. Третата фаза на-
стапила после II светска војна. Таа сосем се разликува од првите две. Под влијание 
на промените кои се случиле во Албанија, нарочито после одлуката за укинување 
на религијата, сите значајни политички организации кои се формираат меѓу Ши-
птарите почнува да се пропагира идеологијата на Енвер Хоџа, а таа е радикална 
атеистичка. Значи требало да би била и антиисламска. Приметно е меѓутоа дека без 
обзир што се работи за формална приказна за атеизмот, во праксата итекако се ко-
ристи исламот ама сега како средство за остварување националистички цели. Така 
во Призрен 1956 година се осудени поради сецесионистичка делатност и помагање 
на терористички банди кои доаѓале од атеистичка Албанија шејхови на дервишките 
редови: шејх Хасан, шејх Рамо и шејх Муједин. Шејх Муједин во своето текије во 
Ораховец формирал комитет за антисрпска делатност. Комунистичка Албанија ко-
ристела дервиши за остварување на свои цели, а во самата Албанија дервишите ги 
прогонувала. Ама врв на користење на исламот во политички сврхи се видело на 
пример делувањето на ‘Сојузот на комунистите’ на Космет. Да би го разбиле 
српското село Витомириц кај Пеќ, Шиптарите преку Махмуд Бакали кој бил шеф 
на СК Космет испословале одлука за подигнување џамија. Така ‘комунистот’ Бака-
ли го користел исламот да би ја остварил ‘марксистичко-лењинистичката идеоло-
гија’. Освен тоа исламот обилато е користен за пропагирање асимилација на сите 
муслимани неалбанци: Цигани, Црногорци, Торбеши, Муслимани, Турци итн. Ку-
лтурната научна заедница на Македонците- муслимани повеќе пати укажувала на 
тој чинител. Новинарот на листот ‘Тан’ од Приштина Аљаетин Морина отворено 
говорел за тоа дека Турците се изјаснуваат како Шиптари оти полесно добиваат ра-
бота и сè што уз тоа оди“. 

Митко Панов, во Етнолог 9 (2000), на стр. 209, пиши: „Целта на трудот...Од 
1952 до 1961 година доброволно емигрирале за Турција голем број од турското на-
селение, а тоа е една од првите позабележителни надворешни емиграција. Во овој 
период се одвивале две поголеми преселнички движења и тоа, на населението во 
самата Република и нова значителна имиграција надвор од нашата Република, од-
носно бројно доселување на муслиманско население од Санџак...“. 

Муслиманско население,кое се селело за Турција,останало во Р.Македонија. 
Албанците само Муслимани=Турци по 1950 г. се селеле година како Турци 
Албанците, Муслимани=Турци, се множат да надвладеат христијанството. 
Бидејќи дабот во панот/стеблото прави крст, за Албанците огревна е буката. 
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За да се потврди дека албанската нација е муслиманска=турска, во новата 
територијална поделба на Албанија неалбански се само православните- една грчка 
и една македонска во Пустец. А па онаа во Голо Брдо..., каде живеат Македонци со 
исламска вероисповед, таа не смее да биде македонска, иако таа порано како таква 
и била призната. Следи таа ќе биде приклучлена кон албанско- турската мнозинска.  

Како Муслимани=Турци Албанците на Неверниците- Православните ништо 
не им плаќаат, што тие тоа отсекогаш го спроведувале- без плаќање паразитирале. 

Во Македонското Собрание албанските пратеници само се залагаат за фина-
нсирање по националност, а без финансиска рамка- секој според учеството на на-
ционалноста од самата Втората светска војна во која Македонците се бореле про-
тив албанските окупатори чиј однос до денес опстоил-тие биле/се само паразитити. 

Албанците не ги признаваат изборите за Претседател на Р.Македонија, за-
тоашто, според нив, тој требало да се избира во Македонското собрание, со согла-
сност на Албанците, за тие преку него да се заложуваат за Велика Исламска Алба-
нија, како крајна цел. Ова било можно само поради Рамковиот договор, кој бил ка-
ко принудна мерка од страна на НАТО чии земји, нејзини создавачи, до денес ја 
делат Македонија, и го истребуваат македонскиот род. Тоа се огледа преку осво-
јување на македонските општини од страна на дворасно- двоконтинентален албан-
ски тн.народ, иако Албанците се 100% дојденци во Р.Македонија, и тие нема што 
да бараат во Р.Македонија... Со тоа што со Албанија нема реципрочност за тамо-
шните Македонци, а во Рамковиот договор нема финансиска рамка, Охридскиот 
договор е само расистичко- фажизоиден од страна на профитната воена единица 
НАТО за потребите на нејзните создавачи. Токму и затоа Македонците од Охри-
дскиот договор мора да се ослободат-тој е предавнички, и како што постојат нор-
ми во Албанија за Неалбанците,истото да важи во Р.Македонија за Немакедонците. 

Иако Македонците и другите Неалбанци во Албанија немаат никакви права, 
дури македонските општини се припојуваат кон албанските за да изчезнат и асими-
лират Македонците, со македонски православни средства градени градови и насел-
би се присвојувани од Албанците, 100% муслимански=турски паразити, што важи 
и за школите...Во нив се вработуваат Албанци, а Македонците се отпуштат итн. 

Бидејќи прв а и врвен човек опстоил Бериша, ш=с, Шкумба=Скумба, името 
било 100% тн.словенско. Па тој, кутриот, не знае кој бил, што важи за сите Арбани. 

Следи во книгава се говори за племе Бериш и Красниќ, поими 100% тн.сло-
венски. А што биле Арбаните ? 100% одродени тн.Словени- ѕверови на својот род. 

Еве го најдобриот пример: Јован Трифуновски, на стр. 28, пиши: „Братство 
и род...За поимот братство, Албанците населени во Р.Македонија ги употребуваат 
изразите кабиле или кабила...“: а=о; според кобилата се гледа родот- тој бил нејзин. 

Стр. 29: „Родот се состои од поголем или помал број сродни семејства, од-
носно домаќинства. За поимот род, Албанците ги употребуваат изразите џинс и фа-
ра...“. Следи џинс=гинс: гин=Гина=Гена=Жена, која са фара=пара- пари со ман= 
маж, а на македонски мина-луѓе. Порфирогенет=пор фиро генет=жене: пора + т = 
порта или врата; фиро=пиро; генет=женет. Еве ги Дукагини=дука гини до Дукаѓин.   

Кога некој Албанец постане министер или директор, министерството и уста-
новата се албанизира, дури се истакнува и албанскиот јазик кој има и монголски 
зборови, дури со монголски-турски букви со две точки...Следи Албанците, чиј ски-
птарски јазик има монголски зборови (Мајер),не познаваат македонски родови итн. 
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Со тој скиптарски јазик се монголизираат и Македонците- муслимани и др. 
Иако македонската земја била само православна, градена само со правосла-

вни средства и крв..., а Турците во Македонија ништо не вложиле од Турција, про-
тив кои се бореле Православните, што исто било и против Албанците, Албанците 
преименуваат градови на албански, улици, школи.. Се ставаат и имиња на мусли-
мански качаци, и крволочни ѕверови од 2001 година.Па Албанците се само ѕверови. 

Па протераните Православни во Р.Македонија во 2001 година сè уште дома 
не се вратени.Циганите од Косово до денес не се вратени назад-се во Р.Македонија. 

Протерување на Православни го вршат Албанците со векови,41 и засекогаш. 
Албанците ги величат балистите, според балист=белист, кој прави бела. Па 

тие се само муслимански балисти=белисти- качаци, од кои им нема спас на Пра-
вославните,сè додека не се ослободи целиот Балкан од Албанците како Муслимани. 

И конечно, Албанците во својот успех се сигурни, затоа што кај Христија-
ните оддамна владее „бела чума“ со која Муслиманите со своето исламско множе-
ње ќе завладеат во Светот.Во тој исламски свет е внесен и Балканот, и тоа воглавно 
со Албанците од кои 90% се Геги- Азијати. Следи Македонците да пеат: се зададе 
„црна чума“, а таа беше со турското навлегување на Балканот, а сега со Албанците. 

 
ШИПТАРИТЕ ВЕШТАЧКА НАЦИЈА 
 
А бидејќи најстара историја и дела биле на Елада, накратко за тоа се говори: 
Како што во 3 век п.н.е. „Илијада“ била преведена во Александрија од јон-

ски на коине, истото било и со библијата. Најголем доказ бил Апостол Павле. Тој 
го употребувал коине, но никако службениот јазик на Елада, а тој бил јонскиот. То-
кму и затоа само коине постанал христијански јазик, а според Хан (1865), тој бил 
византиски јазик. И конечно, со катаревуса Елада за првпат имала свој јазик, а тоа 
било само по 1865 година, затоашто Цариградската патријаршија катаревуса не го 
прифаќала. Па за неа православен јазик бил само коине- со укинувањето на Охри-
дската архиепископија 1767 година тн.старословенски јазик бил исклучен од бого-
службите во црквите кои ñ припаѓале на Охридската архиепископија, приклучени 
кон Цариградската патријаршија. Следи Еладци со катаревуса само во 1868 година. 

Арбанија била под Охридската и Цариградската црква- без арбански народ. 
Каплан Буровиќ (2007), на стр. 19, вели: „Метатезата -Л- : -Р- е позната во 

албанскиот јазик заправо уште од тие времиња. Признава и најголемиот познавач 
на албанскиот јазик, австрискиот академик, проф. д-р Густав Мајер (Meyer, 1850- 
1900), нагласувајќи дека во албанскиот јазик се извршило по фонетските закони на 
словенскиот (српскиот) јазик. За Академикот Мајер се сложил во сè добро познати-
от хрватски лингвиста Петар Скок“. 

Следи „во албанскиот јазик се извршило по фонетските закони на словен-
скиот (српскиот) јазик“. Ова говори, Арбаните биле одродени тн.Словени, и тоа во 
последните векови. И затоа Буе, Фалмерајер...пишат за нов народ. Пак, Мајер живе-
ел 1850- 1900“. Мајер ги изброил зборовите на новиот албански јазик, а тој имал 
зборови не на еден народ тн.Словени туку на четири народи: Грци, Романци, Сло-
вени и Татаро-турски.Бидејќи илирскиот и тракискиот јазик бил пелазгиски говори, 
значи, тн.словенски, албанските автори не го наведуваат Мајера.Па тие само лажат.   
                                                 
41 Од албанските зулуми во Демир Хисар се преселиле Смилевчани-протерувањето сè до денес трае. 
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Ево го доказот: стр. 28: „Споменатите...Скоро сите албански академици пи-
шат за ‘автохтониот и независен карактер на албанскиот јазик наспрема останатите 
балкански јазици’, кои- според нив- не се ни автохтони, ниту независни“. 

Бидејќи албанскиот јазик имал „независен карактер“, тој бил туѓ и нов јазик. 
Стр. 50: „Странските научници...Далматинецот Tuberone Cerva (1455-1527), 

познат како историчар, кој- како што веќе сме нагласиле во една друга студија пи-
ши дека Албанците се ‘остатоци на старите Македонци’. Оваа интуитивна претпо-
ставка на овој Далматинец, прв ја прифатил еден албанско поп, Пјетар Мазрек 
(умре 1635). А кога тоа го прифатил и норвешкиот научник, историчар и академик, 
проф. д-р Ханс Тунман (Hans Erich Thunmann, 1746-1778), проширувајќи го на сите 
Пелазги, научниците ја поставиле хипотезата на Албанците од Пелазгите, која со 
времето ја прифатиле скоро сите, посебно Аугуст Шлајхер и Георг фон Хан (Joha-
nnes Georg von Hahn, 1811- 1869), два најголеми пелазгомани на сите времиња, кои 
ќе ги надминат, се разбира, само албанските пелазгомани. Австрискиот заменик 
амбададор во Јанина G. v. Hahn, кој се бавел со албанологијата, иако албанскиот ја-
зик не го познавал, бидејќи едно време тврдел за Албанците дека се Словени, за-
пнувал на тоа дека овие Албанци се генеалошки следбеници на Пелазгите, остато-
ции на некогашните Пелазги. Штоповеќе, тој му објави на светот дека ја открил и 
‘пелашката’ азбука во Албанија, за која се испоставила дека е азбука на Даскал То-
дор, негов современик.Германскиот пелазгоман Аугуст Шлајхер ја развил спомена-
тата хипотеза во теорија, запнувајќи се околу тоа дека Албанците се само Пелазги 
на денешните денови. Поведувајќи се по нив тоа го тврделе и многу други научни-
ци на тоа време, ама механички, и непокушувајќи тоа на било кој начин да го дока-
жат. А. Шлајхер, и посебно G. v. Hahn, биле експоненти на австриската политика 
на Балканот, а не научници. Тие преку таа своја хипотеза настоеле да ги подвргнат 
Албанците на австриската колонијална политика и да ги искористат како топовско 
месо за своите понатамошна експанзија на Балканот, каде веќе окупирале некои зе-
мји и покраини. Конкретно: Словенија и Хрватска. Годината 1797. ќе ја окупираат 
и Бока. А годината 1878. ќе ја окупираат и Босна со Херцеговина и ќе се спремаат 
да ги окупираат и Црна Гора, Србија и Албанија, па и затоа 1914. ќе започне и Пр-
вата светска војна. Против А.Шлајхер се подигнал познатиот австриски научник, 
академик, проф. д-р Густав Мајер (Meyer, 1850-1900), афирмиран на сите страни на 
светот како најголем албанолог на своето време, да не кажеме на сите времиња, кој 
со сосем научна анализа, виспрено ни докажува дека албанскиот јазик нема ника-
кви врски со пелашкиот и дека, према тоа, и Албанците како народ немаат никакви 
врски со пелашкото стебло на народи. Сè до 1959. година анализата на академикот 
Мајер била табу за Албанците. Никој од нив не ни смеел да прозбори некој збор. 
Напротив, почнувајќи од нивниот споменат поп Пјетра Мазрека, сите тие урликале 
дека се следбеници на Пелазгите. Таа година, Историскиот институт во Тирана го 
завршил пишувањето на Историјата на Албанија, која пред печатењето ја испра-
тиле во Москва на тамошните Академици да ја прегледаат и да дадат свое приста-
нување за објавување, да така био можеле да го молзат СССР, па и останатите зе-
мји на Истокот, кои им давале, па и им поклонувале свои кредити, долгови, инве-
стирајќи во албанската економија. Како сега се знае, Енвер Хоџа тие кредити и 
инвестиции ги употребувал за јачање и осигурување на својата власт, па и за издр-
жување на камарилите интелектуалци и лижисаханите, кои пишеле по неговиот ди-
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ктат. Поради ова, да би се договориле со советските академици, албанските истори-
чари биле принудени дека тука и таму, по страниците на таа историја, да се каже и 
некоја вистина. Така тие пишат: ‘Мислењето на Шлајхер за пелашко потекло на 
Албанците е оборено со аргументираната научна критика на Г, Мајер, кој во годи-
ните 1878- 1890 ја одреди положбата на албанскиот јазик како еден јазик без врска 
со пелашкото стебло’ (Албанскиот јазик бил само „мешан“- трорасен јазик, Р.И.) 

Вака албанските историчари (званично!) признале дека нивниот народ нема 
никаква врска со Пелазгите. Познатиот и почитуван албански академик, проф. д-р 
Еќрем Чабеј, иако националистички настроен, одејќи по стопите на своите учите-
ли Г.Мајер и Н.Јолк, во неговите албанолошки студии нити ги споменал ма негде 
Пелазгите, а камоли и тој да тврди како сите останати Албанци. Во овој аспект тој 
го зачувал своето достоинство научник и академик. После него, во една краичка на 
својот ќитап од 860 страни (голем формат и ситни слова, десетица!), го признал тоа 
и проф. д-р Јуп Кастрати, кој дословно кажува: ‘не се сложуваме со тезата за пе-
лашкото потекло на Албанците’)“. 

Варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- Арбаните одродени тн.Словени. 
Стр. 58: „Во средниот век, заправо годината 1043., по прв пат во историјата 

на човештвото се споменуваат и Албанците на територијата на денешна Албанија, 
заправо во нејзиниот среден дел, во задгрбието на градот Драч, кога тогаш на срп-
ски јазик се викал тој град, познат во античко доба под името Епидамнус, потоа 
Durrahachium.42 

Хроничарот на тоа време Михаел Ателејатес (Michael Attaleiates), во еден 
свој спис туку ги споменува и Албанците. Ана Комнена, која е од XI и XII век, ги 
одредила и границите на тогашната Албанија. Таа кажува дека во XI и XII век Ал-
банија се простира во пределот измеѓу реката Црн Дрим (на исток) и Јадранско мо-
ре (на запад). И- на север- до реката Дрим а на југ до реката Шкумбин. И Италијан-
от Марино Барлецио (Barlezio, 1460-1512) кажува дека Епиротите (=Албанците) и 
Епир (Албанија) се простираат на север до реката Дрим,да преку Дрим нема Албан-
ци, бидејќи таму живеат Илирите (=Словените). Скадар, од 910. година наша ера и 
за 500 години по ред бил престолнина на Црна Гора и Србија. Ние можеме слобо-
дно да му веруваме на овој Италјанин, оти тогаш живел во Скадар, се борел рамо уз 
рамо со Илирите (Словените) за одбрана на Скадар од турскиот напад и, сè што пи-
ши, видел со своите очи. Тој е автор на добро познатото дело DE OBSIDIONE SCO-
DRENSI (ОПСАДА НА СКАДАР), објавено на латински јазик во Венеција 1504. 
година. Ово ни го кажуваат и останатите историчари на тоа време, па и самите 
Албанци. Колку за пример ќе ги споменеме бискупите Марин Бици и Пјетар Маз-
рек. За двајцата Албанци се тврди дека се нивни Албанци. Ово во последно време 
ни рече и Англичанецот Роберт Елсиј, познат како голем пријател на Албанците. 
Еве како тој конкретно се изразува: ‘Во Средниот век немало многу албанско насе-
ление по приморските албански градови. Жителите на Дурес (Драч) претежно биле 
Венецијанци, Грци, Евреи и Словени. Во Скадар живееле Венецијанци и Словени, 
додека во Влора Грци Византијци’ “. 

Стр. 61: „Така германскиот академик, проф. д-р Густав Вајганд (G. Weigand, 
1860- 1930), лингвист и балканолог, посебно познат како истражувач на романски-
от и ароманскиот (влашки) јазик, бидејќи се зафатил и со проучување на останати-
                                                 
42 Овие Албанци биле Кавказци, кои од јужна Италија биле префрлени во Арбанија, а не Албанија. 
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те јазици на Југо- Источна Европа, нарочито албанскиот и бугарскиот, зашто пре-
зел и патување во тие земји, на лице место да се запознае со феномените и вистина-
та, им ги претставил на светот своите 12 аргументи, со кои на сосем научен начин и 
сосем неопречиво докажал дека Албанците немаат ништо заедничко со Илирите. 
Откритието на академикот Вајганд се побудило интересирање за неговата теза на 
многу светски научници, кои сега активно и строго научно се бават со албаноло-
шките проблеми, меѓу кои ќе ги споменам овде германскиот научник, академикот 
проф д-р Херман Хирт, кој- спротиставувајќи му се Паул Кречмар за илирското по-
текло на Албанците и нивниот јазик- ни донесува 6 главни аргументи дека Албан-
ците со Илирите немаат ништо заедничко; потоа бугарскиот научник, академик пр-
оф. д-р Владимир Георгиев, кој поредува 15 аргументи за тоа, па и нашиот акаде-
мик со светски глас проф. д-р Хенрик Бариќ, кој придодава 4 нови аргументи, по-
тоа романскиот научник- академик проф. д-р V. Pârvan и академикот проф. д-р С. 
Пушкариу, па и- како што албанскиот претседател на Академијата на наука д-р 
Алекс Буда се изразил- цел еден кварт други научници, академици, професори и 
доктори на наука, кои ја прифатиле хипотезата на Карл Паул и снажно ја подржале 
и ја подржуваат со своите научни откритија, приложувајќи нови аргументи за непо-
стоењето ма какви врски измеѓу Илирите и Албанците. Меѓу нив- и јас, кој ова 
истражување сум го започнал уште во 1955. година како студент на албанологија 
во Скопје, па ги продолжувам ево полни 50 години. Базирајќи се на она што откри-
ле моите претходници и она што лично сум открил, утврдил и додал, ги наведувам 
овие 14 аргументи за непостоењето ма какви генеалошки врски измеѓу Илирите и 
Албанците: 1.- Аргумент кентум-сатем; 2.- Антички топоними на Албанија; 3.- Број 
на позајмици од латинскиот јазик; 5.- Романизација; 6.- Поморска и рибарска тер-
минологија; 7.- Албанците не се споменуваат во раниот среден век на територијата 
каде што тренутно живеат: 8.- Homo Georgicos; 9.- Сложување на албанскиот јазик 
со балтичко- словенските јазици; 10.- Романско- албанско сложување; 11.- Недоста-
ток на траги на старото далматинско влијание; 12.- Келтски елементи кај Албанци-
те; 13.- Христијанството; 14.- Археолошки и други докази на материјалната и оп-
штествената култура на албанскот народ“. (За нив понтаму во неговата книга, Р.И.) 

Х.Р.Вилкинсон, на стр. 317, во Додаток А, е Гледиштата на Г. Вајганд, 1924. 
Стр. 318: „Јужниот дел на полуостровот...На северозапад можеа да се најдат 

Илирите а во Централните и северните делови на полуостровот, Тракијците. Густо 
пошумените зони, ‘Бугарска шума’, ја формираше границата меѓу Илирите и Тра-
кијците во соседството на долината на реката Морава и Тимок. Важноста на оваа 
реконструкција е во тоа дека таа го подготви патот за спорот на Вајганд дека ре-
гионот на Морава- Тимок конечно станува ефективен како поделба меѓу Србите и 
Бугарите каков што беше случајот со Илирите и Тракијците“. (Тогаш и денес, Р.И.)  

„(1) Албанците, остатоци на чистите Тракијци, кои беа истиснати на запад 
во планините на северна Албанија за време на преселбите; 

(2) Власите, остатоци на латинизираните Тракијци, кои се расштркаа во две 
основни насоки- на север преку Дунав преку Добруѓа, а на југ во Македонија и Те-
салија. На овој начин патиштата на Албанците и на Власите, и едните и другите од 
тракиско потекло, се одвоија еднаш за секогаш. Интересно е да се напомене дека 
Вајганд и се потсмеваше на популарната теорија дека Албанците имаат Илирско 
потекло и култура“. (За него Албанците биле Траки, а за Илири било смешно, Р.И.)   
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Каплан Буровиќ, на стр. 171, пиши: „Вкупно, во 1990 година, во Албанија ги 
имало околу 300.000 Срби, Македонци и Црногорци, а тоа значи околу 10% од 
целокупното население на Албанија. Таа година толкав бил и процентот на Албан-
ците во Југославија“. 

Д. К. Будимовски, на стр. 58, наведува: : „И според југословенските извори43 
во 1951 година во Албанија 82% биле Албанци, а останатиот процент (18%) се на-
ционални малцинства. Во Енциклопедијата, во одредиштето за Албанија, во рубри-
ката за населението, се наведува дека од вкупното население: 65% се муслимани, 
21% православни и 10% католици. За останатите 4% не се наведува ништо. 

Значи приближно најточен податок за бројот на националните малцинства 
во Албанија би бил- дека тој се движи од 18 до 20% од вкупното население. Тој 
сооднос бил во минатото, а и денес не е многу изменет“. 

Арбаните биле мнозинство муслимани. Значи, мнозина Муслимани=Турци. 
Стр. 86: „Најверодостоен податок за бројот на Македонците во Албанија по-

меѓу двете светски војни, изнесува Божидар Муговац во книгата ‘О Албанцима и о 
Албанији’.44 Во неа во поглавјето ‘Колку и какви народи’, тој пишува: ‘Во Албани-
ја живеат нешто повеќе од милион луѓе, од тоа преку четири-петини (82,2%) се Ар-
банаси. Народ, кој се чуствуваат за Срби биле (на пописот) пред десет години 65 
илјади лица, а сега сигурно ги има нешто повеќе, има доста и Цинцари или Куцо-
власи, па Грци и Турци“. (Грци припадници на Цариградската патријаршија, Р.И.) 

Стр. 88: „Благој Попов, кој во својство на претседател на Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија ја посети Албанија во интервјуто за НИН проце-
нува дека во Албанија живеат повеќе од 50 илјади Македонци. 

Во една информација...‘Пред Резолуцијата на Информбирото во Албанија 
60.000 лица се декларирале како Македонци...’. ‘Сега се оценува дека најмалата 
бројка на Македонците за која може да се зборува се движи од 80.000 до 100.000“. 

На стр. 95 се говори за училишта од 1945 до 1948 година во Преспа, реонот 
Билишта, во реонот на Голо Брдо..., а на стр. 97 е читанката со делови од неа, итн. 

Македонците сакале да имаат школа на својот јазик, а Арбаните не секале. 
Од стр. 123 се неколку песни, наследство со векови- стари Арбаните немале. 
Стр. 139: „Професорот Андре Мазон, познат француски научник- лингвист, 

во 1936 година во Париз ја издаде книгата ‘Документи, приказни и песни словен-
ски од јужна Албанија’. (‘Documents, contes et chanson slaves de l’Albanie du sud’). 

Запишани на македонски јазик, со латинична азбука и преведени на францу-
ски јазик тој објавува писма, приказни и песни што ги собрал во околините села на 
Корча: Бобошница на 8 км. и Дреновјане на 4 км. од Корча. Објавува и делови од 
преведеното Евангелие на македонски јазик а напишано со грчка азбука, која пре-
ведувачите на македонски јазик најдобро ја знаеле; Евангелието го нашол во ма-
настирот Свети Јован во Бобошница, во кој манастир еден од преведувачите, Тео-
дор Икономо бил игумен. (Грчки писма поради Цариградската патријаршија, Р.И.) 

                                                 
43 Поморска енцикопедија, изд. Лексиографски завод на ФНРЈ, Загреб, 1954 год., исто и во Енци-
клопедијата на Лексиографскиот завод на ФНРЈ, Загреб, 1955 г.- во одредницата за Албанија. 
44 Издадена во Загреб 1941 год., во издание на ‘Мала књижница сељачке слоге’ бр. 4. Во предговор-
от на оваа книга, кој Б. Муговац го посветува на својот на својот пријател д-р Милан Шуфлај, се на-
ведува дека податоците во наведената книга се земени од д-р М. Шуфлај, кој 1929- 1931 год. под-
готвувал таква книга, а неговото знаење за Албанија ‘било заправо големо’. 
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Во книгата, покрај приказните и песните, дава и граматика, лексика и синта-
ксичка анализа на јазикот на македонското население во јужна Албанија. На крајот 
на книгата поместен е речник со повеќе од 3.000 зборови од тие краеви и со фра-
нцуски објаснувања. 

Овде поместуваме приказни и песни од оваа навистина вредна книга, која 
уште во времето меѓу двете светски војни најдобро сведочела за виталноста на ја-
зикот со кој се служат Македонците во Албанија, а кој како дијалект малку отста-
пува од денешниот македонски книжевен јазик“. 

Следат: Смртта на Крали Марко; песна Фелка; Млада жена; Добродојденици 
и учтивост... и поздрав; О мор’, о мор’ невевче калешко; Нани, нани, нани, дете ма-
лечко; Стани, стани, руса Стојно, промени са; Добро утро на утрово, Грабена неве-
ста. Следи од книгата на Танас Вражаноски итн. 

Македонците во Албанија имале и сакале да имаат свој јазик за свои школи, 
што за Арбаните никогаш и не се случило сè до 1924 година. Пак, првите арбански 
школи не биле дело на Арбани туку на Италија и Австрија. Дури Македонците има-
ле свое Евангелие на свој јазик, а такво на Арбаните не им требало. Македонците 
имале свој јазик, а Албанците (Тоски и Геги) пишеле на два јазика, меѓусебно не 
разбирливи: прв службен бил гегскиот, па тоскискиот, и во СФРЈ тоскискиот- само 
така се создал албански јазик од на малцинските Тоски 10% (Гегите 90%). Кога То-
ските на четиринародниот јазик непишеле за да се има некое дело, Македонците 
имале преку 3000 зборови, со кои може да се напише едно убаво дело- неписмени-
от користел 800- 1200 зборови. Следи Македонците имале народно творештво, но 
никако Тоските. Ова се гледа во оставштината на Македонецот Ѓорѓи Кастриот ко-
ја 100% била само македонска (тн.словенска), што се гледа во делата на Петар По-
повски... Исто така, во делата на Ристо Ивановски- Арбаните биле одродени Бриги.   

Бидејќи Арбаните биле Бриги и Македонци,и под Охридска црква,сè е јасно. 
Каплан Буровиќ, стр. 49, пиши: „Словенскиот карактер на топонимите во 

Албанија докажува дека не само што Албанците не живееле од памтивек тука, на 
овие простори,во нивните денешни области,туку дека тие во овие области стигнале 
по Словените, Србите, Македонците и Црногорците. Ова ни го кажува и А. М. Се-
лишчев како и многу други научници и истражувачи на албанолошката вистина“. 

Арбаните биле одродени тн.Словени- неколку векови после Ѓорѓе Кастриот. 
Со тоа што Арбаните имаат православен=македонски двоглав орел, кој ги 

краси македонските цркви, а тој до денес е на Русите и Србите, Арбаните не знаат 
кои се и што се:според Нестор (11-12 век),Русите потекнале од Илирија (Балканот). 

Кај М.Барлети илирски означува словенски. Бидејќи до денес во Арбанија 
нема ништо на арбанско,што не било тн.словенско,Арбаните биле само тн.Словени. 

Па Арбаните имаат јазик со зборови не на еден јазик туку на четири јазици.  
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во 

1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола, еволуира една прикладна ро-
манска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба беа италија-
нската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите 
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Се-
пак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или 
‘шиптарскиот’...“. (До 1924 година немало скиптарски народ со своја школа, Р.И.) 
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Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците. 
Тој истакна дека постојат повеќе етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но 
излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или алп, што значи планина.45 
Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат 
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој иста-
кнуваше дека јазикот по своја форма исклучително Аријан,но истакна дека од 5.140 
елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се на-
бројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаро-турски-
от брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора. 

Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во 
најголемиот дел под италијанско влијание. Христијанските Тоски од југ во најго-
лема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа муслимани. Албанците 
муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во 
1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството 
меѓу Италија, Австрија, Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за при-
добивање на албанските пристаништа, резултираше во една независност. Италијан-
ското влијание во Валона беше постигнато преку романско- католичките Албанци“. 

А овој скиптарски народ во Скиптарија, кој не сакал да има школа на својот 
трорасен јазик-со мноштво монголски (татаро-турски) зборови, не само дека со нив 
се моноголизираат Скиптарите кои се Пелазги,Бриги и Македонци,туку во Р.Маке-
донија се монголизираат и бригиските Македонци со најизворен пелазгиски јазик. 

За да се потврди дека јазиците на Скиптарите и Гегите имаат монголска (та-
таро-турска) основа, Скиптарите и Гегите тешко ги учат македонските родови. 

За да се потврди дека готските се татарски, значи, монголски, се следниве 
прилози: Ами Буе наведува исти готски, фински и албански зборови. Според Вент, 
финскиот и унгарскиот се вбројуваат во угријско јазично стебло. Вилкинсон го на-
ведува Лииен, кој истакнувал дека Булгарите имале угријско потекло. Ерих фон Де-
никен за Чувашите, татарско-фински народ кој живеел лево и десно од страната на 
средна Волга, со околу милион и пол жители. Нивниот јазик е само огранок на ту-
рскиот. За Сефтерски, кај Симеон дома се говорело бугарски (татарски, чувашки).  

Каплан Буровиќ, на стр. 151, пиши: „Но, идеологот и главниот водач на нео-
лбанското движење Бранко Мерџани, преку печатот, во Албанија, пред Втората 
светска војна, точно во 1935 година, изјавува дека Албанците не се чисти и неиз-
мешани од етничко гледиште, затоа што во своите вени имаат ‘словенска, грчка, 
турска, арапска, черкеска, италијанска, француска, германска и др.’ крв“. 

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 55, пиши за „Албанскиот јазик“: 
„‘Истражувањето на албанскиот јазик е многу тешко бидејќи не може да се 

поврзе со ниту еден постар културен јазик. Во овој контекст често спомениот илир-
ски 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 Албанци-

                                                 
45 „Albanch“ денес е сè уште во употреба во Шкотска, а се однесува на некои од висовите во Шкот-
ска. (До денес Скот е скот на македонски; Скотите биле со македонска гајда и со македонски ритам 
7/8, македонски фустанчина како во с.Кукуречани- Битола итн. Пак, Албанија била на Кавказ,а онаа 
на Балканот никогаш не била Албанија- Скиптарите, според скиптар, неа ја викаат Скиптарија, Р.И.) 
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те во југоисточна Европа, поради недостигот од сигурни извори, не може директно 
да се докаже.’ 

(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според 
своите желби и претстави.) 

‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазгер-
ите, едно сè уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се претстават 
како пра-предци на денешните Албанци. Според оваа теорија, Пелазгерите се всу-
шност основачите на западната култура, која подоцна им ја пренеле на Грците’. 

‘Ваквите хипотези сепак немаат никакво практично значење за градењето на 
албанскиот стандарден јазик, со оглед на тоа што овие стари јазици се осведочени 
само во малобројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкретна до-
пирна точка за решавањето на актуелните проблеми на албански јазик. Следстве-
но, во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повикува на 
ниеден стар културен јазик, туку само да се споредат поголем број различни, ре-
лативно млади варијанти на народниот говор. Разликите меѓу нив ги рефлектираат 
многуте религиозни и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употреба-
та 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 Мо-
настир, денешна Битола46 во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз 
база на латинската азбука, кое е до ден-денес важечко. Подоцна се развија повеќе 
различни варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваат од двата големи дијалек-
ти, гегскиот на север и тоскискиот на југ. Сè до крајот на Втората светска војна 
главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северо-
западно гегска и тоскиска пишана форма’. 

‘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 про-
гласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Ал-
банците на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен 
јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југосла-
вија сигурно би било поздравено’ “. 

Католикот-масонот Тито е „татко“ на двоконтиненталната албанска нација, 
затоашто тој го прифатил малцинскиот јазик на Тоските (10%),а не на Гегите(90%). 

Вилкинсон рече: „Албанците во 1913 година беа сосема лишени од секакво 
национално чуство“. За потврда дека Албанците биле без национало чуство следи: 

Во СРБски ФБРепортер е објавено: Бугарската историчарка во докторската 
дисертација открила: Албанската нација вештечки ја креирала Австро- Унгарија !!! 

Шиптарите никогаш не постоеле како народ, туку народ ги направил Австро 
-Унгарскиот двор, ги обединил различните племиња, направило еден јазик и сè тоа 
го потмогнал со пари како би ги амортизирале српскиот притисок и настојувањата 
кон ослободување на сите српски земји од кои добар дел тогаш се најдувал под 
власта на истатите Австро-Унгари. 

                                                 
46 Орбини пиши за време на Василеј: „Радомир ја запалил Бутелијанската палата“. „Бутелијанска па-
лата“ е неспоразум во преводот: збор е за дворецот или палата во Битола. Гаврило Радомир, Саму-
илов син, убиен е веќе 1015. година. Следи Бутели=Бители=Битоли- Водоли-ја=Видолија=Битолија. 
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приредила редакцијата на ФБРепортер. 
Редакција на 19. септември 2012, со белешка на ФБ Младен Радавоновиќ 

(објавена во четврток, Јануари 12, 2012 во 12:05 пред пладне) 
„Ги молам сите свои пријатели внимателно да ја прочитаат информацијата 
Половината на октомври минатата година сум обевестен дека умрела мојата 

добра другарка доктор на историски науки Теодора Толева. Тој трен и долго после 
тоа не сум можел да си дојдам себеси, оти била не само моја добра пријателка и 
воопшто на Србите туку изузетна личност и интелектуалец кој дошол до откритите 
на изузетни во својата област што била и темата на нејзината докторска дисерта-
ција значајна во светските рамки а и посебно за нас Србите. Во годините на дру-
жење со неа не само да ми раскажувала, туку ми го преставувала својот труд кој за 
мене тогаш, околу 2005.- те бил шокантен оти потврдувал документрано сè она за 
што се сматрало дека е романтичен поглед на српските националисти: ШИПТАР-
ТИТЕ НИКОГАШ НЕ ПОСТОЕЛЕ КАКО НАРОД, туку народ ги направил Австро 
-Унгарскиот двор, ги обединил различните племиња, направил еден јазик и сè тоа 
го потмогнал со пари како би го амортизирал српскиот притисок и настојувањето 
кон ослободувањето на сите српски земји од кои добар дел тогаш се најдувал под 
власта на истите Австро-Унгари. Пасинирано сум го голтал секој Теодорин збор и 
наравно ја ширел вистината, на која многу одмахнувале со рака. 

Како темата која ја обработувала во докторатот (документирана во секој свој 
детал) е сосема спротивно гледиште од званичната важечка на ‘меѓународна заед-
ница’, говори за изузетната тежина и важноста на информацијата и пораката која со 
себе ги носи: Европската Унија и нејзината влада со САД и НАТО се гомила ла-
жговци и никаковци а посебно елитата на Австрија, Германија и Унгарија. После-
ден контакт со мојата драга Теодора сум го имал непосредно пред напуштање на 
Шпанија кога ме повикала и барала од мене некој вид заштита оти со години чу-
ствувала чудно присуство на некои луѓе и настани кои ја опкружуваат. 

Сега кога сме пред изборите, нас 99% можеме да учиниме нешто: а тоа е да 
веруваме и да ја рашириме вистината по Србија а и светот ! Да ги разбиеме окупа-
торите на Косово и Метохија и нивните слуги во Србија ! Ги молиме озбилните 
луѓе, српските патриоти да го рашират гласот на вистината кој со себе го носи жи-
вотното дело на мојата покојна другарка, пријателка на сите Срби во Барцелона и 
воопшто српскиот народ ! Теодора е можда убиена, тихо склонета поради нас Ср-
бите и поради вистината и доказите кои на српското битие му недостасува како ки-
слород, храна и вода. Молам сите во еден трен да се воозбилиме и да сфатиме дека 
во раката имаме дијамант кој може на сите нас да ни донесе нова вистина, нова вла-
да, нова меѓународна положба. Помогнете ми мене, помогнете си себе, поможете í 
на нашата Србија, помогнете му на нашиот народ на Косово ! Ве преколнувам !“ 

Распадот на Србија и вештачката творевина албанската нација е докажана со 
докторска дисертација. 

Раната смрт на бугарската историчарка Теодора Толева ја прекинала една 
обеќавачка кариера на самиот почеток. Научник и полиглот, работела на различни-
те теми од геноцидот над Ермените, до војната за Шпанската сукцесија. 

За Европската историја на XIX- XX век, нејзината труд во врска со албан-
ската е мошне револиционерен и без никаква сумливост ќе биде предмет на поната-
мошни истражувања и на многу полемики. Во модерната и важна историја (Stavro 
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Skendi, Peter Bartl, George Castellan, Hans Dieter Schanderl) се подразбира дека алба-
нската нација во XIX век веќе постоела на чврст и несумлив начин. 

Теодора Толева во текот на едно истражување и потрага за документите за 
меѓуетничките односи во отоманската империја,во царската архива во Виена (haus-, 
hof-, und staatsarchiv) во еден ‘архивски инцидент’- случајност по нејзините зборо-
ви, нашла документ во врска со тајните состаноци на австро-унгарскиот двор одр-
жани 1896 ! Ни таа самата во тој момент, не можела да замисли дека следните го-
дини ќе се посвети на една длабоко истражување кое ќе резултира со нејзината до-
ктортска дисертација на универзитетот во Барцелона !!! 

Влијанието на австроунгарската империја на креација на албанската нација !  
Тие состаноци се споменуваат во документот: “Die Albanienpolitik Österreich 

-Ungarn un italiens 1877- 1908 de Hans Dieter Schanderl”, ама не им се придава голе-
мо значење. По бугарската историчарка, меморандумот за четирите состаноци кои 
се одржани покажуваат дека на крајот на деветнаесетиот век албанската нација 
уште не постоела и дека Виена ќе направи конкретни напори да ја изгради (!!!), го 
хомогенизира населението, промовира единство измеѓу католичките и муслиманс-
ките кланови, помогнува на новинарство и образување на народот, издавање на на-
ционални публикации, стварање еден унифициран книжевен јазик, и така натаму. 

Мотивите на Австро-Унгарската империја се мошне јасни: краткорочно да 
го ублажи притисокот на Србија и Црна Гора а долгорочно Русија. Без сумливост 
губитокот на Теодора е огромен губиток за науката а изнад сè губотокот на лично-
ти на таква човечка категорија која без сумливост оставила длабок траг во сите нас 
кои имавме чест и привилегија да ја познаваме ! 

http://www.semanarioserbio.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4204 
SEMANARIO SERBIO – IN MEMORIAM: TEODORA TOLEVA 
http://www.semanarioserbio.com 
Прилог: Основни информации за одбрана на докторската теза-наслов, автор, 

универзитет.Департман,датум на одбрана, ментор, членови на комисијата и резиме. 
http://tesis.com.es/documentos/influencia-imperio-austrohungaro-construccion-nacional-
albanesa-18961908/ http://www.ub.edu/dphc/albania.htm 
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Descriptores: HISTORIA CONTEMPORANEA 

Resumen: 

Esta tesis, como señala su título, trata del papel que desempeñó el Imperio Austro-
Húngaro en la construcción nacional albanesa en el período 1896-1908. Los documentos 
manejados, encontrados todos en el Archivo Imperial y Real de Viena () y en su gran 
mayoría todavía no publicados, nos llevaron a la hipótesis, de que entre la población 
albanesa, bastante heterogénea en la época antes señalada, no existía el sentimiento de 
pertenencia a una nación y que el Imperio de los Habsburgo por razones políticas y 
estratégicas a largo plazo, desarrolló una serie de actividades para fomentar dicho 
sentimiento. Para examinar esta hipótesis estudiamos las actividades austrohúngaras que 
pertenecen al ámbito de la educación, el periodismo, de la codificación del idioma escrito 
unificado, de la publicación de textos de carácter nacionalista en albanés. También 
prestamos atención al trabajo que Viena efectúa en este sentido con el clero católico que 
es activo entre los albaneses católicos del Imperio otomano, así como sus iniciativas para 
fomentar la unión entre los clanes musulmanes y católicos de los albaneses. La 
conclusión a que llegamos en base al exámen de las actividades e informes de los agentes 
diplomáticos austrohúngaros, es que Viena tuvo un papel decisivo para que el 
sentimiento de pertenencia a una nación arraigase entre los albaneses del Imperio 
Otomano. 

ФБР: Приближен превод на резимето: Оваа теза, како и насловот, ја посма-
тра улогата која ја имала Австро-Унграската империја на изградувањето на алба-
нската нација во периодот 1896- 1908. Обработените документи кои се најдуваат во 
царската и кралската архива во Виена (HHStA) и која воглавно уште не објавена, 
довеле до хипотеза, дека албанското население, кое било мошне хетерогено во на-
ведениот период, немало чуство на припадност на нацијата а дека Хабсбуршкото 
царство заради политички и долгорочни стратешки цели, развило низ активности 
како тоа чуство би се изградило. Да би ја испитале оваа хипотеза ние ги проучува-
вме австро-унгарските активности кои се однесуваат на образовањето, новинар-
ството, кодификацијата на единствениот пишан јазик, објавување на текстови на 
албанско-националистички карактер.Исто така, вниманието било усмерено и на ра-
ботата во тој правец на католичкото свештенство кое било активно меѓу Албанците 
во Отоманското царство и со неговите напори да се промовира единство меѓу кла-
новите на муслиманските и католичките Албанци. Заклучокот до кого сме дошле 
на основ на прегледот на активностите и извештаите на австро-унгарската допло-
матија есте дека Виена одиграла пресудна улога како меѓу Албанците во Отоман-
ската империја длабоко би се вкоренил чуството на припадност на нацијата“.  

АЛБАНЦИТЕ САМО ФАЛСИФИКАТОРИ 

Бидејќи Арбанија била само тн.словенско, немало ништо посебно арбанско. 
Следи Пелазгите и Илирите биле тн.Словени, а Арбаните биле само одроде-

ни тн.Словени.Ова се гледа во целата арбанска оставштина, која била тн.словенска. 
Албанците историјата си ја фалсификувале, што важи и за разни личности. 
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Како прво би се навел општиот албански став дека античките Македонци 
биле Илири, значи, Албанци.47 Пак, Александар Македонски историски бил познат 
само како Македонски, но никогаш Илирски. Всушност, тој познавал Албани, кои 
живееле на Кавказ, кои се бореле против него, а од страна на Персијците на Дариј. 

Според тн.албанска тн.историја монголските Арнаути постанале Илири. Ова 
тие на многу едноставен начин и го објаснуваат, со тоа што, според нив, Албанците 
и Арнаутите било едно те исто.Па јас тврдам само Монгол=Монгол и Белец=Белец. 

Јован Трифуновски, на стр. 25, пиши: „Меѓутоа, во поново време во Кичево, 
поради иселувањето на Торбешите во Турција, се формирала и една посебна албан-
ска група. Исламизираните Македонци само во одделни поголеми населби станува-
ле пречка за ширењето на Албанците: некои Албанци се асимилирале таму дури и 
во Торбеши. Така било, на пример, во областа струшки Дримкол, во градчето Киче-
во, како и во кичевските торбешки села: Бачиште и Лисичани, во некои (денес) тор-
бешки села во околината на Прилеп (Дебреште, Лажани) итн. Таму Албанците ги 
губеле сите свои обележја, како што се јазикот, обичаите и сл. До крајот на Вто-
рата светска војна, во Кичево македонскиот јазик бил единствениот со кој се слу-
желе сите муслимани...Меѓутоа, друговските Албанци, поради близината со градот 
Кичево, воспоставиле брачни врски со тамошните Торбеши, па затоа, меѓу жи-
телите на селото Другово преовладувал торбешкиот говор (кои велат, на пример: 
‘читачки’. 

Тоа се случило во почетокот од втората половина на 19-тиот век. На тој нач-
ин, првите седум албански семејства се зголемиле на седум поголеми торбешки ро-
дови, кои во 1921 година имале 87 домови (секој род имал просечно по 12 куќи)...“. 

Па тогашните Скиптари говореле само еден јазик: пелазгиски=тн.словенски. 
Пак, Кичево бил бригиски=брзјачки град, како што Арбанија=Албанија била 

Бригија. Следи во 1908 година албанското писмо било создадено во Битола од Вла-
си од бригиското Москополе кај Корча=Корица=Горица- нивните наследници до 
денес живета во Битола... На МТВ- Втора програма на арбански=албански јазик но-
винарот на МТВ со наследниците на Битолската азбука говорат на македонски ја-
зик, а нивниот говор е преведен на албански: на него во Албанија немало школа сè 
до 1924 година, во кои јазикот би можело да се научи-школи отвориле Рим и Вие-
на. Па Епирските Власи и Скиптари биле само едно: само одродени Бриги=Брзјаци. 

Јован Трифуновски, на стр. 26, наведува: „Интересен за споменување е и 
следниов пример од градчето Крушево. На почетокот од 19-тиот век, таму се досе-
лила една помала група православни Албанци, кои водат потекло од јужна Алба-
нија, поточно од селата; Борја, Биткуќе и Шиписка. Тие во Крушево набргу се пре-
топиле во Власи или во Цинцари. Меѓутоа, се среќаваат и спротивни примери на 
овој, иако нив ги има во незначителна мерка. Таквите примери се однесуваат на пр-

                                                 
47 Кога во Богданци се создаваше Здружение на антички Македонци,во „Фокус“ имаше напис за пр-
облемите на граѓанската инцијатива-државава здружението не сакала да им го регистрира...Како од-
говор на овој напис се јави Албанецот,Решат Неџипи, историчар-фалсификатор, кој не успеал да до-
кторира во државава туку во Косово за албански интерси...Тој наведе дека Александар бил Албанец, 
потврдено и од ЦИА, чиј наслов нема врска со историјата... Јас во неделникот водев полемика, дека 
Александар Македонски бил само Македонец...и дека Албанците историски не се познати итн. Исто 
така, повеќе недели водевме полемика во „Битолски весник“... Следи да имам и наслов во весникот 
„Решат Неџипи ми е брат по крв, но не по душа“:само одроден Македонец- по душа само муслиман.  
Па поради моите написи во двата весника... и мои книги за Албанците,ми се закануваа телефонски... 
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етопувањето на старото романизирано население, Власите- во Албанци. Овој про-
цес се извршил само во малата корапско- шарска област Горна Река“. 

Стр. 34: „Во минатото, во Македонија постоела посебна мала група на пра-
вославно население, која го зборувала албанскиот јазик. Такви жители имало во 
Крушево и во битолските села Трново и Нижеполе, како и во изворниот дел на ре-
ката Радика, областа на Горна Река. Овие жители биле строго одделени од мусли-
манските Албанци“. 

Следи Густав Вајган да говори, Власите и Албанците биле „браќа“- Епирци. 
Според Власите, Питу Гули бил Влав, а за Албанците тој бил само Албанец 
Според Чано-министер на Мусолини, во својот Дневник, наведува дека грб-

от бил семеен, а не некаков народен. Следи двоглавиот орел не бил на некој албан-
ски=арбански народ- таков никогаш и немало, туку само православен, тн.византи-
ски,кој денес таков има православната руска држава,православната српска држава... 

Имало само Ѓорѓи (Георг) Кастриот, но никако Ѓерѓ (во Унгарија, Кавказ...). 
Имињата на браќата и сестрите на Георги Кастриот биле само тн.словенски. 

Па Мамица=мами ца, од мајка Војсава и татко Иван- турски и албански само баба... 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9 (2000), на стр. 152, има фуснота: „Krasniqi 

Rehhep, Georges Kastrioti-Scanderbeg, Pariz, Firenca, 1983“. Следи само Горг=Ѓорѓ-и. 
Капата која ја носел Ѓорг Кастриоти е истата капа која ја имаат Македонци-

те во Пакистан- тие биле Бриги. Нивниот симбол бил јарецот. Како јарец бил прет-
ставен и македонскиот крал Пир, според кого имало провинција Епир.Крал на Епир 
бил Ѓорѓи Кастриот, кој, исто така, на шлемот носел рогови на јарец. Него го роди-
ла змија, а змијари биле Бригите. Бабата и мајката на Александар Македонски биле 
бригијки, илирски Бриги- тој во библијата бил претставен како јарец. А исто така, и 
со змија... До денес бригиско=брзјачко куќно животно останала змијата: едно исто. 

Јован Трифуновски, на стр. 19, пиши: „За некои од денешните села...За вре-
ме на окупацијата во Втората светска војна, албанската власт ги преименувала 
старите имиња на поедини села. На пример, кичевското село Србица албанската ба-
листичка власт го нарекувала Скендербегово итн.“.  

Секако, Албанците за нивната муслиманска цел го прогласуваат за Албанец 
Ѓорѓи Кастриот, а на печатот стои Георг Кастриотис. Па за тој да се прогласи само 
Албанец, тие крајното ...ис безуспешно го бришат- тој бил само едно: Македонец. 

Каплан Буровиќ (2007), на стр. 50, пиши: „Странските научници...Далмати-
нецот Tuberone Cerva (1455-1527), познат како историчар, кој- како што веќе сме 
нагласиле во една друга студија пиши дека Албанците се ‘остатоци на старите Ма-
кедонци’. Оваа...прв ја прифатил еден албанско поп, Пјетар Мазрек (умре 1635)...“. 

Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот на Македонија и нејзина-
та историја достоен за неговата слава“.48Тој бил Македонец- Арбанија Македонска. 

Каплан Буровиќ, на стр. 133, пиши: „За албанските ‘научници’...Од Албани-
ја беше и Ѓураѓ Кастриот- Скендербег, кој по националност беше Македонец...“. 

Инаку во галиматијасната, Повест за Скендербег Црновјевиќ на светото кр-
стење назван Ѓураѓ, на Мартин Скадарскиот, односно нејзиниот превод од латин-
ски и преписот на владиката Василиј дека „Иван Кастриот Црнојевиќ е од родот на 
кралевите македонски“ (д-р Б. Шекуларац, Цетињски летопис). 

                                                 
48 Македонија во делата на странските патеписци 1778-1826. Подготвил Александар Матковски, 
Скопје, Мисла, 1991, страна 697. 
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Најбитно е што тој целиот свој живот бил само православен и необрежан. 
Сабри Годо49 пиши: За изненадување бил донесен еден заробеник, а тој бил 

неговиот внук, Зарчин Аранит Зачја, синот на Ангелина и Владан Аранит, младиот 
брат на јунакот Музак... Кога се расправале Ѓорѓи со Зарчин, кој сакал да биде тур-
ски 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 прогла-
сена предавничка. Таа била од вкупните околу две илјади глави... 

Албанците како Муслимани=Турци биле во полза на исламот, па фашизмот, 
а и во комунизмот (Титоисти, Сталинисти, Маоисти) и конечно НАТО-исти, секо-
гаш во полза на странци и нив- за тие понатаму да паразитираат врз Православни. 

И Албанците како Муслимани конечно ќе изчезнат само во муслиманството. 
 
   З  а  к  л  у  ч  о  к 
 
Турците протерувале христијанско население, а на нивно место населувале 

Албанци-Муслимани.И Албанците како крволочни ѕверови ги протерувале христи-
јаните, нив ги исламизирале и истребувале. Ова траело сè до 1912 година- до денес. 

„Како резултат на повеќегодишните истражувања во Р.Македонија, д-р Јо-
ван Трифуновски утврдил дека околу 20 отсто од албанското население во Маке-
донија се сметаат за ‘староседелци’ (кои за време на турското владеење ја прифати-
ле муслиманската вера), додека другите се доселеници од Албанија (околу 90 отсто 
Геги и околу 10 отсто Тоски). Неговиот научен труд за првпат се објавува во на-
шата земја“: 20 отсто Албанци биле домородно-одродени Христијани=Македонци. 

Меѓутоа, Гегите кои во Р.Македонија се 90% да бидат од Северна Албанија 
не било можно, затоашто сета Албанија нема-ла доволен број жени за 90% Геги да 
бидат со потекло од Албанија=Арбанија туку тие биле само Азијатки:Албанци=Ар-
наути со кавказко- црноморско потекло кои од 1840 година биле колонизирани ме-
ѓу Шар Планина и Врање.Тие со Тоските не се разбираат,не стапувале во бракови...  

За колонизирањето на Азијати пишат Мекензи-Ирби... Според Г.Вајганд, по 
Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези. За колони-
зирање пишат Шових и др., а нивните обичаи и традиции се кавказко- црноморски. 

Како доказ дека на Балканот биле населени кавказо- црноморски Албанци- 
Арнаути се потврдува и со ген на монголски коњ, ген на монголска долгоопашна 
овца-косовска,акинџии (монголски лесни коњски одреди на Османите), монголски 
антрополошки одлики, дури и со долг кавказки череп и татарски заокружен череп, 
ДНК, повисок удел на монголска крвна група В и мешаната АВ на Белци и Мон-
голи, кавказко белокапче кое масовно се носи вон Албанија, но не во неа, обичаји и 
начинот на живеење како на кавказко-црноморски простори на Черкези и Татари. 

За Шових и: „бројот на машките-муслиманите се удвостручил“- Монголи. 
Албанците како Муслимани=Турци ги присвоиле православните имоти, кои 

постанале нивни.Следи тие немаат доказ за сопственост.Па арамиите немале тапии. 
Двоконтинталните Албанци се злочинци за Домородците и Православните. 
Токму затоа тие биле „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните. 
Албанците се виновни за истребувањето на Православните- само злочинци: 

                                                 
49 Sabri Godo, “Skanderbeg”, Historischer Roman, Verlag “8 Nentori”, Tirana, 1983- на германски јазик.  
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Али-паша Јанински наредил, „...од главите исечени од лешевите на францу-
ските војници,подигнале пирамида...(потоа) да ги одерат главите и да ги засолат...“. 

Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 год, на турскиот суверен, Се-
лим III (1789-1807), за Албанците, тој бара да ги уништи тие „гнасни разбојници“.  

Па Православните страдаат само поради Русите, „браќа“ на Македонците... 
Подржувачите на Албанците се непријатели на Православните- човечноста. 
Како што Албанците вон Албанија биле населени,назад да ги врати Турција. 
Ако кон ова се додаде дека Азијатите биле 90%, оправданоста е неминовна. 
 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovot na knigava e napi{an spored delata na pove}e avtori. Za 

knigava, isto ta-ka, se koristeni i delovi od avtorovive knigi:   
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. 
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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. 
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 Rufus- falsifikat", 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. 
59. "Turcija Frigija=Brigija", str. 98, 21.12.2011.  
60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
61.  "Grcite samo slovenski govor i akcent", str. 54, 08.02.2012. 

62. "Makedoncite samo so domorodni tradicii", str. 62, 29.02.2012. 
63. "Podunavjeto- bez naselenie", str. 62 (12), 22.03.2012.  
64. "Albancite- muslimanski kolonisti", str. 124, 25.04.2012. 
65. "Albancite- fa{isti", str. 98, 16.05.2012. 
66. "Sklavinite=tn.Sloveni domorodni na Pelopones", str. 62, 
26.05.2012. 
67. "Makedonci i Ne-makedonci", str. 137, 14.07.2012. 
68. "Bibliskite Evrei nepoznati vo istorijata", str. 212, 11.09.2012. 
69. "Slovenite- najgolema istoriska laga", str. 66, 01.10.2012. 
70. "Germancite so brigisko-makedonski tradicii", str. 192, 04.12.2012.  
71. "Tn.Sloveni Pove}ebo`ci- Germancite Hristijani", str. 86, 26.12.2013. 
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72. "Bez etni~ki germanski narod", str. 190, 18.02.2013. 
73. "Germanite odrodeni t.n. Sloveni", str. 115, 19.03.2013. 
74. "Gotite bile Mongoli", str. 150, 29.04.2013. 
75. "Ilijada-falsifikat", str. 130, 11.06.2013.  
76. "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici", str. 135, 16.07.2013. 
77. "Germanite bile samo Sklavini=tn.Sloveni", str. 134, 19.08.2013. 
78. "Anti~kite Makedonci bile Pelazgi (tn.Sloveni)", str. 138, 
23.09.2013. 
79. "Evropjanite so isto~nosredozemno poteklo", str. 325, 11.12.2013. 
80. "Grigor Prli~ev i aziskite Arnauti", str. 192, 30.01.2014. 
81. "Evropjanite Balkanci=Iliri=tn.Sloveni", str. 114, 26.02.2014. 
82. "Tn.neslovenski Evropjani so pove}erasni jazici", str. 119, 
03.04.2014. 
83. "Mavro Orbini (1601 god.)- Slovenite samo falsifikat", str. 249, 
09.06.2014.  
84. "Brigijskiot=brzja~kiot- prajazik na Belcite", str. 110, 
02.07.2014. 
NAPOMENA: Knigite pod 25, 27 i 31, koi se na germanski jazik, mo`at da 
se najdat na internet: www.brigien.com. A 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 84 na makedonski jazik. A i ovaa 85- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Pa sudskiot maratonski proces be{e politi~ki- bev ~len i kandidat 
za pratenik od VMRO-DPMNE, koj trae{e od maj 1991 do noemvri 1996 
godina- da se izma~i tu`itelot za toj da umre. Za pobrgu da se zavr{i 
sudskiot spor, mi go potkupija advokatot- toj `albata ja zakasna samo 
za eden den da go izgubam sporot. Jas kako neuka stranka i samiot se 
`aliv do Vrhovniot sud, vra}aj}i go predmetot vo prvobitna sostojba. 
Mojot predmet vo Vrhoniot sud so godini go krie{e prviot bratu~ed na 
generalniot direktor na ZIK"Pelagonija"- so nego bevme dvata na 
konkurs- site sudii ne glasale isto, soop{teno od eden sudija od 
sudskiot so-vet koj glasal za mene. Bidej}i Direktorot ne podnel 
programa za razvoj na Kombinatot, go tu`iv. Toj Kombinatot go rasturi i 
propadna. Negoviot bratu~ed go proglasija za kodo{-se-koj nego mo`e da 
go pro~ita... Koga zapo~nal da raboti Narodniot pravobranitel, podnesov 
svoj predmet. Kako dokaz deka sudskiot proces 100% bil politi~ki, 
Pretsedatelot na Iz-vr{niot sovet na R.Makedonija ja zadol`i Trudovata 
inspekcija- Bitola. Taa mu podnese iz-ve{taj na Kabinetot na 
Pretsedatelot (akademik prof. Nikola Kqusev),deka nema dokazi i fakti. 
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Namerno od site sudski odluki toj ne postoe{e- jas morav sporot da go 
izgubam.  

Kaj Narodniot pravobranitel me primi edna Albanka, o{tetena na 
obrazot..., i taa mi re~e: predmetot na akademik prof. Nikola Kqusev 
bil partiski- taa sega e vo Vladata. Vo nejziniot predmet stoe{e: 
gubeweto na raboten odnos ne bilo ~ovekovo pravo- a vsu{no-st toa bilo 
najosnovoto ~ovekovo pravo. Predmetot go potpi{a Presedatelot na 
Narodniot pravobranitel Branko Naumovski. Toj potoa postanal duri i 
Pretsedatel na Ustavniot sud, pa sledi i da se penzionira. Bidej}i od 
nego za mene nemalo pogolema sviwa, sè dodeka toj be{e vo Narodnoto 
pravobranitelstvo i Ustavniot sud, tie bile najgolemi sviwarnici. 

Od ovie yverovi }e ostanev bez penzija- imav pod 15 godini minal 
trud. Blagodare-j}i ñ na Germanija, kade rabotev kako nau~en sorabotnik 
vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo 4 godini (4.11.1972 do 4.11.1976), a 
za penzisko samo 3 godini, 3 meseci..., tolku pla}av, jas mo-`ev da 
ispolnam 15 godina za tehnolo{ki vi{ok vo Agencijata za vrabotuvawe na 
Makedo-nija. Sledi u{te so mojata prva kniga vo 1998 godina da pi{uvam 
samo za Evropa- obedineta, kako i za obedinuvawe na 100% Makedonija, da 
se vratat site Makedonci nazat, da se vratat Nemakedoncite od kade {to 
bile doneseni, da se registriraat site predavnici, kodo{i itn.  

Vo "Dnevnik" ima{e so mene intervju-toga{ soop{tiv deka jas ja 
tu`iv dr`avava vo Strazburg- toga{ bev prv Makedonec. Isto taka, 
izjaviv, vo Sviwarskata farma ima ~uma. Od Strazburg be{e prateno pismo 
so sudski materijal. Me|utoa, pismoto stignalo vo Sko-pje, vo po{tensko 
sanda~e na gospo|a-vrabotena vo ZOIL "Makedonija". Bidej}i taa za mene 
pro~itala vo "Dnevnik" telefonski me pronajde- jas pismoto go zedov od 
nejzinoto rabotno mesto. Vo Strazburg baraweto ne se prifati: 
R.Makedonija dotoga{ (april 1997 godina) ne bila potpisnik na 
konvencijata, pominale 6 meseci od poslednata odluka na Vrhovniot sud. 

Bidej}i ostanav bez raboten odnos moj prv bratu~ed osum godini go 
ubeduvav da pro-izveduva dobito~na hrana- 4 godini rabotev kako nau~en 
sorobotnik vo Bavarskiot zavod za sto~arstvo vo Grub do Minhen i 
doktorirav ishrana vo Viena-mu obezbediv plasman i mnogu ubavo 
rabote{a. Samo od edna farma zaraboti preku 400.000 GM-me izigra i 100% 
propadna. 

Potoa toj samovolno von {talata izgradi objekt i silosi- tie }e 
ostanat grobnica. 

Vo RO "Bentomak"- Kriva Palanka, so svojot aktiviran bentonit, 
imav proizvodi so dodatok na urea za proizvodstvo na belkovini vo meso, 
mleko... kaj pre`ivni `ivotni (go-vedo, ovci, kozi); samo so bentonit 
za spre~uvawe na acidoza i zgolemuvawe na masta na mle-ko kaj 
pre`ivari; spre~uvawe na prolivi i smrdea od izmetot kaj site 
`ivotni..., a bea pre-dvideni i drugi proizvodi. Duri proizvodot so 
urea predlo`en od Zemjodelski fakultet, a toga{ vo nego be{e i 
Institutot za sto~arstvo, predizvika masovno truewe (naduv...) kaj go-
veda za goewe vo ZIK "Pelagonija"- Bitola- farma s. Dobromiri so preku 
300 goenici samo zatoa{to bentonitot ne be{e aktiviran, {to jas go 
spre~iv so aktiviraweto na bentonitot zgolemuvaj}i ja apsorcionata 
sposobnost na bentonitot.A i Veterinarniot fakultet, so koj be{e i 
Institutot za veterinarstvo, tvrde{e deka i koko{kite ja koristele 
ureata za zame-na na belkovinska dobito~na hrana- napolno nepoznatost- 
laici. Pa taka nie od R.Makedo-nija i R.Srbija ja istisnavme 
Rafinerijata INA- oddel Kutina so svoi isti proizvodi. Bi-dej}i tie ne 
mi isplatija ni{to, samo me izigraa..., so niv prekinav- tie 100% 
propadnaa. 
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Na moj predolg Fabrikata za kvasec i alhohol- Bitola priprema{e 
preparat za pot-siruvawe na mlekoto "Kvasko", vo pogolema koli~ina za 
tvrdo sirewe- masovno vo upotreba.  

Navedenite institucii nemaa kadar; jas sè nivno prezemav- me 
mrazea i se odmazdija. 

Redovno pi{uvav vo "Nova Makedonija" ... deka na nisko stru~no 
nivo po sto~arstvo, veterinarstvo i polodelstvo... e nastavniot kadar 
od Zemjodelski i Veterinaren fakultet- Skopje so svoite instituti, a 
kako i Vi{ata zemjodelska {kola- Bitola. Posebno za sto~ar-sko- 
veterinarnata banda koja so svoi idejni proekti za sè i se{to go unii{ti 
sto~arstvoto. 

Sledi,prijavuvaj}i se na konkursite, samo zaradi mene, niv gi 
rasturaa-samovolnost. 

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 
nacionalna istorija i MANU, za proslavata vo ~est na tn.Skenderbeg, 
mene ne me povikuvaat, niti dozvoluvaat da u~estvuvam. Sledi od niv da 
bidam proglasen i za "laik". 

Od Institutot za nacionalna istorija moite knigi od pod broj 36 
bea vrateni nazad, od pod broj 39 pove}e ne gi ispra}am. So niv ne se 
slo`uvam-nikoga{ nemalo narod Sloveni. 
 Od DNU-Bitola me isklu~i vet.lek.od VZ[.Toj so falsifikat 
doktorat do tn.prof. 

Ovoj veterinaren lekar so svoite kolegi veterinari od 
Veterinarniot institut se nositeli na zloto, koga tie si dozvoluvale vo 
dr`avava da se uvezuvaat bolni od leukemija (leukoza) kravi i junici, 
na zemjite im gi ~istele bolnite stada. Pa takvite bolni grla nie gi 
likvidirame.Samo od takvite yverovi nie ostanavme bez kravi-do denes sé 
u{te kupuvame. Se vinovni i za {irewe na bruceloza kaj ovcite, ~uma, 
auecki... kaj sviwite i drugi bolesti. Tie likvidirale farma so 200 
ovci frizijki i 2.000 izraelski ovci avasi. A i drugi farmi. Tie samo 
za da zarobotat, iako nemale kuni}i videno, farma so 2.500 majki-
rodilki vo s.Qu-bojno- Prespa podignale. Bidej}i ni{to neznaele, 100% 
porodenite im skapale, pa umrele. 

Vo "Dnevnik" izjaviv, deka vo Sviwarska farma ima ~uma, i zatoa 
sviwite se vakci-niraat.Direktorot na Veterinarniot institut se javi do 
vesnikot, i izjavi deka nema ~uma... Jas isprativ predmet so kogo 
potvrduvav deka ima ~uma, koja e zabraneta vo Evropa, a toj so svoite 
kolegi ja la`at dr`avata- za da zarabotat sviwite gi vakciniraat... 
Isto taka, toj vo bitolska televizija, ~ij sosopstvenik e }erkata na 
"vet.lek.od VZ[", me navreduva{e i po-ni`uva{e sè samo za interes, a 
samo na {teta na dr`avava- vakvi yverovi od du{ata gi mra-zam. Koga 
Hrvatska ja primija vo Evropa, svinsko meso od nea e zabraneto da se 
izvezuva. Pa istiot problem e so Srbija. Sledi samo Makedoncite (}e) 
stradaat od ovie Makedonomrzci. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite 
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo 
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Kvasarata- Bitola da zabolat preku 24 potro{a~i na svinsko meso i od 
Sviwarskata farma s.Porodin preku 100 lu|e vo ZK "Pela-gonija", od koi 
dve `eni te{ko- uterus, a Veterinarniot fakultet redovno se slu`i so 
lagi. 

Vo 1984 god. вo R.Makedonija od fabrikite za dobito~na hrana 
ima{e organizirano masovno truewe na dobitokot so zapra{ena p~enka so 
`iva, a preku sto~arski proizvodi lu-|eto. Jas prijaviv. Pак, пrotiv mene 
be{e Veterinarniot institut... i Ministerstvoto za zemjodelstvo- 
vlasta. Toa se zata{ka, a po pravilo se koristi zapra{ena p~enka vo 
ishrana.    

Skoro po pravilo ima truewe od aflatoksini i fuzarium od p~enka 
kupena od Srbi-ja so dolga vegetacija sobirana vo zima i naprolet. Od 
fuzarium vo Sviwarska farma s. Po-rodin ~esto zabele`uvav kaj prasiwata 
doen~iwa so vulvovaginitis... {to se zaskriva{e od Veterinaraniot 
institut- Skopje ili toa ne go znaele. So zamena na p~enkata so na{ 
ja~men i dodavawe antibiotik za 14 dena iz~eznuva{e pojavata... Bidej}i 
ja~menot e nezamenliv vo ishrana na sviwite, za niv mora da se 
proizveduva ja~men vo dr`avava, a taa ne e za p~enka i p~enica.Mora da 
se vratime na proizvodstvo na na{i kulturi (ja~men, r`, oves...) od {to 
na-rodot `iveel, da ne postaneme zavisni od uvoz na semiwa i zabrani 
genetski smeneta hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola,a ne zavisna-delovna od 
Veterinаrniot fakultet.   

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. 

Osven dobito~na hrana (p~enkova sila`a na celo rastenie- po ha se 
proizveduva po-ve}e energija i belkovini) da se proizveduva {e}erna 
repka (steblo za zamena na p~enka kaj sviwi... i koren i list za 
pre`ivari) i soja koja kako i drugite kulturi zahtevaat povisoka 
relativna vlaga vo vozduhot, {to postoe{e koga go ima{e Bitolskoto 
Blato do 1963 godina- od nego so mileniumi naselenieto opstojuvava{e od 
riba..., ptici, trska itn. Bidej}i vo Bitolsko ima pove}e iljada 
hektari soleni povr{ini, koi se slaboplodni, tie da se povra-tat so 
obnovuvawe na Bitolskoto Blato vo ribnici, razvivaj}i go i turizmot vo 
Bitolsko... 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko 
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po 
zemjodelie nivno lice- makedonomrzec... od s. Buf. Pa toj na Kombinatot 
mu go uni{ti sto~arstvoto, ovo{tarstvoto, lozarstvoto itn. Sè {to toj 
zapo~nal sè uni{til. Potoa kako funkcioner na SKM postanal generalen 
direktor, a i samo toj go raspadnal Kombinatot.Ostanal samo 
zemjodelskiot del- ZK "Pela-gonija".Kako laik za zemjodelskoto 
proizvodstvo toj go douni{til Kombinatot. So private-zacijata 
vrabotenite gi izbrka od rabota, Kombinatot se douni{ti i toj se 
opkla~ka. A bi-dej}i toj nikoga{ ne bil sposoben,Kombinatot drugi go 
prezele za toj da se douni{ti bez ze-mjodelsko proizvodstvo kako {to se 
slu~i so AIK "Lozar"- bez lozarstvo i ovo{tarstvo. I mesto Kombinatot 
da ima najmalku edna krava po hektar pod HMS "Stre`evo", zna~i 20.200 
kravi, duri i 60.600 kravi, toj nema da ima ni 5.000 kravi- sporedi i 
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so Indijec 20.000 kravi. Taka mesto od Kombinatot da `iveat preku 5.500 
semejstva kako vo 1976 godina, od nego }e `iveat 650...semejstva. Od 
na~inot na privatizacija najbogata Bitola si postanala najbedna. 
           Pa od koga toj dojde vo Kombinatot do denes i zasekoga{ }e 
nema niedna investicija.  

Istata grupa na veterinari,vo vrska so s.Porodin, dvapati 
u~estvuva{e vo podigawe i rekonstrukcija na Sviwarska farma- podigaweto 
be{e so pogre{na tehnologija i bez te-hnolo{ka povrzanost, a 
rekonstrukcija napolno proma{ena investicija... Pa novite gazdi na 
akciite nea ja zatvorile i }e ja prodadat. Tie sredstva, subvencite 
itn. se nosat von Bi-tola. Akcionerite se samo pla~ka{i i zlo~inci vrz 
narodniot imot-}e strada samo Bitola. 

Dr`avata mora da donese zakon nejzinite sredstva da se samo 
namenski- investicii. 

Eve go i dokazot: denes ni{to nema bitolsko- sè bilo/e skopsko i 
na Skopjani- isto-riski Skopje bil bez zna~ewe. Vo Makedonija gradovi 
bile Solun, Bitola (centar) i Ohrid. Ne samo Evropjanite da ja 
sozdavale i pi{ele istorijata,toa go ~inat i Makedonci-zlostor.  

Da ne se izumi deka na Makedoncite im e potrebno Skopsko Pole i 
Bitolsko Pole za ishrana na slednite generacii, a ne za betonska 
grobnica Skopja i bitolski grobi{ta na aerodrom vo Bitola, a samo toj 
imal drena`a- grad i grobi{ta samo na makedonski ridovi.   

Skoro sekoja godina, od 1990 godina, redovno se javuvav na 
konkursi na Zemjodelski i Veterinaren fakultet, so Institutot za 
sto~arstvo,site Skopje,i Vi{ata zemjodelska {ko- 
la, Biotehni~ki fakultet- Bitola. Iako tie do denes nemaat kadar, samo 
poradi mene gi ra-sturale konkursite ili si izbiraa interni lica,so 
neobjaveni doktorati, so temi za matura, duri bez nieden objaven 
samostoen trud, nitu kniga. Tie se samoupravni interesni zaednici. 
Sledi Pravosudstvoto, Obvinitelstvoto i Narodniot pravobranitel so mene 
se ismejuvale.  

Pak, izborot se vr{i na mangupski na~in- mesto da ima eden stav 
za izbor na docent, von- i redovenprofesor, ima tri stava.Za podobro 
prestava na izborot, e slednava postapka: vo prviot stav se bara 
obrazovan, vtoriot poluobrazovan i tretiot neobrazovan. Bidej}i vo site 
tri stava se sodr`i obrazovan, site si gi ispolnuvaat uslovite- nie sme 
kako vo 19 vek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 184 

С О Д Р Ж И Н А 
 
Потеклото на албанското население      3 
Периодот на доселувањето        4 
Причини за доселувањето       13 
Начини на доселувањето       17 
Потиснување на словенско-христијанското население   34 
Трагите на поранешното население     42 
Внатрешните преселувања и иселувања     47 
Бројот на албанското население      50 
Меѓусебните влијанија и асимилации     56 
Општествениот живот       61 
Стопански живот        82 
Албанците во Косово и Метохија- само од 1701 година   90 
Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година            101 
Азијатите (Татарите, Черкезите...)- само после 1840 година           104 
Разлика на Азијатите (Албанци) од Балканците (Албанци)           113 
Албанците крволочни ѕверови               115 
Албанците качаци                 119 
Само крволочно-ѕверска и качачка „Велика Албанија“            123 
Арбанија=тн.Албанија само пелазгиска=тн.словенска            132 
Арбанија=тн.Албанија само тн.словенска              136 
Црногорците Македонци                150 
Црковни народи                 154 
Албанците само Муслимани=Турци- ништо друго            157 
Шиптарите вештачка нација               163 
Албанците само фалсификатори               173 


