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ПРЕДГОВОР 
 
Јас, Ристо Ивановски, како Битолчанец-Баирчанец со своите сомаалци од кај 

чешмата Арапка познавававме само Турци и Арнаути.Ние ги почитувавме Турците, 
но не Арнаутите. Исто така, Турците не ги сакаа Арнаутите, кои биле одметници... 

Следи во Битола да има само Арнаутмаала или Маџармаала, но никако било 
каква Албанскамаала кога Албанија била на Кавказ- Маџари=Унгарци-Монголи... 

А и ние не знаевме дека имало било какви Шкиптари, ш=с, според скиптар. 
Па што се однесува дека Скиптарите биле некакви Илири тоа било само скиптарско 
дело од втората половина на 20 век- некаде само после 1970 година, никако порано. 

Ние слушавме од раскажувањата дека Православните- Македонците прожи-
веале тежок живот од Арнаутите, кои како кукавици убивале само задгрб, и тоа  ко-
га тие биле побројни, како спротивност на Македонците, кои убивале како витези. 

Во Скопје, во студентската населба „Стив Наумов“, професор не-Македонец 
по судска медицина, некаде 1968/72 година во студентскиот клуб ни предаваше ка-
ко Македонците убивале како витези, а Арнаутите како кукавици. При тоа тој ни 
објаснуваше, дека Македонецот пред да ја убије жртвата, тој него му довикнува за 
тој да си го види својот убиец- иако убиениот нема можност да се одбрани, тој има 
можност да си го види својот убиец. Ова било во спротивност на Арнаутот, кој уби-
ва задгрб и без да се најави тој го врши своето злострничко дело. За вакви дејстви-
ја биле познати балистите, кои ги убивале македонските партизани од задгрб итн. 

Ова произлегува од тоа што од задгрб убива само кукавица. Па кукавичко е 
убивање кога повеќе Арнаути тепаат, масакрираат и убиваат еден Македонец, што 
се потврди не само во 19 и 20 век, туку и во 21 век- така се протеруваат Македонци. 

За споредувања може да се земе експедицијата низ Амазон, кога во чамец се 
качувале Индијанците. Како во чамецот бројот на монголските Индијанци се зголе-
мувал, Индијанците станувале агресивни, а кога тие станувале многупобројни, тие 
веќе не биле подносливи. Вакви се и монголските Арнаути, кои се 90%, а Скиптари 
10%. Како Арнаути се Татари и Черкези, со индијанско племе Черокез- краток нож. 

Со таквиот кус нож Арнаутите на Македонците им се заканувале, масакри-
рале, убивале ако не го прифатат исламот. Да не се изуми дека во исламот до денес 
се учи или ќе го прифатиш исламот или ќе бидеш истребен. Ова Арнаутите како 
одметници го прават без прекин во 19 и 20 век, како и во 21 век-подршка на НАТО. 

Токму поради Арнаутите зулумџии нашиот народ беше принуден да говори: 
„Наведената глава сабја не ја сече“, ама која како наведна нема да ја виде видели-
ната. Следи ние Македонците не сме виделе виделина со векови: ...19, 20 и 21 век. 

Токму овие векови Македонија била делена од земјите кои ја создале НАТО, 
чие дело продолжило, не само Македонија да се доподелува, туку Македонците да 
се доистребуваат, што се потврди и во 21 век со НАТО и Европската заедница итн. 

Па овде е прашање со соседите, кои го негираат името македонско, македон-
ската државност на Р.Македонија, а само Македонците останале без своја национа-
лна држава, иако во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку Французи во Фр-
анција, Шпанци во Шпанија..., а САД е повеќерасен „казан“, како што е Албанија и 
Косово со монголски Арнаути и европски Скиптари- Косово и со Цигани од 19 век. 

Е познато во играта топка- секој кој се брани помала е можноста тој да дојде 
до нерешено, но никогаш нема-ло да победи.Ова е повод Македонците да нападнат: 
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АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ 
 
Белата раса за време на леденото доба опстојувала во Левантот, кој со по-

топите се налеал со морска вода, создавајќи се Средеземно Море,по кое се пловело. 
Во Левантот Белците одгледувале домашни животни и растенија. Следи од 

чумата на говедото и грипот на свињата да се создаде маласипаница и грип, поради 
што се создала крвната група А на Белци. Бидејќи таа била создадена поради живо-
тни,а е и постара од пред 15.000 г.п.н.е., таа останала вегетеријанска крвна група А. 

Пак, монголската крвна група В била некаде околу 3.500 г.п.н.е., а „мешана-
та“ крвна група АВ настанала со мешањето на Белците и Монголите- во новата ера. 

Индијанци во Америка ја имале само првобитната крвна група 0- месојади. 
Бидејќи од маласипаница и грипот преку 90% Индијанци изумреле, кои биле 

донесени од Белците после 15 век н.е., се потврдува, тие ја немале крвната група А. 
Бидејќи во Америка имало и Индијанци Белци (Маи...) со крвна група А, тие 

биле од изчезната флота на Александар Македонски која пловела само кон Исток 
по Patifik=патифик=пативик=пат тивик- пат тивок: тив=тих до Тих Океан. Пак, По-
сејдон бил Патодавател=пато давател.Следи Белците Индијанци во Америка однеле 
персиски, месопотамски (срцевадење како Семирамида), египетски и македонски 
традиции. Овде се најбитни египетскиот начин на балзамирање, египетски хиеро-
глифи и фонетско писмо. Авторите говорат за грчко писмо.Значи,балканско писмо. 

Бранко Вукушиќ,1 на стр. 42, пиши за Индијанците: „...Во нив се зачувани 
вклесани остатоци на алфабет, во Копан во Хондурас се чува цела книга на Маја 
писмо. Тоа биле дела на културите кои во тв. Нов свет се развивале...“. 

Следи и заклучок, пелазгиски=тн.словенски јазик со пелазгиска писменост. 
Според Британската енциклопедија, Пелазг бил според Пелагонија- таа била 

бригиска. Следи врска на со пелагонска Баба- божица Ма: б=ф (Бригија=Фригија). 
На брзјачки е Мајка=мај + ка = мај- Маја=Маиа, која била бригиска=фриги-

ска. Пак, Мајите од име Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес... 
Златната Маја и Вишња се родители на Кришна кој е роден на земјата да го 

победи злото и да им ги предаде на луѓето ведските знаења...: Зевс=Зебу во Индија. 
Следи во Индија до денес да се употребува ведското име со санскритски ја-

зик Прија, што била тн.словенска божица Прија-основа за Пријам.2Па ова име било 
повод Европјаните да говорат за Тројанско потекло. Истото важело и за Турците. А 
па овие биле само Фриги=Бриги, што се чита кај таткото на историјата Херодот=х 
еродот=е родот: Иродот=и родот, спореди со Македонецот Ирод=и род. Овие ими-
ња биле само на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- и Прокопиј=про коп.. 

Ова објаснува дека никогаш немало посебни словенски народи, што се по-
тврдува со доказот- на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик говорел Платон.3 

За потврда дека немало посебни словенски народи е навод на кинески автор: 
Танг Куангши,4 на стр. 26, наведува: „Старите Византијци живелиштата на 

Словените во Македонија ги нарекувале ‘склавинијас’, што значи ‘словенски држа-

                                                 
1 Branko Vukušić, O trojansko slovenskoj misteriji, Pešić i sinovi, Beograd, 2003. 
2 Кај Марин Барлети, стр. 459, е фуснота: „Најверојатно се мисли на Хомер (Ил. 24, 527-533). Ахил 
му кажува на Пријам за два ќупа на Ѕевсовиот праг, едниот исполнет со добро, другиот со зло“. 
3 За раса=јазик=народи види мои книги во мојата литература, како и мојата www.Brigien.com …  
4 Танг Куангши, Записи од Македонија, Македонска книга, Скопје, 1990. 
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ви’. Во овие ‘држави’ живеел главно словенски народ. Во историските документи 
‘Склавинија’ најрано се споменува во втората половина на 6 век. Такви склавини 
имало насекаде, на север досегале дури до Дунав, потоа до Јадранскиот брег и до 
Грција, Ибериус (Грција), Сесали (Грција), Пелопонескиот Полуостров (Грција), 
Серескиот округ (Бугарија, Турција- Грција), но сепак најмногубројни беа во маке-
донските области“.(Следи „македонските области“=„македонските склавини“, Р.И.) 

Се говори склавини, што означувале области, кои се појавиле во 6 век. Би-
дејќи пред тој 6 век немало Склавини=Обласници, немало склавински=обласни на-
роди. Со тоа што сите Склавини не смееле да бидат тн.Словени, тие биле/се лага. 

Авторите пишат дека имало тн.Словени: Анти, Венети, Склавини и Слове-
ни. Пак, Анти=Анти и Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени. 

Бидејќи Анти имало во Тесалија..., Венети и Венецијанците,а Склавините на 
трите стари континенти, тие не можеле да бидат Словени од слово,а и Божјо Слово. 

Бидејќи Русите за Словени се изјасниле само во 860 година (Фотиј), се по-
тврдува дека Русите дотогаш биле само Рацкари- тие пишеле со рецки, но не слова. 

Во Летописот на Монемвасија Аварите крстареле низ Балканот и дошле на 
Пелопонес.На Балканот немало било какви тн.Словени,а овде се битни Склавините. 
Кога тие дошле на Пелопонес,таму Склавините веќе ги нашле-тие биле домородни.  

Бидејќи Фалмерајер забележал дека Еладците не го говореле хеленскиот ја-
зик коине, кој бил само македонски Птоломејов Александријски јазик, заклучил, 
дека Хелените изчезнале. Бидејќи тој никогаш не бил еладски јазик, Еладците биле 
само одродени Склавини=тн.Словени- Склавини имало на трите стари континенти. 

Склавините биле Хелени=Повеќебожци, а Ромејците=Христијани. Ова било 
повод Склавините да се христијанизираат и само така тие станувале едно: Ромејци. 

Бидејќи никогаш немало тн.словенски народи, тн.Словени биле политички. 
Секој оној кој што пронајде доказ/наод за преселби (растение, животно, ко-

ла- дел од кола, колце-дел од колце...пари...сад...) итно да добие Нобелова награда... 
Бидејќи ние Македонците последните векови страдаме како Словени, а на 

Балканот (Пелопонес...) Склавините биле домородни, итно да се прекини распра-
вата за името со Грците кои се одродени Склавини и Цигани од 14-15 век со бузуки 

Кога Склавините би биле народ, сите Склавини би морале да бидат склави-
нски народ- Склавини имало на трите стари континети, до реката Рајна, Шпанија... 

За доказ дека Склавините не означувале етнички народ, се чита кај Стјепан 
Антолјак (1985), на стр. 120: „По 837 г. во византиските извори веќе не се споме-
нува ниедна македонска склавинија што значи дека тие и понатаму не постоеле“. 

Следи, Склавините се појавиле во 6 век, а изчезнале („умреле“) 837 година. 
Стојан Прибичевиќ,5 на стр. 42, пиши: „Се претпоставува...И самиот Ар-

хелаос, нелегитимен син на некоја Словенка, бил исто така убиен“. 
Стр. 64: „Што се однесува до карактерот и општествената организација на 

древните Словени...Некои Германци ги опишувале раните Словени како кукавици 
и родени робови, наведувајќи го како доказ самото нивно име (Slavs- Словени; sla-
ves- робови)...“. Пак, на германски роб е Sklave-видлив е фалсификатот за Словени. 

Стр. 52: „Х. Џ. Велс...Сепак, Демостен попусто го напаѓал Филип II и него-
вите Македонци. ‘Овој човек Филип не само што не е Грк (Хелен, Р.И.), туку не е 
ни варварин од земјата каде порано можело да се купи честит роб’ “. 
                                                 
5 Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990. 
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Стр. 57: „Младиот Александар со египетската и персиската цивилизација 
сфатил дека Аристотел грешел кога го учел дека нехеленските варвари треба да се 
сметаат Словени...“.Следи поимот варвари не означувал народ, а Словените се лага. 

Во прилог за да се потврди дека Словени како посебни народи никогаш не 
постоеле може да се земе и најглавниот материјален доказ/наод животинската кола 
со која се вршеле преселбите. Пак, чартер летовите биле само од 20 век- не порано.  

Скитите, кои живееле источно од Келтите, а северно од реката Дунав, сè до 
Индија, се превезувале само со коњски коли. Напротив, балканските и малоазиски-
те Домородци само со волски коли. Бидејќи ниеден автор не забележал дека Скла-
вини на Балканот биле со коњски коли, туку само со волски коли, Склавините биле 
само Домородци на Балканот.Па дури европското говедо било само балканско, што 
важело и за сите другите животни- Европјаните биле 100% Балканци и Малоазијци. 

Па низ Европа доказите/наодите биле балкански, а на Балканот има-ло дока-
зи/наоди на Готи, Бугари, Авари...Арнаути=Геги, но не од тн.Словени- овие се лага. 

За да се потврди дека јазикот на Македонците бил варварски=пелазгиски= 
тн.словенски е наводот кај Хамонд, според кој, водачот на племето се ословувало 
како челнику (на чело у-дативно, спротовно на теме-Темени);Орестида/Орест-орев.  

Густав Вајганд,6 во Аромуни, том I, на стр. 155, пиши: „Отседнавме во овој 
голем хан кој го држи еден Албанец. Сопственикот се погрижил за тоа да добиеме 
коначиште во една друга куќа. Одма сум почнал да се распрашувам за Арамуните 
од Суровелија и сознав дека освен ова село, постојат уште села чии сопственици го 
носат името ‘Целингас’ и мора да се роднини. Меѓутоа, одма сум знаел што било 
по среди. Грците од зборот ‘Челник’ кој не го разбираат, направиле збор Целингас, 
за кое сматрале дека е лично име, додека овој назив, всушност, означува челник, 
старешина, те. положба во еден аромунски род (ар. фалкаре). Овој збор е со словен-
ско потекло, а освен неа во Македонија се слуша и турскиот збор ‘кехаја’ “. 

А и денес се говори дека Македонците биле од разни племиња. Меѓутоа, тие 
биле само родовски- семејни, но не територијални, како што биле Бригите од Бр-
игија. Следи на пр. Линкестите, чие име е со основа на Хераклеа Линка=лин ка. Па 
самиот збор лин е тн.словенски, со значење линее, место покрај поточе кое линее, 
но не река како Еригон=е ригон=риг он, чија вода рига- наригува; Курдерес=к ур 
дерес: к (како=ко) на ур (уриш) дерес (дереш), а имало и град Дерион=дери он. Пак, 
Драгор била река на делта=дел та, како што бил Курдерес, на чии брегови-остров-
чина имало драги (како мостови) за да се преминува, а драгата се правела од дра-
гови- стапови. Токму и затоа до денес со долги драги-стапови се тресат плодовите. 

Кај Букри- Битолско бил градот Линк-a, од каде била Евридика=еври дика, 
мајката на Филип Македонски. Следи самиот поим Линка е истиот да линее- тече 
вода. Ова говори дека таму имало некоја мала рекичка- поток, во близина на Пела-
гонско Езеро. Тоа истекло од кај Скочивир=скочи вир, а вир е како ври, а секој вир 
ври- врие во својот виор-свиок, со иста основа на еври=е ври. Исто се однесува и за 
поимот дик- со него Олга Луковиќ- Пјановиќ7 има мноштво поими, а такви се и би-
толските дик-дик, дикис...Бидејќи и=у, дик=дук до Дукас- македонски кралеви... 

Денешното Езеро Букри е на старото корито, во кое е со своја езерска фаза... 
Кај Ланге (стр.136): Bukoleon=buko[bous kai- бик] leon[лав]; бук=бик- в=б=п. 

                                                 
6 Густав Вајганд. Аромуни, Српско- цинцарско друштво „Лутица“- Белград, 1995. 
7 Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби ... народ најстарији, Досије, Београд, 1990- Преземена од Интернет. 
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Поимов Букри произлегол од букар, некој кој бука- буца... А пак, букање е 
природно парење на машки расплодник врз женка- во случајот бук=бик врз крава- 
ка, која оди раван: ка + рава = крава. И до ва + ка = вака до вакцина за туберкулоза. 

Коњот на Александар Македонски се викал Букефал=бук ефал=е фал=пал. 
Од ова се гледа дека коњот бил само расплодник за букање, а букарот и пали=пари, 
до вепар=в епар=е пар, на германски Eber=е бер=бар или Ебар=епар=е пар-да пари. 

Во Хераклеа Линка јарецот е во борбена положба. Јарец бог на војната Арес. 
Херакле...Александар Македонски...Птоломејци... биле со рогови како Арес. 
Александар Македонски ја познавал атинската Илијада пишана на јонски ја-

зик- тој морал да ја знае и Атлантида. Таа била потонат континент, а тоа веројатно 
се однесувало за Левантот: Левант - т = леван - в = леан-лиан-лиен налеан-налеван 
со морска или Левант - нт = леват-ливат, а кога се лива-т се добива лив- ливница... 

Во негова близина била Картагина со градби како на Платонова Атлантида. 
Поимот Картагина е 100% тн.словенски: Картагина=карта гина- карта озна-

чува карта-врвча-бокал кој собирал течност или картар=картер. Следи гина=Гина- 
гена=Гена, г=ж, жена која носи во карта-врчва-матка, картер. Значи, таа е родилка. 

Во Картагина, на сушни предели, бил битен картерот за собирна питка вода. 
Како доказ е името Порфирогенит=пор фиро генит: пор-пора + т = порта= 

пората- а таа била отвор за породување; фиро=пиро од пир до пирати, за горење, а 
пирејот само со горење се уништува. Па при пороѓајот има топлина=жештина. Сè 
тоа го прави божицата Ма. Таа била мајка, претставена со голема карлици за родот 
на свет да го донесе. Исто така, била со големи гради потомството да си го надои. 

Следи генит=женит-генет-женет со основа на Гина=Гена која била жена. 
Бидејќи само со македонски јазик, како и со другите варварски=пелазгиски= 

тн.словенски јазици, поимите се одгонетнуваат истогласно- јас признавам само ис-
тогласно, македонските говори се домородни како на Македонецот Порфирогенит. 

За да се потврди дека поимот Словени станал политички е и следниов доказ: 
Ј.Х.Хан (1865), „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА“, пиши под XXIV. 
Варош Охрид. ...„Дека овде по знаење на византиски јазик, Бугарите биле после-
дни“...„Во четири од овие се учи грчки а само една од преградието словенски, оти 
кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии биле далеку надмоќни од 
другите.Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени, покрај тоа што луѓето во шко-
лите морале да го учат грчкиот, а булгарскиот само зборуваат во куќата. При тоа 
ние во Охрид најдовме само една женска глава која грчкиот го знае; оти за женска 
школа варошот не е кадар“... (Грци биле...Браќа Миладинови, Прличев..., Р.И.) 

Следи имало Бугари- наследство на Охридската Црква- и Грци на Цариград-
ската Црква. Се учело тн.старословенски и грчки (коине). Значи, имало два јазика. 

А најбитно било што Охриѓани не биле Словени. Па тие не можеле да бидат 
Словени, што никогаш и не можеле да го научат. Бидејќи со поделбата на Македо-
нија од 1913 година балканските држави го внеле поимот Словени,сите се Словени. 

Меѓутоа, поимот Булгари-потоа Грци, бил црковен, а државен само Ромејци. 
Бидејќи во 1865 година бил коине, Григот Прличев пишел само на коине. 
Вајганд, на стр. 76, говори, дека вулгарниот грчки го викале „ромајка“.  
За Вајганд во1924година во Битола немало грчки јазик,туку вулгарен=булга-

рен, ромејка, кој се викал ромејка. Пак, тој бил според Рим=Ром, а бидејќи на фри-
гиски и=у произлегол румејка. А Битола бил административен центар на Румелија. 
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Се потврдува дека Римската Империја ја воделе Балканци, чиј народен јазик 
бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, со службен латински јазик, а 
христијански јазик Александријски Птоломејов јазик коине- од 300 година п.н.е. 

Па Илијада биле преведена само во 3 век п.н.е. на коине во Александрија. 
Следи коине бил христијански јазик, кој во Елада се одржал сè до 1868 год. 
А оттогаш бил вклучен катаревуса, кој бил македонски- реформиран коине. 
Иако Склавините биле од 6 век тн.словенски јазик и писмото биле постари. 
Бранко Вукушиќ, на тр. 208, пиши: „Има многу непосредни докази во при-

лог на словенската писменост пред Кирило. Филозоф Етик, со потекло Скит, роден 
во Истра, направил во 4 век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона 
од 6 век н.е. во Рим, имињата на светиот Петар и Павле се напишани со словенско 
писмо. Арапскиот писател Хорезма Фахр-Един во својата ‘Историја на Хазерите’ 
наведува дека Хазарите во 7 век го користеле писмото на Словените од 22 слова. И 
скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е најден натпис од 3 век 
н.е. на словенски јазик“.(Германите за руните пишат,тие биле германско писмо,РИ) 

Бидејќи Русите пишеле со рецки, значи, руни, тие не биле Словени туку са-
мо Рецкари- „роцки народ“, „роски народ“, со кои имале пишано некои преводи на 
делови од Библијата. Тек кога тие од Солунските Браќа, кои биле во тајна мисија во 
Русија, го презеле словото, а имало Божјо Слово, како и Реч=Логос=Слово, тие се 
изјаснале за Словени (Фотиј 860). Бидејќи тие го презеле коинското (тн.грчко) сло-
во, тие станале не тн.словенски Словени туку само коински (тн.грчки) Словени. 

Па Вита Константини не го употребувала глаголот создава туку само соста-
вува(склопува) на нешто старо. Следи тн.словенско писмо било старо со милениу-
ми пред да се родат Константин Филозоф и братот Методиј- двата биле Солунчани. 

Овие биле Македонци, испратени од македонската династија, а имало и ма-
кедонска ренесанса. Тие биле Источно Римјани (Ромејци), чиј главен град бил Вто-
риот Рим, кој бил подигнат кај Визант, познат како Константинпол- Цариград. 

Следи Источното Римско Царство владеело во Мала Азија и на Балканот. 
Тие простори биле христијански-православни, а потоа муслимански=турски. 
Османовото Царство било на просторите на Фригите, а тие биле само Бриги. 

Со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија-само Македонци. 
Стивен Рансиман,8 на стр. 172, пиши: „Тоа бил крајот на слободниот грчки 

свет. ‘Романија ја нема веќе. Романија е покорена,’ тажеле творците на баладите. 
Имало уште мал број Грци што живееле под христијанска власт, на Кипар, на ос-
тровите на Егејското и Јонското Море...“. 

Следи имало само Римјани (Ромејци) Православни и Турци Муслимани. 
Стр. 173: „Сепак, имало една православна сила во чии територии султанот 

никогаш не успеал да навлезе. Иако Византија сè повеќе и поцелосно потпаѓала под 
власта на Турците, Русите нездржливо ги истерувале своите татарски господари и 
си ја повратувале својата независност. Прифаќањето на православието во Русија 
бил еден од светлите подвизи на Византиската црква, но сега земјата- ќерка стану-
вала помоќна од својата мајка. Русите биле наполно свесни за тоа. Веќе околу 1390 
година, патријархот Антониј цариградски морал да му пишува на великиот кнез 
Василиј I Московски да го потсети дека, и покрај сè, царот на Константинопол е сè 
уште единствениот вистински цар, православниот Божји цар на земјата. Но Конста-
                                                 
8 Стивен Рансиман, Падот на Константинопол 1453, Слово, Скопје, 2004. 
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нтинпол паднал и царот бил убиен. Веќе немало православен цар. Константинопол 
паднал, како што мислеле Русите, и како казна за своите гревови, за одметнувањето 
сторено со согласност на црковната унија со Западот. Русите гневно ја отфрлиле 
унијата договорена во Фиренца и го протерале унионистичкиот архиепископ Иси-
дор, кого им го потуриле Грците. Сега, со своето неоскверенавено православие, тие 
го имале единствениот монарх што преживеал во православниот свет, монарх чија 
моќ постојано се зголемувала. Зар тој не е наследник на православното царство ? 
Султанот Освојувач може да владее во Константинопол и да тврди дека ги презел 
привилегиите на византискиот цар. Но вистинското Царство на православието се 
преместило во Москва. ‘Константинопол падна’, запишал митрополитот московски 
во 1458 година, ‘затоа што ја напушти вистинската православна вера. Но со Русија 
верата сè уште живее, Верата на Седумте собори, што Константин му ја предаде на 
великот кнез Владимир. На земјата постои само една голема Црква, Црквата на Ру-
сија.’ Сега мисијата на Русија треба да биде да го зачува христијанството. ‘Христи-
јанските царства паднаа,’ запишал монахот Филотеј во 1512 година, обраќајќи му 
се на својот господар великиот кнез, или цар, Василиј III, ‘и на нивното место де-
нес се издига само Царството на нашиот владетел... Двата Рима паднаа, но третиот 
стои, а четврт нема да има... Вие сте едиствениот христијански владетел на светот, 
царот на сите верници христијани.’ Таткото на Василиј III му имал дадено извесна 
легитимност на ова тврдење со женидбата со жена од семејството на Палеолозите. 
Меѓутоа, за мистиците што ветувале во Третиот Рим, самата венчавка немала ника-
ква важност. Ако треба да се повикуваат на поврзаност со династии, тогаш поскоро 
ќе се вратат наназад, до женидбата од пред пет века на нивниот прв христијански 
кнез, Владимир, со прицезата Ана Порфирогенитска, брак од кој, всушност, нема-
ло пород. Но, правото на Москва на наследството немало никаква врска со земната 
дипломатија; било очигледно дека така е одредено од Бога“. 

На Балканот се живеело во петвековно турско=муслиманско ропство. Меѓу-
тоа, крволочноста била од Анаутите кои ги протерале Русите по Кримската војна. 

 
КОЛОНИЗИРАЊЕ НА Р.МАКЕДОНИЈА СО АРНАУТИ И АРБАНАСИ 
 
Овде се говори за Монголи (Татари, Черкези, Маџири...) и Арбанаси.  
Јозеф фон Хамер,9 книга 3, на стр. 45, пиши: „...Царските чети после зазема-

њето на Ниш продреле низ кланецот Šehirkőj или Пирот сè до Драгоман, каде Омер 
и Кеманкеш Ахмет-паша уз губитоци ги сузбиле. Меѓутоа генералот Piccolomini, 
потпомогнат со Србите, напредувал преку Орбел сè до Скопје (Ускуб), а српскиот 
главар Карпош, на кому царот му испратил кнежевски шешир за Куманово, се за-
чврстил во Куманово, Качаник и Егридер. Да се спречи понатамошноти напредува-
ње на непријателот, испратен е према Скопје и Kűstendil намесникот на Мореа Ха-
лил-паша со своите чети и Албанците...“. 

Албанците не се Арнаути (Татари, Черкези...), туку само Арбанаси- Турци. 
Еве доказ: на стр. 63, за 14.8.1695. стои: „...Белград е зачврстен со два мо-

стобрана, а на намесникот Џафер-паша му се придодадени за посадата на беглер-
бегот на Халеб (Алепо) Турсун Мехмед-паша со трупи, 3.000 Албанци и 1.500 Бо-
санци, додека на јаката дунавска флота за капетан е поставен Куч Мехмед-паша...“.  
                                                 
9 Joseph von Hammer, Historija Turskog Osmanskog Carstva, Nerkez Smailagić, Zagreb, 1979. 
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Во Историјата на македонскиот народ, прва книга,10 на стр. 283, се говори за 
Карпош: „Меѓутоа, набргу дошло до пресврт во воено-политичката ситуација...На 
помош на турските војски им пристигнал кримскиот хан Селим Гирај со своите бо-
рбени и жестоки татарски одреди, кои ќе бидат ударна сила во престојните судири 
со востаниците. На советувањето во главниот штаб на османската војска, одржана 
во Софија на 14 ноември 1689 година, било решено во напад да се тргне преку Ќу-
стендил, односно најпрвин да се ликвидира Карпошовото востание. 

Прв удар била Крива Паланка, во која се наѓале неколку илјади востаници, 
подготвувани за планираниот напад на Ќустендил. Дознавајќи за големата премоќ 
на непријателот, востаниците ја запалиле и напуштиле Крива Паланка, отстапувај-
ќи кон Куманово. Веќе идниот ден турските и тараските одреди се појавиле пред 
градот. Востаниците решиле да го причекаат непријателот надвор од новоизгра-
дените тврдини. Во судирот бил заробен Карпош со голем број борци. Последен от-
пор востаниците давале од тврдината, која била преземена на јуриш а нејзините 
бранители биле уништени. Победниците сега се упатиле кон Скопје, водејќи ги со 
себе заробените востаници. Скопје тогаш се наоѓало под контрола на ајдути, мо-
жеби Карпошеви луѓе, но кога чуле за поразот кај Куманово и за приближувањето 
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 татар-
ски копја и фрлен во реката. Тоа се случило најдоцна во првите денови на декември 
1689 година. Трагичната смрт на Карпош воедно го означува и крајот на востание-
то. На османската војска и претстоело да започне со напад на Австријците, кои се 
уште се наоѓале во Качаник и северно од него, иако нивната активност на овој се-
ктор и воопшто на фронтот спрема Турците значително опаднала, бидејќи во тоа 
време започнале воените дејствија со Франција. 

Македонскиот селанец скапо го платил својот обид за ослободување од фе-
удалната експлотација и за отфрлање на туѓинската власт. На почетокот на декем-
ври 1689 година во Призрен пристигнала алармантната вест дека турските и тата-
рските војски одејќи на Скопје одвлекле со себе околу 6.000 селани, со жени и де-
ца, и ги запалиле околните села. Освен тоа, Татарите го запалиле Тетово и Кумано-
во. Во еден краток запис од тоа време, непознат калуѓер од манастирот Дечани за-
бележал дека тогаш имало многу големо страдање, ‘младите ги пленеа, а старите ги 
колеа и давеа’. Еден друг современик запишал дека Татарите, предводени од пеќа-
нецот Махмуд- бег, робеле, колеле и палеле во Горни и Долни Полог. Слично било 
и во Скопската нахија, како и во сите други северни и средни области на Маке-
донија. За мнозина, особено за оние што зеле активно учество во борбите против 
османската војска, единствен спас бил напуштањето на својата земја и повлекува-
њето далеку на север, зад Сава и Дунав, од кадешто најчесто немало враќање. Дел 
од нив подоцна ќе преминат дури на територијата на Русија, кадешто, како и при-
падниоците на другите балкански народи (Србите, Бугарите и др.) ќе создадат свои 
војнички колонии и одделен ‘Македонски полк’, кој ќе дејствува во состав на ре-
гуларната војска“. (Во цел 17 век Македонците биле само едно: Македонци, Р.И.)  

Стојан Прибичевиќ, стр.120, пиши: „Според австриските документи, во 1689 
Пиколомини влегол во Приштина, близу до македонската граница, каде го прече-
                                                 
10 Историјата на македонскиот народ, прва книга, Институт за национална историја, Скопје, 1969. 
Па овој дел го скратувам, што го правам со деловите и на други следни автори наведени во книгава. 
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кале приближно 5000 востаници, меѓу кои најголема била Карпошовата чета. Кар-
пош веќе се прогласил за ‘Крал на Куманово’, титула која подоцна му ја признал 
царот Леоплод I. Според една верзија Карпош примил кралска круна од царот, пер-
јаница, облека со кралска потврда, со која му била признаена власта над територи-
јата која ја контролирал, исто така добил и чин генерал“. 

Стр. 121: „По палење на градот (Скопје, Р.И.), австриската војска се повле-
кла кон Приштина. Од таму Пикиломини тргнал кон Призрен, центарот на сред-
новековна Србија, за да се договорат со патријархот Арсение II Чарнојевиќ околу 
иселувањето на Србите (Православните, Р.И.) од тој регион во јужна Унгарија. Па-
тем Пиколомини бил заразен од чумата. Умрел во Призрен на 9 ноември 1689“. 

„Тоа било крај на македонското востание...Турците излегле како победници 
и заробиле голем број востаници, вклучувајќи го и Петар Карпош. Турците про-
должиле кон Скопје, но кога востаниците слушнале за поразот кај Куманово и за 
заробувањето на Карпош, се разбегале не давајќи никаков отпор. Турците го наби-
ле на колец Петар Карпош на Камениот мост во Скопје, и додека сè уште бил жив, 
војниците Татари повеќепати го прободувале со своите копја, за да го фрлат на крај 
неговото тело во Вардар. Голем дел од востаничкото население се повлекло кон се-
вер, заедно со австриската војска и патријархот Арсение III Чарнојевиќ, кој водел 
37.000 српски (православни, Р.И.) семејства под заштита на Австријците кон јужна 
Унгарија (денешна југословенска автономна покраина Војводина)...“. 

Османите како платеници користеле Татари и Черкези. Тие дури имале во-
јнички Черкески ред. Исто така, Монголите навлегувале северно од реката Дунав. 

Во оштетената руска историја за потребите на СФР Југославија, на српски 
јазик, на стр. 15, стои: „Свјатослав потчинил многубројни племиња на реката Ока, 
ги оплачкал градовите на Бугарите, градовите на Черкезите на Кубан и го уништил 
Хазерското Царство, кое во тоа време престанало да постои. Што се однесува на 
Киевското Кнежество тоа се зачврстило и ојачало. Целата црноморска област се на-
шла под власта на киевскиот кнез. 

Потоа Свјатослав тргнал во војна против дунавските Бугари. Тој им зел мно-
гу градови и сакал да ја премести својата престолнина од Киев на Дунав. Лукавиот 
византиски цар, плашејќи се така јака од војноборните соседи како што бил Свја-
тослав, на Киев ги испратил номадските Печенези, населени во тоа доба по степите 
на Црно Море. Додека Свјатослав ги потиснувал од Киев Печенезите, се спора-
зумиле дунавските Бугари со Грците за заедничка борба против Свјатослав. Во но-
вата војна со Бугарите Сватјослав бил победен. Враќајќи се во Киев тој кај дњепар-
ските прагови упаднал во клопка на Печенезите и бил разбиен. Самиот Свјатослав 
погинал во бојот. Печенезкиот кнез наредил од Свјатославиот череп да се направи 
пехар од кого бил на пировите“. 

Како што Печензите од череп правеле пехари, истото го правеле Бугарите. 
Ова важело и за монголските Черкези, а во Индија има монголско племе Черокез. 
Па следи Индијанците масаркирале, скалпирале и што не, дело на Арнаутите... 

На стр. 23 е наслов: Источна Европа под власта на монголските завојувачи. 
12. Монголи- завојувачи и татарско-монголски јарем. 
Стр.24: „Татаро- Монголи од жителите собирале данок во полза на канот...“. 
Стр. 83: „Кримска војна. Потполно да би господарел на бреговите на Црно 

Море, конечно да би ги истерал Турците од кавказките земји и слободно превезу-
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вал спахиското жито низ мореузот во Европа,Никола I презел 1853 година нова вој-
на со тогаш слабата Турција.Ама Англија и Франција не сакале Русија да ојача и да 
ја уништи Турција. Тие меѓу себе склучиле сојуз и му објавиле војна на Николај I. 

Сојузната флота влегла во Црно Море. Нивните војни бродови имале парни 
мотори и јака артилерија, а Николај I имал само флота составена од едрењаци. Не-
пријателот истоварил на Крим голема војска и го опседнал Севастопољ. Противни-
кот бил наоружан со топови и пушки чиј домет бил два пати поголем отколку ру-
скиот. Таква била војната техника на заостанатата феудална Русија. Царските гене-
рали дури немале ни добра карта на Крим. Снабдувањето на војската било во ра-
цете на подмитливците и проневерувачите. 

Поморската тврдина Севастопољ не била утврдена од копно. За кратко вре-
ме жителите и војската изградиле земјени бедеми и на бреговите поставиле бате-
рии. Флотата на едрењакот Никола I не можела да стапи во битка со непријателска-
та флота. Своите бродови Русите ги потопиле на влезот во севастопољската лука- 
непријателската флота сега повеќе не можела да влезе во неа. 

Опсадата на Севастопољ траела 11 месеци. Со одбраната на Севастопољ ра-
ководел адмиралот Нахимов. Руските војници херојски се бореле, упорно бранејќи 
го градот. Најпосле, после жестокото пукање, Французите го зазеле главното утвр-
дување- Малахов Курган, кој се викал ‘капија на Севастопољ’. 

Севастопољ бил сосема разрушен. Повеќе не било можно да се задржува во 
него. Гарнизонот ги напуштил рушевините на тврдината. Поразот на николајев-
ската Русија бил потполн. Никола I неочекувано умрел уште за време на опсадата 
на Севастопољ. Цар постанал Александар II. 

Годината 1856 во Парис е склучен мир. На Русија í било забрането да има 
војна флота и тврдини на Црно Море. Ама Севестопољ останал во Русија. 

Поразот на Русија во Кримската војна ја покажал крајната заостанатост на 
феудална Русија. 

После војната на сите страни отпочнале селски немири и царот Александар 
II изјавил на собранието на благородниците: подобро селаните да бидат ослободени 
‘одзгора’ од самите благородници, отколку да се чека селаните да дигнат востание 
и самите да се ослободат ‘одздола’ “. 

Стр. 91: „Војна со Турција. При крајот на власта на Александар II 1877 го-
дина Русија војувала уште и со Турција. Царот ни овој пат не успеал да го освои 
мореузот кој го поврзува Црно Море со Средоземно Море. Према договорот за мир 
со Турција Русија го добила големото трговско пристаниште на Црно Море- Батум. 
Во оваа војна се ослободени од турската власт словенските народи на Балканот 
(Бугари, Срби и др.), а исто така и Романија. Упркос огромната превласт на руските 
снаги над Турција, Русија, поради нејзината заостанатост, оваа војна ја стоела 
огромни жртви: стотина илјади слабо наоружени војници залудно гинеле“. 

Па христијанска Европа само за добивка била против православната Русија. 
Алла Качева, во Етнолог 9-Скопје,2000,на стр. 243, пиши: „Бројните патепи-

сци, минувачи и истражувачи, кои пократко или подолго престојувале во Скопје, 
покрај другите карактеристики го истакнувале, исто така, и повеќенационалното 
шаренило во градот.Проучувајќи го животот во Скопје, Васил К’нчов спомнува де-
ка во него имало ‘...2336 турски куќи, 1687 бугарски, 240 цинцарски, 100 еврејски, 
60 влашки, 17 грчки, 15 албански-католички, 6 черкески и 13 западноевропски.’ 
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Попрецизна бројка на населението на Скопје наведува Јован Хаџи Василе-
виќ, според кој, во 1892 година во него живееле: 7216 Срби, 23090 Турци, 1650 Ро-
ми, 700 Евреи, 170 Власи, 60 Ерменци, 50 Срби-католици, 50 Германци, 15 Албан-
ци (Арнаути) и околу 40 Черкези.  

И во двата наведени примери, меѓу христијанското население не се споме-
нуваат Македонците од една проста причина, што бугарската статистика (Васил 
К’нчов) нив ги вбројува во Бугари, а српската (д-р Јован Хаџи Василевиќ) во Срби, 
односно онака, како што им одговарало на скопските владетели во тоа време. Фра-
нцузинот Виктор Берар, во 1897 година, Македонците во Скопје ги опишал со бели 
кошули и долги бечви со црни гајтани, а муслиманите со голем број испарталени 
облеки; Циганите одвај облечени во тенки свили, низ кои им се гледа бакарната бо-
ја на кожата; турските старци во фустани со трендафил на увото ставен во свиткана 
шамија, која им служи како турбан; Евреите, Црните Арапи и сите раси тука имаат 
свои претставници и свои носии“. 

Авторката , 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 
(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 
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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%. 
Секако, и високиот наталитет бил/е монголски, што го нема-ло кај Белците.  
Треба да се покуша да се објасни монголската висока плодност, порзано со 

повисок удел на естрогени. Жената има подебели влакна на косата, таа има пови-
соко ниво на естрогени отколку кај машкото- при спротивен однос меѓу женски и 
машки, во полза на машки, се јавува ќелавост кај жената. Следи Монголката има 
подебели влакна, кои се прави, и затоа кај нив многу тешко термички се доаѓа до 
кадравост- се кршат влакната. Бидејќи Монголката има повисоко удел на естрогени 
отколку Белката, Монголката е поплодна, со појак нагон. Со естрогенот е изразена 
појавата на канибализам кај Монголите, а и јадење живо-крваво месо, топла крв... 

Вангел Качев, во Етнолог 9, на стр. 266, пиши: „Според сознанијата на д-р 
Јован Трифуноски добиени врз основа на неговите теренски истражувања и по-
ткрепени со архивски материјали, се до крајот на 70-те години од 17. век, на тлото 
на Македонија не постоела ни трага од албанско население. Доаѓањето на Албан-
ците во Македонија започнало некаде кон крајот на 17. век, а најинтезивно тоа би-
ло на крајот на 18. век и почетокот на 19 век. Така кон 1900 година доселениците 
Албанци муслимани навлегле длабоко во македонските простори и продреле дури 
источно од Вардар. Меѓутоа, сите оние што го преминале Вардар јужно од Скопје 
до 1912 година се претопиле во Турци. 

Д-р Јован Трифуноски ги определил, исто така, и основните правци на на-
влегувањето на Албанците во Македонија. Тие се доселувале главно преку Шар 
Планина, Горна Река, Косово и Метохија, а понатаму преку Качаника Клисура и 
Горна Морава. Доселените Албанци потекнувале од различни племиња (фисови), 
од коишто поголемиот дел и припаѓал на матичната група на Гегите од Северна 
Албанија, а помалиот на племињата од етничката група на Тоските од Јужна Алба-
нија.  
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Според една карта на етничката структура на Балканскиот Полуостров до 
17. век на територијата на етничка Македонија не постоеле Албанци ниту хри-
стијани ниту муслимани.11 Јован Трифуноски констатира дека колонизацијата на 
Западна Македонија од страна на Албанците се врши релативно долго и упорно, а 
најинтезивна била кон крајот на 18. век и почетокот на 19. век, односно во перио-
дот помеѓу 1780-1840 година. Во врска со тоа Јован Трифуноски наведува дека 
околу 30% од албанските доселеници дошле во Македонија кон крајот на 18. век 
(1780-1800), а околу 60% во првата половина на 19. век (1800-1840). Една послаба 
струја на доселување на албанското население во Македонија траело сè до пропаѓа-
њето на турската власт на Балканот во 1912 година, а по Балканските и Првата све-
тска војна во Македонија се доселувале Албанци муслимани од Косово и Метохија. 
По Првата и Втората светска војна продолжило доселувањето на албанското насе-
ление од Косово и Горна Морава- процес кој трае и денес, а се вршат и внатрешни 
преместувања на Албанците доселеници во Македонија“. 

Ниеден автор не наведе преселување на било што во арбанската Албанија.  
Д. К. Будимовски,12 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“.13 

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“.  

Ј. Г. Хан, стр. 73, пиши: „Према овие особини на карактерот Албански…Во 
черепот владее најголема разноликост. Додека, Ауербах, со кој оваа карактеристи-
ка сум ја расправал, (а кој со осумнаестогодишното бавење во Албанија веќе со е 
доста запознат), распознава во Албанскиот череп три особини: слаба затурена до-
лна вилица и при тоа мала и мошне добра брада (коска); поголема или помалка ја-
болчица (Ausbauchungen); потполна оскудица на она воздигнување стражниот дел 
на главата зад ушите. Тој го нарекува Албанскиот череп за разлика од другите сли-
чни черепи- троќошкаст. Јас можам ова тврдење само во толку да го потпомогнам, 
во колку вакви глави сум гледал често, ама нигде не го исклучил или во гомила. 
Долгасти черепи сум гледал ретко, па и словенски округли глави не сум можел то-
лку да забележам колку сум се надевал. Ако албанската приказна на овие брѓани е 
вистината,која вели дека Словените биле постари жители на оваа земја а Албанези-
те се помлади дојденци-тогаш би можело да се земе постарите типови готово сосем 
се изравниле со новите. Но за ова прашање, кое чисто во заплавот на анатомијата 
доаѓа, ние немаме баш нималку поводи.(„словенски округли глави“-на Татари,Р.И.)  

Како и прв пат така и сега, залудно сум се трудел да наидам на чист Албан-
ски тип; и овој пат значи морав да се вратам со празни шаки. Стварта е многу 

                                                 
11 Ј. Трифуноски: Цвијићеви проучавања ... с.279. 
12 Драгољуб К. Будимовски, Македонците во Албанија, НИО Студенски збор, Скопје, 1983. 
13 А. М. Селишчев: „Словенско население во Албанија“, Софија, 1936 год. 
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потешка, отколку на колено би можело да се скрха. Косата повеќето е смеѓа или ре-
тко чиста смеѓа (Urbraun), значи премин од отворен рус, како што ми се чини дека 
воопошто повеќе сум сретнувал руси отколку мрки деца. Црната маст е во малци-
нство, јаглен изузетно, исто како светло руса. Долж Дрина и кај христијаните и кај 
Турците е обичај да се бричи сета глава само на поттилот оставаат мало перче; ама 
и ова нешто малку коса не се пушта подолга од судланица, која по правило под ка-
пата се згужвува; а мошне е ретко може да се види дека навор вири. Капата на нив 
е загасита волна уваљано кече (ќече), но со поефтин обичај јако црвен вес во Је-
врони работен. 

Со непрестаното бавење на сонце и воздух, кожата им е потемна маст, ама 
нигде не може да се најде лице бело како млеко, најруса кожа се прелива во жолта, 
а смеѓата во гарва. Залудно сме гледале да го најдеме она убаво лице со румено жо-
лтеста кожа, која така често се гледа, те човек изгледа како стена на која лежи,- 
овде баш нигде тоа не најдовме. Во цртите на лицето владее најголема разногла-
сност. Погнати носеви од извиени како клун на орел, мошне штркасти од прави од 
една можат да се видат а класичниот елински просек и строј на главата- јас не ви-
дов баш нигде“.  

Наведеното бричена глава со мало перче била татарска традиција, а и кече 
со потекло од Кавказот. Со ова се потврдува дека овие биле колонисти Азијати од 
на крајот на 18 век, што источно од Шара Планина продолжило во 19 и 20 век. 

Се истакна и: „кожата им е потемна маст“. Следи со тен на Азијат. 
За да се утврди кој во Јужна Србија бил Азијат со монголско потекло а кој 

Европјанин, прво мора да се види дали лицето личи на Европјанин или Азијат. Ова 
е битно,затоашто во Јужна Србија биле колонизирани Азијати (Татари,Черкеци,Ци-
гани) кои се измешале со Домородците- тие биле исламизирани а и албанизирани. 

Со ова се сака да се наведе, сите Домородци од Јужна Србија не се иселиле. 
Ј. Г. Хан, стр. 127, вели: „По званичните белешки во Призрен има 11.550 ку-

ќи, од кои 8400 мухамедански, 3000 источна и 150 католичка црква. Вкупно значи 
броји 36.000 мухамедани, 8000 источна вера (Бугари и Власи) и 2000 католички 
христијани. Бројот во варошот од еднаш расте, а тоа е како извесно се изведува на 
степенот на главен варош“. Па до денес се истребуваат Православните,и до без нив. 

 
АРНАУТИ=АЛБАНЦИ (ТАТАРИ, ЧЕРКЕЗИ...) 
 
Стивен Рансиман, на стр. 29, пиши: „Токму ним сега им паднало во удел да 

бидат цел на предизвиците од народот со кој до тој момент Византија обично имала 
пријателски контакти. Во текот на неколку изминати векови, големите полиња на 
Туркестан се сушеле, па турските племиња се преместувале на запад, во потрага на 
нов дом. Во шестиот век, Визатија била во допир со Турците од Централна Азија, а 
добро í биле познати и турските племиња што мигрирале во руските степи...“.  

Х,Р. Вилкинсон,14 на стр. 71, пиши за Картата на Г. Лииен од 1861, а на стр. 
74, е поднасловот Словени, каде тој говори за Бугарите: 

„Лииен...тие исто така беа претставени и во Бесарабија, во Добруџа па дури 
во Азија. Лииен на етнографско поле очигледно дека знаеше повеќе за потеклото и 
историјата на Бугарите отколку неговите претходници. Тој истакна дека Бугарите 
                                                 
14 Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992. 
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имаат Угријско потекло, дека за нив се споменувало во Ерменија 600 години пред 
доаѓањето на бреговите на Дунав во 484. За кусо време тие ги освоија Молдавија и 
Влашка пред да го преминат Дунав и стигнаа сè до Константинопол. Тие ја форми-
раа својата трансдунавска империја во 679 и останаа голема сила сè додека не беа 
притиснати од Византија во 1019...“. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во б) „Турција“, одн. Унгарија и Бугарија, пиши: 
„Бугарите, на пр., како агресивна хорда, на број измеѓу 20 и 30 илјади, го по-

минале Дунав тек 679. година. Како група хунско-турско потекло...“. 
Бугарите биле Татари=Хуни=Монголи- продолжиле монголските преселби. 
Рајнхолд Ланге,15 на стр. 104, го цитира Нестор, што тој пишел: „...Кога Цр-

ните Болгари (туркотатарско племе меѓу Дон и Дњапар) дојдат...“. 
Стр. 158: „Болгарите мухамеданска вера (туркотатарско племе источно на 

средна Волга, кое околу 920 ја прифати исламската вера)...“. 
Стивен Рансиман, на стр. 20, говори за Тимур Татаринот. Па Татар=Монгол. 
Стр. 160: „Со загубата на Пера и потпаѓањето на мореузот под турска власт 

било доведено во опасност постоењето на џеновските колонии на северниот брег 
на Црното Море, особено на градот Кафа на Крим. Тоа бил влезот кон Татарија и 
земјите на Централна Азија...“. Следи врска на Татарија со Монголите. 

Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 105, пиши: „Ако селата во пограничните по-
драчја со Албанија постојано се наоѓаат на работ на глад и истренување, јужниот 
предел на Битолскиот вилает (провинција) е релативно напреден. Нивните соседи 
Албанците припаѓаат на поумерениот род Тоски...“. 

Наводот „поумерениот род Тоски“ бил генетски во однос на понеумерениот 
род Геги, затоашто авторот говори за родот (племе, народ).  И следи да се разберат 
Умерени Белци и Диви Монголи.Геги имало во Северна Албанија-познати Дивјаци. 

Стр. 336: „Ако е Корча главен град на Долна Албанија и на покротките То-
ски со својата квази-елинистичка култура и новата бесчуствителна љубов кон пи-
смото. Призрен е центар на подивите Геги, кого го посетив во јуни, 1903 година...“. 

Во Р.Македонија Тоски се 10%, а Геги 90%- Гегите се колонисти од 19 век. 
Јозеф фон Хамер, книга 3,16 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 
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 

                                                 
15 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
16 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih. 
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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. 
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“. 

Па пред 1840 година не биле познати Албанци=Арнаути вон Арбанија: р=л.  
Меѓутоа, колонизирањето на Азијатите продолжило во цел 19 век, кои крво-

лочно ги истребувале доморотците со нивното македонско православие- и до денес. 
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Густав Вајганд (1924),17 на стр. 39, пиши: „Злобно огласени како Турци се 
Татарите и уште полоши се Черкезите, кои страв и грозота шират, каде тие се поја-
вуваат. После Кримската војна од Турците биле колонизирани околу 100.000 Та-
тари и 500.000 Черкези на Балканот, од кои додуше само мал дел дошол во Маке-
донија. Како мухамедани тие ги посматраат христијаните како нисковредни луѓе и 
понижувачки гледаат со презир и надуеност. Нивното искористување и силување 
важи како ним да им е дозволено...“. 

Трифуновски пиши: „албанските мухаџири од околината на Врање, Сурду-
лица и други ослободени области во Србија од војната во 1877-1878 година“.  

Бидејќи книгата на Јозеф фон Хамер е до 1836 година, кон книгата хрватско 
издание додаток е книгата на Шових. Тој пиши и за преселби од кавказко- црно-
морските...простори. Ако од сите тие извори сé би се собрало можеби во Јужна Ср-
бија биле колонозирани и 1.000.000 Арнаути- крволочно злосторство сè до денеска. 

Секако, Шових говори и за многу високо размножување- па никој како нив.  
За да се потврди дека Черкезите биле Монголи, во Америка имало индијан-

ско племе Черокези што означувало краток нож. Следи Черкезите биле ножаџии... 
Густав Вајганд, на стр. 86 ги наведува: 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...“. 

Бидејќи Черкезите како Монголи биле и се „чума“ за Домородците и „кра-
ста“ за Православните, овде се објаснува нивната крволочност- жедни се топла крв. 

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. 
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,акинџии18(монголски лесни коњски одреди на Османите), монголски 
антрополошки одлики, дури и со долг кавказки череп и татарски заокружен череп, 
ДНК,19 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.20 

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.  

                                                 
17 Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Fredrich Brandstetter, 1924. 
18 Хамер,на стр.42,пиши:јаничари,азапи,спахии и„...нередовни акинџии, страв и трепет на Европа...“. 
19 А и Георги Ефремов-МАНУ, ДНК на 100 Албанци со блискост на кавказко-црноморски простори. 
20 Овие наводи се збирни од моите претходни книги, несакајќи и овде истоти да го повторувам итн. 
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Бидејќи со кавказко- црноморските Албанци- Арнаути биле колонизирани и 
Цигани Муслимани,во Битола се говореше само за српски Цигани- со коњски коли. 

Па токму коњските коли била традиција на северните простори на реката 
Дунав со кавказко- црноморските простори, а не балканско- малоазиските, каде би-
ла волската кола. Следи многу после 1950 година во Битолско била волската кола. 

Стојан Прибичевиќ, чија книга е објавена во САД 1985 година, на стр. 217, 
пиши: „Од 1,65 милиони жители на Македонија, само околу 1,2 милиони се Маке-
донци, а останатото го чинат Албанци, Турци, Власи, Цинцари, Евреи и други. 

Околу 280.000 Албанци, од вкупниот југословенски број од 1,3 милиони 
Албанци, живеат во Македонија. Најголем дел, околу 900.000 живеат во Косово, 
автономна покраина во состав на република Србија; Покраината се протега вдолж 
североисточна граница со Албанија“. 

Ваквиот број на Албанци Муслимани=Турци вон Албанија не може да биде 
со потекло од Албанија- наведениот број не може да се добие со вештачко осеме-
нување ниту со ембрионтрансфер..., затоашто во сите случаеви се неопходни мајки 
кои ќе го носат плодот до породување и надојат помладокот. Па Арбанија нема-ла 
доволно жени да се зголеми муслиманското=турско население освен со жени Ази-
јатки,што се потврдува и со веќе наведените биолошки методи:ДНК, крвни групи... 

 
АЛБАНЦИ НЕМАЛО ВОН АЛБАНИЈА ДО 1836 ГОДИНА 
 
Х. Р. Вилкинсон (1951), во воведот, стр. 35, пиши: „За Македонија треба да 

се најде една дефиниција...такашто во почеткот на деветнаесеттиот век сè уште по-
стоеја научници од Западна Европа кои за географијата на Балканот размислуваа 
онака како што тоа го правеа Птоломеј и Страбо. Македонија за нив има значење 
на провинција со природна граница од планини што тече со геометриска прецизно-
ст од сите страни- Пиндос, Скадар, Родопите...“. 

Стр. 36: „Некои од конфликтните погледи...Имено, низ целиот текст, е упо-
требувано како прикладно значење што се однесува на регионот што се протега по-
меѓу планината Шар на север, Егеското Море на југ, реката Места и Родопските 
Планини на исток, и до албанските висови на запад (сл. 3). Овој регион е препозна-
тлив не заради физичкото единство или вобичаените политички искуства, туку по-
веќе би можело да се каже заради комплексноста на етничката структура на нејзи-
ното население. Тоа е зона каде албанската, грчката, бугарската и српската лингви-
стичка провинција се среќаваат и делумно се преклопуваат, и каде што се прона-
јдени остатоци од романскиот и турскиот јазик...“. (Грчки и српски од 19 век, Р.И.) 

Се истакна: „заради комплексноста на етничката структура на нејзиното на-
селение“- во Македонија немало друго население. А па Арбаните биле нов и непо-
знат народ со свој нов трорасен јазик. Во неа немало Албанци (Муслимани=Турци). 

Во книгата на Ј. Г. Хан, има дел на Карло Хопф. На стр. 467, е неговиот пре-
глед, во кого стои: „Во најјужниот или албански алпски чвор, каде со јужната поди-
на протекува реката Дрин, живеат готово само Албанези, кои под општо име Мали-
сори (Брѓани) се викаат: источно од оваа планинска гомила се протега равницата 
Метохија со варошите Призрен, Ѓаковица и Пеќ и албанско-српско население кое 
од историско гледиште свет за себе, кој никогаш не стоел со Албанските во осо-
бена тесна врска...“.  
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Халил Иналџик21 пиши Албанија. Па тој, на стр. 126, пиши: „Сите тие деца, 
без обзир дали со потекло биле Грци, Срби, Бугари, Арбанаси, Угри или Руси...“. 

Од друга страна, Турците за Муслиманите велат Арнаути, но никако Албан-
ци. Следи во неговата книга, вон Албанија- во Р.Македонија, Црна Гора и Србија- 
не се наведени Албанци. Ова говори, на тие простори немало Албанци=Арнаути. 

А тие биле насилно колонизирани од Османите само против Православните. 
Вон Албанија, пред 1701 год.,без Албанци доказ е Шкиптарската Академија.  
Албанскиот академик, Каплан Буровиќ,22 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)’. 

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.23 Уште повеќе Ал-
банци слегувале од албанските гори од областите на соседните земји по лична ин-
цијатива, приморани пред сè заради прирастот на населението и недостаток на сре-
дства за живот, потоа и од други разновидни причини, како што се крвната одмаз-
да, протерувањето 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 оби-
чај. Албанецот Нафи Чеграни, од Македонија, во околината на Гостивар, пишува за 
својот дедо, за кој кажува дека слегол тука, во Македонија, од Мат, област во Сред-
на Албанија. Нијази Сулча, Албанец од Пеќ, пишува за своите претци и кажува де-
ка тие по потекло се од Скадар. Оттаму се преселиле во Никшиќ во Црна Гора (во 
околината 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.)  

                                                 
21 Halil Inaldž, Osmansko carstvo, Klasično doba 1300- 1600, Utopija, Beograd, 2003. 
22 Каплан Буровиќ, Потеклото на Албанците, ИК Балкан, 2005 Женева- книгата печатена во Битола. 
23 Па Арбанасите, само Муслимани=Турци, биле колонизирани само на простори на Православните. 
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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. 

Јозеф фон Хамер, во книга 3,24 на стр. 271: „Али-паша од Јанина сега ја кон-
тролирал повеќето централна и јужна Албанија и северна Грција од Елбасан до Ко-
ринтскиот залив ограничен во јачање само на настојувањата на Венецијанците утв-
рдени на Јонските Острови, кои се бунеле против него така и против султанот, те 
со настојувањата на османските управувачи да ги изиграат наспрема Бушатлија во 
Северна Албанија...“. 

Бидејќи албанските паши не владееле вон Албанија, вон неа немало Албан-
ци. Ова говори дека Албанците, кои биле вон Северна Албанија, биле Азијатите. 

Кај Јозеф фон Хамер до 1836 немало Албанци вон Албанија-и кај др. автори. 
Дури тој, и сите други автори, не наведуваат, дека Јужна Србија со сосед-

ните простори не биле на исто ниво развиени. Следи Косово било на исто ниво раз-
виено со Македонија и Албанија, л=р. Тоа назаднало со колонизирање на Азијати. 

Х. Р. Вилкинсон, на стр. 59, говори за Словени, 1842- 1869, со наслов Вовед, 
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-
                                                 
24 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih.  
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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“.25 

Се истакна: „речиси сите етнографи од овој период достигнаа извесен сте-
пен на согласност во смисла на бугарско-српска етнографска граница. Односот ме-
ѓу двете групи Словени стана во толкава мера близок по 1840, што Турците ја ини-
цираа политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината 
Шар со цел да го разделат Србинот од Бугаринот“. 

Значи, до 1840 година Отоманското Царство неколонизирало Арнаути=Геги. 
Јозеф фон Хамер, на стр.`139, пиши: „Петралба (турски: Арнауд Белград)...“, 

а за Арбаните вели само Албанци. Па тој разликувал азиски Арнаути и европски 
Албанци- Албани=Арбани. Не случајно, тој во книгата говори само за Албанци. 

Григор Прличев, во Скендербег, говори за Балабан сатрапот. Балабан било 
ерменско име. Па и сатрап бил во употреба во Ерменија, а не во Турција со својот 
темар=тимар за обласник=намесник на коине (тн.старо-грчки). Стои и за „дрскиот 
Јакуп...јавајќи на персиски коњи...; ...Персија...Пак, тогаш немало Арнаути и Геги. 

Али Хадри, на стр. 33, говори: „...Земјата...е разделил во 335 тимари...“. 
Григор Прличев, во Сердарот, пиши за Арес, Кузман, Неда; Арнаути и Геги. 
Со наводот се потврдува, во 15 век немало Арнаути=Геги, а нив ги имало во 

19 век. Па тие од Азија биле колонизирани во северна Албанија и источно од Шара. 
Следи Јакуп- Арнаут, кој се борел против тн.Скендербег, бил само Азијат. 
Х. Р. Вилкинсон, на стр. 55 го има насловот: Картата на Г. Комбест, 1843, а 

на стр. 56, стои поднаслов: Албанци  и Сулиоти. Па во него тој истакнува: 
„Комбест ги означува Албанците од Епир, заедно со Сулиотите, кои очи-

гледно дека не беа Албанци ниту пак Пелаго-Грци. Нивниот идентитет за извесно 
време остана сомнителен. Во 1869, Х.Ф.Тозер истакна дека за Сулиотите постоеле 
воопштено верување дека тие се Грци но сепак тие всушност биле Албанци“. 

Се истакна: „Комбест ги означува Албанците од Епир“. Ова објаснува дека 
тие биле Епирци, кои немале ништо заеднички со вонепирските простори. Ова го-
вори, дека во 1843 година големо мноштво Албанци немало вон Албанија туку са-
мо поединечни преселувања, за што веќе се наведе она што се пишело во Албанија. 

За да се потврди каде Албанците биле колонизирани, е и следниов навод: 
А. В. Амфитеатров,26на стр. 24,пиши: „1. Христијаните во Македонија живе-

ат многу лошо, иако подобро отколку во Стара Србија, каде што да се биде христи-
јанин, под гневот на Албанците, е- пекол на обесправеност“. 

Ова ни објаснува дека Албанците биле колонизирани „во Стара Србија“. 
Стр. 148: „-Отворено да говорам далеку помалку отколку што се очекува, 

ваше височество. Ситуацијата во Стара Србија е многу потажна и поспособна да 
предизвика пламен. Таму делуваат Албанците, Господ знае што ...“. 

Следи сè до денес Господ не знаел што со Албанците- крволочни ѕверови... 

                                                 
25 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. 
26 Александар Валентинович Амфитеатров, Земја на раздорот, Македонска книга, Скопје, 1990. 
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Во Битола само од 19 век имало Маџермаало и Арнаутмаало-место Девеани. 
Со тоа што во Битола немало Албанскамаала, Арнаутите биле само Азијати. 
Албанците и денес учат дека Арнаутите (Татарите и Черкезите) биле Албан-

ци, како што биле и Арбаните. Само тие биле две посебни племиња, како што биле 
и повеќе словенски племиња... Овде постои една огромна разлика: тн.Словени до 
денес меѓусебно се разбираат. Токму и затоа тие се еден ист народ.Па тие се Белци. 

Напротив, Албанците денес се дворасни и меѓусебно уште не се разбираат... 
 
ПРОИЗВОЛНА АРБАНСКА ИСТОРИЈА 
 
Херодот го внесува поимот Илири. Меѓутоа, тој не познавал Арбани. Истото 

се чита и кај Прокопиј и сите автори на првиот милениум-тие не познавале Арбани. 
Филип Македонски се борел против Илирите-тогаш без некакви Арбаништа. 
Следи и Александар Македонски ја познавал Албанија27 на Кавказ, а таа се 

гледа кај Страбо. Па Александар се борел против Албаните кои биле од кај Дарија. 
Албанците како Муслимани=Турци се борат за Велика Албанија, која мора 

да биде само исламска. Бидејќи нив друго и не ги занимава, освен исламот, ако ним 
им би бил потребен ѓаволот, и него тие ќе го величат. Како што Георг Кастриотис 
бил само православен и никогаш необрежан, тој за православието и животот си го 
вложил, дури и на свој внук кој соработувал со исламот главата му ја откинал, Ал-
банците како изроди со задоволство него го величат, а за исламот самите се лажат... 

А Скендербег бил наречен според Александар Македонски- храбро се борел.  
Пак, Александар Македонски со својот татко Филип Македонски никогаш 

не биле во Арбанија. Ова на Албанците не им пречи, тие да пишат, Александар Ма-
кедонски бил Албанец. Меѓутоа, тој се борел успешно против Кавказките Албанци. 

Тоа не било сè: тие велат дека ЦИА- таа нема врска со историјата- кажувала 
дека Александар Македонски бил Албанец, но не Арбанец. Дури за Албанците Фи-
лип Македонски бил роден во Кроја- паа таа била во Ематија со својата Пела итн. 

Албанската дрскост е огромна, кога тие ја уценувале Владата на Р.Македо-
нија да се прави споменик и во скопска општина каде се мнозинство азиските кав-
казко-црноморски Албанци-Арнаути, а Филип и Александар не биле во Скопје итн. 

За нив да се прави споменици во Арбанија,за да се потврди дека тие двата не 
биле Словени туку само Албанци, е доказ дека таа дворасна нација е само смешна. 

Бидејќи Арбаните не биле Илири, Дарданци, Македонци, биле само Бриги. 
Ј. Г. Хан, на стр. 104, пиши: „Колку би се преварил, нарочито во етногра-

фско гледиште, по своја прилика да сум заклучил, дека Дукаѓините се луѓе без пе-
сна и игри оти со тоа ќе би посумњал и во племето нивно, како да немаат врска со 
старите Дардани, за кои Страбо вели, дека се големи љубители на музика и пеење. 
Па на такво погрешно судење би можело да предизвика на посматрачот уште на 
тоа, што Дукаѓини не живеат никако во земуница со балега покриени, како што ста-
рите Дардани за време на географот Страбон живееле;-а денешните селани на Вла-
шка северно од Дунав уште и сега градат вакви подземни куќи, те патникот влегол 
во вакво Влашко село, пред би држел дека е меѓу гомила ѓубре, отколку во село“. 

Се потврдува, Арбаните не биле Дардани- земунци покриени со свои балеги. 
                                                 
27 Албанија=ал бан: ал=ел=ил=Илиос=Хелиос-црвено сонце, алова боја... -земја црвеница на Кавказ. 
Таа била добра за лозје, но не Арбанија. Следи авторите да говорат за мноштво црвено- на Кавказот.  



 25 

Пак, Арбанија до денес не е говедарска за да има било што со говедска ба-
лега, а таква била Пелагонија отсекогаш до денес. Следи во неа- во Битолско куќи 
се правеле од ѕидови со плетанки од дрва, а на нив се залепувале кравји лепешки. ... 

Најголема лага е Арбаните да биле Дардани. Тие пишат, Драданија од Дарда 
(круша)- а Дарданија не била крушарска. Па следи Дардан=дар дан- никако инаку. 

За да се потврди дека Арбаните не биле Дардани е доказ што во Дарданија 
никогаш не живееле арбански Арбанаси, бидејќи Арбан=ар бан: ар=ор=ора-ница и 
бан- управител. Ова било повод Арбан-ас да означува ораничар. Значи, земјоделец: 
Македонци имало Срби-српџии, Бугари- селани (угарџии) и Арбанаси земјоделци. 

Танг Куангши, на стр. 56, пиши: „За него (Скопје, Р.И.) се вели дека е дре-
вен град, бидејќи неговата историја датира од пред 2500 години. Геолозите во оста-
тоците на старата тврдина Кале откриле дека во доцниот каменен период и поче-
токот на раната бронзена епоха овде живееле луѓе со неодредена национална при-
падност. Порано тој се викал Скупи и бил главен град на Дарданија (област од Ниш 
во Србија до Велес Македонија). Дарданците ова место го зазеле во третиот век од 
нашата ера пред старите Римјани да пристигнат тука“. 

Бидејќи тн.словенски народи се лага, лага бил арбански народ. Следи арбан-
ски Арбанци никогаш не живееле во Дарданија, ниту азиските Арнаути кои биле со 
фашистите. Како што Скопјаните биле наследници на Скупи, тие против фашизмот 
први се кренало во Југославија. Пак, арбанската Арбанија била само фашистичка. 

Танг Куангши, на стр. 50, вели: „Во тое време, оној што го водеше Покраин-
скиот комитет, Методи Шаторов- Шарло...Во јуни се минирани германските авио-
ни на скопскиот аеродром...“. 

Наспроти Скопје, бил центарот Битола- во Пелагонија. За Британската енци-
клопедија поимот Пелазги се поврзува со македонската Пелагонија. Таа била бри-
гиска, а според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Бригите биле постари од 
Египтјаните, б=ф. Бригија со Филип Македонски станала македонска, па римска и 
османова. Кога Муслиманите=Турците навлегувале во Македонија градовите им ги 
отвориле вратите, но не само Монастир (Битола),чии цркви и манастири биле 100% 
уништени.Па следи во 2001 година Албанците како Турци=Муслимани само во Би-
тола најповеќе страдале. Ова објаснува дека Македонците си останале домородни.  

Следи Арбаните биле Илири, Дардани- Траки и Македонци, но не Словени. 
Стојан Прибичевиќ, на стр. 68, пиши: „Сè до 527-та година на Јустини-

јановото доаѓање на престолот, византиските извори ги споменуваат Словените ка-
ко ‘Склавини’...Во 548 год. Словените ги опустошиле западните византиски тери-
тории на Балканот, сè до Драч на денешниот албански брег...“. 

Бидејќи цел Балкан бил склавински, 100% склавинска била и арбанаска Ар-
банија.Меѓутоа,албанските автори се служат со лаги, тврдејќи тие не биле Словени. 

Како потврда дека Албанците се лажговци, тие тврдат дека арбанска Арба-
нија не била под Охридската архиепископија со македонскиот тн.старословенски. 

Бидејќи арбанаска Арбанија била во центарот на Охридската архиеписко-
пија е доказ што низ неа глаголицата со македонскиот лав стигнала во Далмација и 
Венеција, каде до денес симбол им останал лавот, а со бригискиот бог Арес-јарец 
кирилицата стигнала во Истра- таму останал симбол бригискиот јарец- прч (прчи). 

Како конечен доказ Александар Македонски од баба по татко и негова мајка 
бил Бриг во Библијата бил прикажан како богот Арес; македонскиот крал Пир како 
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Бриг=Брзјак бил претставен како јарец, што важело и за Бригот Георг Кастриотис. 
Па Пир бил бригиски. Историски арбанска Арбанија била бригиска и македонска. 
Бидејќи таа била тн.византиска, двоглавиот орел ги краси македонските цркви итн. 

Историски Богомилите биле од Бригија и Македонија. Тие најпрво се исла-
мизирале. Бидејќи арбанска Арбанија била бригиска и македонска арбанаските Ар-
банци се исламизирале. Ова било повод, тие како најбедни до денес да се богаташи. 

Стојан Прибичевиќ, на стр. 81, вели: „Во времето на владеењето на папата 
Инокентие III, Хрватска, Босна, Далмација и Албанија, заедно со Македонија, Бу-
гарија и Тракија биле земји каде богомилството уживало озвонредна слобода и во 
некои случаи и официјална државна заштита...Во 1459 кралот Стефан Томаш, во 
разговор со доминиканецот Барбучи, се жалел дека не може да им се спротистави 
на Турците бидејќи повеќето од неговите луѓе биле ‘манихејци’, кои се чуствувале 
поблиску до Турците отколку до католиците. Во 1463 султанот Мехмед II ја на-
паднал Босна со 150.000 војници. Последниот босански крал Стефан Томашевиќ, 
бил заробен и погубен. Еден и пол милиони Словени муслимани во денешна Босна 
и Херцеговина се потомци на босанските богомили. Во Македонија и Бугарија, 
исто така, богимилите го прифатиле исламот или христијанството“. 

Бригиските Арбанаси по смртта на Бригот Георг Кастриот се исламизирале. 
Георгиос Накратзас,28 на стр. 93, пиши: „Секоја страна...но и од потомци на 

стари жители на Балканот, како Тракијци (Власи) и Илири (Албанци)...“. 
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.) 

Х.Р. Вилкинсон, на стр. 76, говори за Картата на Г. Лииен од 1861- Власи: 
„Лииен се однесуваше кон Власите како кон Цинцари и во голема мера раз-

мислуваше за нивното потекло. Тие самите, пишува Лииен, тврдеа дека се потомци 
на римските војници, кои ја покорија Македонија. Тој мислеше дека ова е одвај ве-
ројатно бидејќи нивниот јазик не беше чисто латинско туку повеќе би можело да се 
каже изведен од ‘латинизираниот дациски’ (т.е. романски). Тие веројатно претста-
вуваат потомци од Дација дојдени од Мизија. Романците го разбираат нивниот ја-
зик, но тој сепак се разликува од романскиот јазик. Од секој осми влашки збор, са-

                                                 
28 Георгиос Накратзас, Тесното племенско сродство на денешните Грци, Бугари и етнички Македо-
нци, Македонија- Тракија, Битола, 2004; превод од еладски јазик од Издание Барвја 2002 година. 
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мо третиот е изведен од латински, два се позајмени муслимански зборови- грчки, 
турски, итн.- а три припаѓаат на непознат корен сличен на албанскиот...“. 

На стр. 104 е Картата на Ник.Денсусиану и Ф. Дејм, 1877, а стр. 106 Власи: 
„Постојат пет главни гранки на Власите со кои се среќаваме во текстот, Пре-

хебинци, Брузи, Масарети или Дасарети, и Бои или Бовиени...“. (М/Д-езерати, Р.И.) 
Овие биле Пелазги=тн.Словени- Бриги=Брузи=Бризи=брзи- дури Охридско. 
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ,29 во Хвар од 1525 годи-

на, на стр. 168, стои: „...дека Македонците секогаш како и денес (како што сведочи 
Филип од Бергам) се служеле со словенски јазик. А што да кажеме за тоа, што 
Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со 
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ? 
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не 
смее да се одели од Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите 
се поврзани со Македонците со врска со ист род.’...“. 

Пак, Грга Новак, на стр. 27, објаснува: „На стр. 12 на својот дел кажува При-
бојевиќ ‘Quid quod Thucydides inter Bisantium et Polam, magnam Thraciae Mysiaeque 
partem necnon et uniuersum Illyrium complexus, late patentes regiones Macedoniam 
asserit nuncupari ?’ ‘А што да кажеме за тоа, што Тукидид тврди, дека со Македо-
нија се нарекуваат пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи го голем 
дел на Тракија и Мизија и цела Илирија ? Прибојевиќ и назначува, дека тоа се нај-
дува во I книга на Тукидид. 

Меѓутоа тоа тврдење, кое го наведува Прибојевиќ, не се најдува ни во I кни-
га на Тукидид,а ни во една друга, Пула не ја споменува Тукидид воопшто никаде...“   

Во случајов не е битно дали се работи за Пула или Пола ..., туку дека тој го-
вори за словенски јазик, кој бил варварски=пелазгиски, на кого говорел и Платон. 

Се истакна: „пространите краишта измеѓу Визант и Пула, обфаќајќи ги со 
тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија“. 

Х. Р. Вилкинсон, на стр. 36, пиши: „Можеби еднакво...Донесени до граници-
те на Солун, во некои други периоди Македонија достигнува до Јадранско Море, 
Хаемус и Дунав...“. Па ова било за време на Филип и Александар Македонски, Ва-
силиј II Македонски, а продолжило и за време на Османовото Царство-до 1808 год. 

Од наведеното се потврдува дека Балканот бил Македонски Полуостров, на 
кого се говорел еден ист варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова значи, де-
ка постоел еден ист народ со ист јазик. Следи имало српско предание, во кое се го-
вори дека Белград и Смедерево биле во Македонија,што Цојне во 1808 г. го менал. 

Кога се сака нешто да се тврди,треба да се земе во предвид најстариот извор. 
Пак, најстар извор бил и е оној на Нестор (11-12), кој вели дека Русите поте-

кнувале од Илирија- таа била на Балканот. Следи за Виена Илири биле Словените. 
Марин30 Барлети,31 на стр. 32, пиши: „Епирците...бил наречен Скендербег; 

тоа кај нас е исто што и Господар Александар... (одвај имал девет години). Му биле 
доделени разни учители (зашто таа возраст е најпогодна за учење). И така, за кусо 
време, со духовната дарба, погодна за сè, ги научил турскиот јазик и арапското, гр-
чкото, италското и илирското писмо“. 

                                                 
29 Винко Прибојевиќ, За потеклото и згодите на Словените, Хвар 1525, Венеција 1532 и Загреб 1951. 
30 Марин Барлети, Скендербег, Култура, Скопје, 2008. 
31 Марин Барлети пиши провинција Мизија со Мизијци. Никаде не го употребувал поимот Мијаци...  
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Во фуснотата, за „илирското писмо“, се наведува: „Т.е. славјанското писмо“. 
Стр. 70: „...Останал уште Светиград, што кај Илирите значи Свет град...“. 
Во фуснотота се објаснува: „Барлети Словените ги нарекува Илири“. 
Стр. 93: „Дошол на собир и Лука Захарија...Реката Дрим го дели Епир од Да-

лмација и Илирик. По големина не е многу помала од Еридан; извира од македон-
ките простори, од северниот предел, со брзо течение минува низ градот Лис, и во 
Риѕанскиот залив покрај Акролисиј се влева во Јадранско Море...“. 

Фуснота за Еридан е „Реката По во Италија, а Акролисиј е „Утврдување на 
устието на Дрим, во близина на Леш“. Арбанија е во Епир, а Илирик е Црна Гора... 

Стр. 167: „Наемниците...Сенатот ги имал од епирските војници, така и од 
илирските, и италските, чии што посади секогаш биле во поблиски места...“. 

Фуснота:„Барлети под ‘илирски’, најверојатно мисли на словенски војници“. 
Стр. 171: „...Дајне...скодренци...браќа, роднини...храбри Илири и Италци...“. 
Стр. 174: „Венети...војската, составена...народи...Илири, Италци, Епирци...“. 
Стр. 192: „Градот...кралицата Хелена, родена французинка...сопруга на Си-

меон Немања, крал на Мизијците и Илирите подоцна го подигнала и го возобно-
вила...Го изградила Ценобин и многу други религиозни места во Епир и Илирик...“. 

Стр. 262: „Кому...Мојсеј...во руба како роб, опашен со илирски меч...“. 
Фуснота: „Меч, каков што носеле Словените“. (Само Склавините, Р.И.) 
Стр. 309: „...Епирци пак, сите биле стрелци. Останатите од италски и герма-

нски род биле обучени за склопии. Имало и од илирско племе, кои биле вешти и со 
меч и со лак, кои слушале за оваа регрутација, многумина се приклучиле...“. 

Фуснота: „Словенско племе“. (Па вакво никогаш немало- склавинско, Р.И.) 
Стр. 324: „Тоа било...Круја...Епирци, Италци, Германи, Илири, измешани...“. 
Стр. 540: „...дошле силите на сиот Епир и на соседната Далмација...“. 
Стр. 569: „Вождот на Епирците и Македонците, тогаш со големо име...“. 
Стр. 605: „...Му ветил што тој самиот ќе се префрли во Епир и Македонија 

со армијата и со војската христијанска против Турците, не само што, ставајќи му 
круна, ќе се прогласи за крал на Епир, Македонија и Тракија и на сиот нов Рим...“. 

Стр. 606: „...‘Не е ни чудно, зашто ти водиш потекло од место со вакви пре-
дци, непобедливиот Епир, или Албанија, кои некогаш Македонија се нарекуваа...’“. 

Стр. 624: „Веќе видовме...против Расјаните32 и Трибалите и нив ги уништи. 
Потоа завојува со Илирите, се сврти против Тракијците. Откако ги исфрли од крал-
ството Грците, го нападна Теапенѕунското владение, ги зголеми своите сили...“. 

Стр. 664: „А Балабан, кому Провинцијата му била дадена од врховниот вла-
детел да ја продолжи војната против Скендербег, откако ја возобновил и пополнил 
својата војска, се вратил во градот Охрид, до границата на Македонија...“. 

Стр. 673: „И така Балабан...земајќи го Јакуп Арнаут за свој колега...Грција и 
Тесалија и да ја одведе војската во Епир...по покусиот пат низ Тракија и Македони-
ја, побргу од Јакуп влегол во Македонија...навлегувањето на Балабан во Провин-
цијата...Зашто Балабан, едниот од двата началника на Отоманецот, кои против Ске-
ндербег ја заземале Провинцијата...право низ Тракија и Македонија...во Епир...“. 

Стр. 698: „Посоветувајте се...ги гледате, Грците како сите да се истребени од 
него; владетелите на Рашка, Трибалите и Тракијците уништени, Илирите покорени, 
Пелопонез потчинет, голем дел од Македонија и Епир ограбени и опустошени со 
                                                 
32 Расјани, всушност, Срби. Рашка е средновековен назив за српската држава. 
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пожар...Ова се остатоци од толкуте многу владетели и бројните војсководци во 
плодородната Македонија, онаа хранителка на кралеви, што сега оној вероломен 
варвар со сите сили, со итрина се стреми да ја уништи и разурне...“. 

Стр. 700: „Да го оставиме за малку Балабан...секојдневно пристигнувале си-
те народи како од Епир и Македонија, така и од Илирик и Далмација...“. 

Х. Р. Вилкинсон, на стр. 57, има наслов- Трендовите на етнографските идеи 
помеѓу 1730 и 1843, во кого го наведува следново: „Може да се забележи дека сите 
овие карти за кои што до сега се расправаше се занимаваа со Европа земено во це-
лост, повеќе отколку со самиот Балкан...И терминологијата и класификацијата беа 
збунувачки и често водеа во погрешна насока. ‘Илир’, на пример, беше употре-
буван и во контрадикција, и синонимски, со терминот ‘Словен’. Зборот ‘Пелазгиец’ 
беше употребуван во расна и културна смисла на зборот. Јазично, религиозниот и 
расниот критериум беа безнадежно измешани меѓу себе...Во 1730 беше актуелна 
идејата дека Словените и Илирите ги населуваа деловите на јужниот Балкан. Но во 
1821, Словените и Илирите беа сè уште посматрани одделно, но во 1840 терминот 
‘Илир’ и ‘Словен’ станаа синоними. За време на овој период мислењето за распоре-
дот на Албанците варираше во голема мера. Сè до 1821, за Власите се веруваше де-
ка го населуваат поголемиот дел на Родопите како и долината на реката Марица но 
тие дури и не се појавија на картата на Комбест од 1843“. 

Овде не се наведени како Илири Епирските Власи и Арбанаси, кои според 
Густав Вајганд, биле „браќа“-33тие биле само едно: бригиски и македонски Епирци. 

Еве го доказот: на стр. 55 е насловот Картата на Г. Комбест, 1843. 
На стр. 56 стои под поднаслов Илири: „Друга голема групација на неговата 

карта е онаа на ‘Илирите’, јужно од Дунав, термин што тој го употребува за да ги 
означи сите Јужни Словени. Тие се прошируваат на југ за да дојдат до морето бли-
зу до Солун а биле поделени во подгрупи на Бугари (во тесниот појас на југ од Ду-
нав), Срби, Морлаци, Хрвати, Црногорци и Далматинци“. 

Иво Вукчевиќ, на стр. 131, има наслов: 2. Илирија, Далмација. 
„Спротивно на тезата за инвазија/колонизација на Словените од правец се-

вероисток-југозапад, германската историска наука развила теза дека Словените на 
Германија, Полска и пограничните земји водат потекло од српските земји измеѓу 
Дунав и Јадран, то ест од некогашните римски провинции Илирија и Далмација“. 

Следи фуснота: „Сите покушувања потеклото на Албанците да се изведе од 
Илирија и Илирите е во спротивност на првиот и последниот збор на владеечката 
наука. В. И. Георгиев, можда најголем авторитет за лингвистиката и ономастиката 
на древниот Балкан, го пиши, на пример, по тој повод следното: ‘Меѓутоа, многу 
лингвисти и историчари... изнесуваат мошне важно разминување, кое укажува на 
тоа дека Албанците не можат да бидат автохтон народ во денешна Албанија; дека 
нивната прадомовина била источниот дел на Горна Мезија (Mysia Superior), или 
приближно Дарданија и Медитеранска Дакија, те. северно централниот регион на 
Балканското Полуострово и дел на Дакија. Меѓутоа, бидејќи е разјаснето дека дач-
ко-мезијски и трачки се два различни индоевропски јазици,проблемот на потеклото 
на албанскиот јазик и на самите Албанци се прикажува во ново светло. За утврду-
вање на прапостојбината на Албанците од најголема важност се следните чинители 
и размислувања: (а) илирски топоними познати од давнина, нпр. Скадар од древни-
                                                 
33 Густав Вајганд, во Аромуни,том I, на стр. 92, пиши: „Власи и Албанци браќа“: Албанци=Шкипи... 
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от Scodra (Livius), Томор од Томарос (Страбон, Плиниј, итн.), во албанскиот не се 
директно наследени: современиот облик на овие називи не одговара на фонолош-
ките законитости на албанскиот јазик. Исто важи и за древните топоними со латин-
ско потекло во овој регион. (б) Најстари позајмици од латинскиот имаат во албан-
скиот фонетски облик на источнобалкански латински, те. проторомански, а не запа-
днобалкански латински, те. стародалматински латински. Албанците, значи, не пре-
зеле позајменици од народниот латински како што се говорел во Илирија. (ц) Јадра-
нскиот брег не била прадомовина на Албанците, оти војната терминологија во ал-
банскиот јазик не е оригинална, туку е позајмена од различни јазици. (д) Уште едно 
сведоштво против локалното потекло на Албанците се најдува во безначаен број на 
позајмици од старигрчки во албанскиот јазик. Да најстара постојбина на Албанците 
би била само Албанија, албанскиот јазик би морал да има далеку повеќе позајмици 
од старогрчкиот. (е) Прадомовина (Urheimat) на Албанците морало да биде во со-
седство на прадомовината на Прото-Романите.Најстари латински елементи во алба-
нскиот потекнуваат од проторомански, те. источно-балкански латински, а не од Да-
лмација, те. западнобалканскиот латински со кој се говорело во Илирија... Подуда-
рност во статусот на латинските зборови во романскиот и албанскиот покажуваат 
дека албански јазик се развил од 4 до 6 век, во време на образувањето на проторо-
манскиот. (г) Романскиот јазик содржи околу стотина зборови на кои можат да се 
најдат паралели едини во албанскиот. Обликот на тие романски зборови е толку не-
обичен, да тие не можат да се толкуваат како позајмици од албанскиот. Тоа е ре-
флекс на дачкиот супстрат во романскиот, додека слични зборови во албанскиот се 
наследени од дачко-мезијскиот јазик.’ (V. I. Georgiev, The Earliest Ethno-logical Si-
tuation of the Balkan Peninsula as Evidenced by Linguistic and Onomastic Date, Aspects 
of the Balkans: Continuity and Change, 1972)”.(Следи арбански јазик бил смеса, Р.И.) 

Х.Н. Брејлсфорд, на стр. 57, фуснота се вилаети: албански, македонски ... 
Стр. 151: „Од народите кои денес ја населуваат Македонија, само Албанците 

имаат право да бидат автохтони. Нивната јужна гранка, Тоските, веројатно се дире-
ктни потомци на древните Епироти /Epirotes/. Нивната северна гранка, Гегите, ве-
ројатно се оние што древните луѓе ги викаат Илири /Illyrians/. Од древните Македо-
нци, чие првобитно седиште се наоѓа меѓу Битола и Воден /Vodena/, не останало 
наследници, освен ако некои преостанати од нив ја избегнале цивилизацијата и се 
измешале со сродниците Албанци. Тракијци /Thracians/ можеби останале во совре-
мените Власи, барем во онаа мерка во која биле асимилирани од римските коло-
нии...“. (Власи биле Епирци, а во Македонија само од Москополе- Корча, Р.И.) 

Авторот не само да е пробугарски настроен, тој како Британец е и протур-
ски, дури и проалбански. Тој заборавил дека Европјаните, наследници на Бригите и 
Македонците, биле канибалисти и најнецивилизирани... Тие пишеле историја и за 
Македонците-тн.Словени, кои „слетале“ од Свемирот или „дошле“ од Утробата на 
Земјата. На неа ги нашле Тоските Епирци, иако Пир бил Бриг и Македонец, а Алба-
нија била само бригиска, а и македонска, и отсекогаш само од Охридската архи-
епископија. За него и монголските Геги=Арнаути постанале македонски Илири... 

На стр. 154, се наведува, Србите биле населени од Хераклиј (565- 633)...   
Константин Порфирогенит за Хераклиј со Срби и Хрвати од српски автори. 
За преселби на тн.Словени на Балканот нема материјални докази/наоди... 
Па секој оној кој таков пронајде да го добие највисокото светско признание. 
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Стр. 220: „За да се доврши овој краток извештај...На 3-ти август, рускиот ко-
нзул во Битола, г.Ростовски /M.Rostovsky/, претприемчив, но насилен човек, кој ни-
когаш не можел да запомни дека еденАлбанец-муслиман има посилно чуство за ли-
чна чест, отколку еден руски селанец, удрил еден жандар кој заборавил да му салу-
тира, па бил на лице место убиен.Ова за периодот од четири месеци била втората 
жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија (првиот случај било уби-
ството на г. Стребина /M. Strebina/ во Митровица) и се разбира преку тоа не може-
ло да се помине. Никој не помислил да бара казнување на силеџиите кои биле одго-
ворни за колежите во Смрдеж и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Ма-
кедонец ‘Европската крв е скапа‘...“. (: „Македонската крв е најефтина“, Р.И.) 

Се кажа: „...Ова за периодот од четири месеци била втората жртва меѓу ру-
скиот конзуларен персонал во Македонија (првиот случај било убиството на г. Стр-
ебина /M. Strebina/ во Митровица)...“. Се говори за Митровица во Македонија. 

Али Хадри,34 во својата книга не наведува ништо посебно арбанско, туку се 
само тн.словенско. Ова вака морало да биде, оти Епир бил бригиски и македонски. 

Од стр. 21 тој говори не за посебната арбанска историја туку за она маке-
донската со Цар Самуил, Петар Делјан, Тихомир, Ѓорѓи Војтех, Михајло Бодин, 
Комненија, Епирска деспотовина; од стр. 26 се говори за Милутин, Душан, Бал-
шиќи,Карло Топија и разни имотни луѓе со народен пелазгиски=тн.словенски јазик.  

Па Арбаните биле/се само одродени тн.Словени и затоа тие се најнов народ. 
 
АРБАНИТЕ=СКИПТАРИТЕ=ТОСКИТЕ НОВ И НЕПОЗНАТ НАРОД 

  
Зеф Мирдита,35 на стр. 7. пиши за Илири и етногенеза на Албанците, а на 

стр. 11, наведува: „Почетна точка при решавање не проблемот на етногенезата на 
Албанците е националното име: Arbër, Arbën. Ослонувајќи се на податоците која ги 
пружа Ане Комнен (од 11 век) и Георг Акрополите (од 13 век)...“. 

Авторот говори за „националното име“ на Албанците, а Албанија била на 
Кавказ, чии Албанци од страна на Персијците се бореле против Македонците со 
Александар Македонски. Бидејќи во Александар=але[аре-Арес] го има ксандар, ка-
ко кај машки род Касандар=касан дар, женски род била Касандра, а и Ана Комнена. 

Ова говори дека тн.словенско име Арбан било само ново име само од 11 век. 
Јозеф фон Хамер, на стр. 172, пиши: „На Пелопонез Грците меѓусебно биле 

сосем несложни, а против нив се побуниле и Албанците, нивните помошни трупи. 
Настанала борба за власт и Албанците, под водство на побунетите грчки запове-
дници, и зеле, да Хасан, заповедник на Коринт не би се обратил на султанот за по-
мош и ја добил. Турхан, кој уште пред триесет години харал со тие краишта, дојде 
со војската на помош на Грците против Албанците, тргна кон кланците на Барбо-
стенис, каде тие ги држеле зад ѕидовите своите жени и деца, те, кога овие ноќта по-
бегнат, сите ги зароби. И другите албански поглавици му се предаваат на Томас, 
младиот деспот, кај Атос. И после одењето на Турхан, Грците продолжуваат со 
својата млака политика спрема поданиците, што го поттикна духот на побуната и 
непослушноста.Мехмед, после што одреди порез од 12.000 дукати, му упати на нај-

                                                 
34 Али Хадри, Преглед на албанското ослободително движење во епохата на Ѓерѓ Кастриот Скен-
дербег (1443- 1468), НИП „Нова Македонија“, Скопје, 1968. 
35 Зеф Мирдита, Од историјата на Албанците, Завод за издавање уџбеника СР. Србија-Белград, 1969. 
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отменото семејство на Грците писмо, во кое на најсвечен начин присегна со духот 
на својот татко, со сабјата со која е опашен, со исламските пратеници и Куранот де-
ка личноста и доброто не ќе им бидат повредени и дека под неговата власт ќе им 
биде подобро отколку пред“ (само ако тие го прифатат неговиот Ислам, Р.И.).   

Овие Албанци биле само Арбанаси-Православни-„нивните помошни трупи“. 
Стивен Рансиман, на стр. 168, вели: „Во Мореја, каде што браќата деспоти 

Димитрија и Тома престанувале да се караат само кога ќе се надвиснела опасноста 
од надвор, веста за падот на Константинопол била проследена со бунт на сите Ал-
банци населени на полуостровот. На бунтовниците им се придружиле и голем број 
Грци; а Венецијанците им давале скришна подршка...“. 

Буровиќ, на стр. 94, пиши за „Лаоник Халкокондилос (1423-1487), кој вели: 
„(Арванити = Албанците) ‘Потоа го грабале и разорувале имотите на Грците 

и напаѓајќи (ги Грците) им одзеле сè што имале, стоката и товарните животни. Оваа 
народност (Албанците) сите се номади и ни на едно место немаат нивно постојано 
место на живеење’ “. (Арвани, в=б, Арбани, но не Албанци, Р.И.) 

Овде Арбаните биле само Православни со варварски=пелазгиски=тн.слове-
нски јазик, кој бил тн.Хомеров, на кого се говорело во Елада: Платон и сите други. 

Али Хадри на стр. 13 пиши: „...името Арбер се споменува прв пат во 1043 
година, додека Шкиптар преовладува на турското владеење...“. Следи нови имиња. 

Стр. 25: „Норманскиот владетел Манфред...Карло Анжујски, кој успеал да 
освои најголем дел од албанската територија и да го создаде таканареченото кра-
лство Албанија...Со ‘кралството Албанија’ владеел намесник на Карло...византи-
скиот цар Михајло VIII Палеолог. Тој успеал да ги освои Берат и Јанина. Подоцна, 
Андроник II, ги освоил Валона и Кроја, а во 1286 година и Драч, кога пропаѓа 
‘кралството Албанија’ “. (Имево Албанија било само римско, а не кавказко, Р.И.) 

Бидејќи Латините не успеале да го наметнат своето име Албани, ова име 
одма пропаднало- тие никогаш не биле Албанци, туку само Арбани и Шкиптари.  

За ова да се потврди, тој, на стр. 32, вели: „Својот воено- спахиски систем 
Турција го воспоставила на тлото на Албанија и тоа создава особено тешка со-
стојба. Албанската територија што ја покориле Турците била адмнинистративно во-
обличена, во 1431 година, во албански санџак (Санџак и Арванил) ...“. 

Стојан Прибичевиќ, на стр. 217, пиши: „...‘Албанец’ е странско именување, 
сврзано со градот Албанополис или Албеум. Понекогаш ги викаат ‘арбанаси’, на-
род чија професија е земјоделец: ‘ар’ на албански е житно поле а ‘банес’ е тој што 
се занимава со нешто“. Следи Арбан=ар бан: ар=земја бан=управител, земјоделец. 

„...Албанскиот јазик помешан со грчки и латински корени, е исто така, за-
гатка...“. Значи, тој бил само коинизиран и латинизиран, и тоа само по 1767 година. 

За Фалмерајер и други, тие биле неписмени. За други тој бил нов- а и за Буе. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот за Шулц, пиши: „...Востанатото, по-

следеното издание на големиот ‘Ларус’ соопштува, дека албанскиот јазик се об-
разува денес, во ова време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на оние, 
кои тврдат, дека Албанците би биле староседелци на Балканот. Дека тоа е точно, во 
текот на неколку поминати илјади години тој јазик би морал да се усоврши...“. 

Ј. Г. Хан, на стр. 21, пиши: „Од ова гледиште...Ние во ‘Албанските штудии’ 
наведовме, дека Албанезите не само што после Илирите дошле, но и дека тие се по-
следни од племето Пелашко (Пелазги)...“. Па следи Албанците во сè биле последни. 
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Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 312, вели: “Споредбата меѓу Курдите и Ал-
банците...Леснотијата со која си дозволија да се преобратат упатува на тоа дека ни-
ту христијанството што претходно го прифатиле не било подлабоко вкоренето. Кај 
нив христијанството се појавило во грчко руво. Свештениците биле неуки и непи-
смени, а за разлика од Словените, тие немале црква со која би го поврзало национа-
лното чуство. Никаков Свети Кирил не дошол меѓу нив со азбука и евангелие на 
нивни јазик. Човекот што го замени грчкото откровение со арапскиот Коран си 
остана исто толку Арнаут и Шиптар како и пред тоа, а веројатно разбра од новата 
книга колку и старата...“. 

Арбаните=Скиптарите=Тоските биле само одродени тн.Словени, чиј центар 
била Охридската архиепископија. Пак, скиптарскиот јазик бил не само нов- најнов.  

Се кажа: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците“ како Арнаути и Шиптари. 
Стојан Прибичевиќ, на стр. 221, пиши: „Пред војната во Југославија немало 

школи на албански јазик, ниту пак Албанците како народ знаеле да читаат или пи-
шуваат. Во 1945 г. неписменоста меѓу југословенските Албанци изнесувала до 90% 
а тешко дека било кој освен оџите, свештениците, знаел да прочита весник или да 
напише писмо...“. 

Албанците не ги интерсирало наука или писмо- само крадење и убивање. 
Ханс-Лотар Штепан,36 на стр. 55, пиши: „Албанскиот јазик 
‘Истражувањето на албанскиот јазик не може да се поврзе со ниту еден по-

стар културен јазик. Во овој контекс често споменуваниот илирски јазик не нуди 
сигурна основа, со оглед на тоа што не е пошироко познат и во секој случај е кул-
турен јазик во потесна смисла. ... Настанокот на албанскиот јазик од илирскиот во 
никој случај не може да биде докажан со сигурност, и надвор од Албанија често се 
става под знак прашање, така што раното присуство на Албанците во југоисточна 
Европа, поради недостигот од сигурни извори, не може директно да се докаже’. 

(Како и Грците и Бугарите, и Албанците си ја склопуваат историјата според 
своите желби и претстави.). 

‘Има уште уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пе-
лазгерите, едно сè уште непознато племе од раната историја на Балканот, да се пр-
етставават како прапредци на денешните Албанци. Според оваа теорија, Пелазге-
рите се всушност основачите на западната култура, која подоцна им ја пренеле на 
Грците.’ 

‘Ваквата хипотеза сепак нема никакво практично значење за градењето на 
албанскиот стандарден јазик, со оглед на тоа што овие стари јазици се осведочени 
само во само малубројни јазични остатоци, и оттаму не можат да понудат конкре-
тна допирна точка за решавање на актуелните проблеми на албанскиот јазик. След-
ствено, во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повика на 
ниеден стар културен јазик, туку само да се споредат поголем број различни, рела-
тивни млади варијанти на народниот говор. Разликите меѓу нив ги рефлектираат 
многуте религиозни и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употре-
бата на различните азбуки- кај католиците латинската, кај православните грчката, а 
кај муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоеа и обиди, дел од нив незави-
сни, да се реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на конгресот во 
Монастир, денешна Битола во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз 
                                                 
36 Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, Аз-Буки- Скопје, 2004. 
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база на латинска азбука, кое е и до ден денес важечко. Поволно се развија различни 
варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваат од двата големи дијалекти, гегскиот 
на север и тосканскиот на југ. Сè до крајот на Втората светска војна главно се упо-
требуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно геги-
ска и тосканска 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 прогла-
сен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Алба-
нците на Косово се откажаа Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен ја-
зик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југославија 
сигурно би било поздравено“.  

Се истакна: „паралелната употреба на различни писмени јазици“. Бидејќи во 
секој народ во исто време има само еден и ист јазик, а во Арбанија, р=л, два јазика, 
во неа живееле два народи со различно потекло: европско и азиско- монголско. Па 
токму и затоа нивните јазици не се разбираат. Ова им е познато на Европа и САД. 

Бидејќи секогаш и секаде победува-ло мнозинството, а кај авторовите Алба-
нци мнозинство се Гегите, албанската нација е мафијашка- најголем фалсификат. 
Па тој успеал само заради тоа што тој народ е муслимански-без национално чуство. 

Кога се говори за бригиските и македонските Арбанаси, мора да се дополни: 
Стојан Прибичевиќ, на стр. 124, пиши: „...Така Марко Теодоровиќ отпеча-

тил буквар во 1792 во Виена, прв на македонско-словенски јазик...“.(без ќ со ч,Р.И.) 
Марко Дого,37 на стр. 236, пиши: „Информацијата што доаѓа...Пишувајќи во 

1906 година ‘пред неколку години’, Симиќ можел да се повикува само на престојот 
на Мисирков во Битола, меѓу 1902 и 1903 година. Впрочем уште во пролетта 1902 
година, односно неколку месеци пред доаѓањето на Мисирков, од Битола се про-
ширил глас според кој тамошниот австриски конзул ‘повикал еден бугарски учител 
да напише граматика на македонскиот јазик на германски’. Веста пристигнала во 
еден прашки весник преку Белград, била пренесена во Загреб и оттаму пак во Бел-
град, а потоа се користела во европската публицистика како пригодна тема за бал-
канските настани во заднината на лошо прикриеното австро-руско соперништво...“. 

Само „австриски конзул ‘повикал еден бугарски учител да напише грама-
тика на македонскиот јазик на германски’...“, а не бугарски на бугарско кнежество. 

Следи Арбаните немале писмо за својот повеќерасен јазик. Пак, нивното пи-
смо било романско од 1908 година во Битола на романско семејство, кое денес не 
го познава арванскиот ниту арнаутскиот јазик. Па тие до 1924 година не сакале да 
имаат школа на својот јазик,затоашто нивни јазик и писмо биле тн.грчко и арапско. 

Ј. Г. Хан, на стр. 25, пиши: „4. Еписопот Пôтен не уверува, дека името 
Албанија во северниот правец ќе се протега до говорната меѓа албанска и словен-
ска; а меѓата тука се поставува меѓу Антивар и Скадар (!). Србинот кога од Анти-
вар оди во Скадар вели: одам во Арбанија“. 

Албанци=одродени тн.Словени и тн.Словени со пелазгиски/илирски јазик. 
Стр.73: „Према оние особини на карактерот Албански…Ако Албанската 

приказна на овие бриѓани е вистината, која вели дека Словените биле стари жители 
на оваа земја а Албанците млади дојденци…“. Следи албанското било само ново. 
                                                 
37 Марко Дого, Динамитот и полумесецот, Македонска книга, Скопје, 1990.(Превод од Падова 1983) 
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Д. К. Будимовски,38 на стр. 86, пиши: „Најверодстоен податок за бројот на 
Македонците во Албанија помеѓу двете светски војни, изнесува Божидар Моговац 
во книгата ‘О Албанцима и о Албанија’. Во неа во поглавјето ‘Колку и какви наро-
ди‘, тој пишува: 

‘Во Албанија живеат нешто повеќе од милион луѓе, од тоа преку четири-пе-
тини (82,2%) се Арбанаси. Народ, кој се чуствуваат за Срби биле (по пописот) пред 
десет години 65 илјади лица, а сега сигурно ги има нешто повеќе, има доста Ци-
нцари или Куцовласи, па Грци и Турци’ “. (Па во Арбанија немало Албанци, Р.И.)  

Бидејќи Арбанасите национално не биле свесни,тие просветно биле назадни. 
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 chansons slaves de l’Albanie de sud’)“. 

„Во книгата, покрај приказните и песните, дава и граматичка, лексичка и си-
нтатичка анализа на јазикот на македонското население во јужна Албанија. На крај-
от од книгата поместен е речник со повеќе од 3000 зборови од тие краеви и со фра-
нцуски објаснувања“. 

Бидејќи неписмениот човек (народ) употребува околу 750 зборови, Маке-
донците биле писмен народ со 3000 зборови со кои може да се напише добра книга. 

Бидејќи на Арбаните јазикот им бил „мешан“ од четири народи (Грци, Ро-
манци, Турци=Монголи и тн.Словени), тие немале баш ништо било што арбанско. 

Арбаните биле само тн.Словени со „мешан“ јазик, кој бил во најново време. 
Каплан Буровиќ, на стр. 49, пиши: „Словенскиот карактер на топонимите во 

Албанија докажуваат дека не само што Албанците не живееле од памтивек тука, на 
овие проистори, во нивните денешни области, туку дека тие во овие области сти-
гнале по Словените, Србите, Македонците и Црногорците. Ова ни го кажува и А. 
М. Селишчев како и многу други научници и истражувачи на албанолошката ви-
стина“. 

Па Арбаните биле само едно: одродени тн.Словени. Следи заклучокот, одро-
дениот како несвесен си го мрази својот род- тие се најголеми тн.словено- мразци.  

Меѓутоа,албанските автори истакнуваат дека во Арбанија недошле Словени. 
Стр. 27: „Во 548 година Словените го напаѓаат Durrachium, како што сега се 

нарекува некогашниот Епидамнос, во кој владееле Византијците...“. 
Стр. 50: „Од тие документи гледаме дека Словените во 548 година продреле 

и во самиот град Durrachium (Драч)“. 
Меѓутоа, не се работело за Словени, туку само Склавини. Бидејќи Склавини 

имало на сите три континенти, и до Рајна и во Шпанија, тие не биле еден ист народ. 
Стр. 53: „Освен тоа, постои можност некои латински зборови албанскиот ја-

зик да ги има преземено и од словенските јазици, или балтичко- словенските јази-
ци, со кои овие Албанци дошле во контакт пред да стапат во контакт со Романците. 
Академикот Чабеј признава дека албанскиот јазик и литванскиот балтичко- слове-
нски се два братски јазици“.  

Вотсон,39 на стр. 50, пиши: „...Најдобра европска паралела за тој процес, кој 
во бит им останал скриен на историчарите, ест појавата на романскиот јазик, во кој 
еден романски говор настанал на темел на стопување со словенскиот“. 

                                                 
38 Драгољуб К. Будимовски, Македонците во Албанија, НИО Студенски збор, Скопје, 1983. 
39 Hugh Seton-Watson, Nacije i države, Globus-Zagreb,1980 
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Се говори словенски и балтичко- словенските јазици. Следи Арбаните биле 
само едно и единствено- одродени тн.Словени. Токму и затоа тие се најнов народ. 

Бидејќи се говори за Бугари и Албанци, а се оспорува Македонија и нејзи-
ните Македонци, еве доказ дека имало само Македонци, а не Бугари и Албанци. 

Стјепан Антолјак,40 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… ‘ “. 

Како доказ дека Арбанија била македонска, таа било во Македонија. Кај Пе-
тар Поповски,41на стр.11/12,има „Цитат од еден анонимен пишан 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 земји и области 
кои биле населени со Македонци. Областа Арванија ја населувало словенско насе-
ление од древните Пелазги- Миони, односно Мизијци. Таа област денес го носи 
името Матија, (Emathia) првобитното име на Македонија, но и Долна Мизија... !“.42  

 
САМО АРБАНИЈА- НО НИКАЛО АЛБАНИЈА 
 
Марин Барлети (16 век) ги истоветил еременските со арбанските простори. 

Така тој Балабан-Паша сатрапот, кој бил Ерменец, како и Јакуп Арнаут, ги прогла-
сил Албанци. Иако на Кавказ бил Албанија, Арбанија никогаш не била Арнаутија. 
Следи поимот Арнаутија да се пренесе со Османовите Арнаути и во Арбанија. Пак, 
името Албанија не било дело на Османите од Кавказ туку на Римјаните за потре-
бите на Рим, божем Арбаните имале римско потекло. Па ова не го прифатиле Арба-
ните и тие никогаш себе не се нарекувале Албанци туку само Арбани и Скиптари.  

За потврда на истоветување на ерменски со арбански простори еве доказ: 
Ј.Г. Хан,43 на стр. 19, пиши: „При своја неприлика мојата при собирањете на 

камените остатоци, јас тргнав од Тирана зората 21 август, задоволен, што бар сум 
го запознал текот на Арсен, поради што сум пошол од Дурацо. Уште ми останало 
да го видам пределот Мат; ама почнувајќи тој во својата околина е зло прочуен- па 
се обратив на мудирот за помош. Тој ми обеќа да ми даде еден свој служител, кој 
добро познат во околината каде ќе поминам, и со кој посигурно ќе патувам но со 

                                                 
40 Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, том први, Мисла, Скопје, 1985. 
41 Петар Поповски, Георгија Кастриот- Искендер, Крал на Епир и Македонија, Аз-Буки,Скопје,2005. 
42 Во книгата на Петар Поповски се наведени повеќе извори дека Арбанија била во Македонија. Кај 
него е најбитно, што тој ја собрал оставштината на семејството Кастриоти- тоа е 100% тн.словенско. 
43 Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардара., у Београд у Државна штампарија, 1876. 



 37 

голема придружба на страни луѓе. Советот ми се чинел умесен. Јас се надевав дека 
сека ќе се појави каков важен поглавица- ама на место тоа ми дојде еден мал чове-
чак, во незамастена гуна, кој повеќе личел на каков мештанин отколку патник, со 
кој ќе одам. Но јас сум се уверил дека тој е мој вистински водач, и му се поверив на 
така заходниот пат, како што од Тирана низ Маќ, да дојдам во Скадар (Скодра). 
Жителите на оваа долина се викаат Маќанци. Тоа и што Иродот споменува некаков 
име Маќанци- многу слично ми се направило, оти вака исто се вика и некое место 
во Персија и Ерменија; те затоа во моите ‘Албан. Студ.’44сум направил сравнува-
ње. Освен еднаквиот облик Албанија наведуваме и овде и таму предел што се вика 
Хотењ и Елимаис (Elymaïs); понатаму таму предел Болбене овде езеро Болбе, она-
му река Арсенија и Αοδήν Хет Арарум овде во Албанија Арзен (Arçen). Ова сложу-
вање ме натерало на мислата, таму (во Азија) е собрана старинска приказна за сро-
дството на Ерменците со (пелазгиските) Тесалци, баш не се сосем без историска ос-
нова;тоа во толку повеќе, во колку овие приказни се подудираат со денешните при-
казни на Апхазите (Abchasen) на Кавказ: ‘оти овие се држат за еден и ист народ со 
Арнаутите (или Албанезите), кои живеат во Турција. Има приказна меѓу нив, кои 
кажуваат дека двата брата со своите семејства се отселиле од југот на Еуфрат; тука 
се поделуваат па еден оди на север а другиот на североисток’.45 (Мат=Маќ, Р.И.) 

Лесно е да се верува дека овие приказни имаат своја основа во сличноста на 
Албанија на Кавказ и Албанија на Јадранско Море46; но тие приказни мораат да би-
дат мошне стари, оти ова име Албанија на Кавказ денес веќе но готово е изгубено. 

Кон оваа Апхаска приказна за селидбата на Албанезите уз реката Еуфрат, 
додаваме како знаменито и тоа, што Јудејите сите Леванти Албанезите ги називаат 
само Пелесхтим (Peleschtim), значи Пелазги, германски филистри.47 

Од ова гледиште, не е без основа ни онаа арапска приказна за постоење ар-
наути, и ако е со повеќе етимолитична основа. По нивното кажување арнутите не-
где стоеле на Црвеното Море. Но се случи еден од нивните поглавици да се насели 
на кафтан на еден арапски шејих, што се сеќаваше; а кога за тоа на двобој излегле, 
арнаутинот го истера околу оној.На глоба осуден, одрече да даде, и тргна со целото 

                                                 
44 I Стр. 304, исто така стр. 320 пр. 26. Секој Албанец ќе биде посечен, кој би одобрил, на Ксеркс го-
сподарот „Дотос“ да му бил водач на Маќанците, оти Доте или Доде (заправо Дода) му е вистинско 
крстено име. Така на пр. денешниот мирдитски поглавица се вика Биб Дода, оти му бил татко Дода. 
45 Лапински (Кавказки брѓани I, стр 68) поуздано наведуваат, дека Албанезите навистина држат дека 
се браќа со Авказите,- само на жалост не споменуваат, од каков извор тоа го црпеле. Мене не мие е 
позната таква приказна албанеска, дали е вистина и јас баш не сум толку многу да испитувам. 
46 Тоа, дека Албанезите од Кавказ дошле- се најдува кај повеќе понови писатели; но тоа по своја 
прилика стои до оваа сличност во именката. Такво изведување има и денес и во народот. Кулура 
(Kulura) се вика на новогрчки прстенасти облик, те затоа ваљада и стариот Саламис (поради окру-
глиот облик на главниот залив) и едно село во Сев-Еубеја (поради округлиот облик на околното бр-
до)- Кулуро е прозвано. Ама во еубејското село се говори, дека обитаоците се роднини на жителите 
на островото Кулура, премда на островото се говори албански а во својата Еубеја само грчки. 
47 II на Кавказ близу на Апхаз има едно јудејско племе. Лапписки, кои по своја прилика не знаеа де-
ка во сред. век на Кавказ била една јудејска држава (а и Шлосер во својата историја II, I стр. 521. 
прим. тоа не го отфрла) вели: (I стр. 7.) Лезгијанците како да доаѓаат од некое јудејско племе, кое 
преку Чечна до Кабарда се простирале. Христијанската вера со обичаи јудејски за долго владеела во 
овие брда. Тек кога Русите завладеале се признала мухамеданската вера за главна. Ксиландар во 
својот речник го наведува зборот Кобарда (Kobarde); меѓу тие зборови никаде не можев да дознам 
за овој збор, и држам дека тој ќе биде помошен збор. Но во колку ми е можно албанески и апхаски 
јазик да ги сравнувам- држам дека во коренот се различни. 
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свое племе во селидба, те оттогаш ги викаа Арнаути, што на арапски значи ‘Одре-
чени’. Не е ли сега чудно, како Иродот раскажува, дека Феничаните од Црното Мо-
ре се одселени ? Ние во ‘Албанските Штудии’ наведовме, дека Албанезите не само 
што после Илирите дошле, но и дека тие се последни од племето Пелашко (Пелаз-
ги); и таму повеќе пати сме споменувале на некои нивни загонетни односи со Фе-
ничаните: ова исто го наведуваме и во горниот навод како потврдено, но секако тоа 
ќе чека уште на тоа, кога нејасноста со докази ќе се расветли“. 

Па се заклучува дека Албанците и Арнаутите никогаш не биле балкански. 
Со Арапите=Муслиманите исламот се ширел на Кавказ, а и името Арнаути. 
И самото име арнаути немало значење на некој народ туку посебно дејствие. 
Во фуснотата се говори: „II на Кавказ...во сред. век на Кавказ била една ју-

дејска...преку Чечна до Кабарда се простирала...кога Русите завладеале се признала 
мухамеданската вера за главна...“.Па таму Албанците=Арнаутите биле Муслимани. 

Меѓутоа,Албанците од Кавказ преку Сицилија и Јужна Италија во Арбанија. 
Следи врска на јазикот ... на Арбаните (Албаните) со Азербејџан (Албанија). 
„Дали пак Ерменското- Албанското име Маќа се претворило во грчките усти 

во Емаќа- не знаеме да кажеме, но им го оставаме на знајачите, кои ќе ги испи-
туваат дотичните јазици. Толку ваљда само да се примети дека треба да се внимава, 
старото македонско пределно име да не се помеша со албанската Маќа- како што 
тоа го видов кај Барлети и некој други писатели; оти така би можело да се случи 
постојбината на Александар Велики да се премести во Албанска Маќа“.48 

Се потврдува дека Барлети преместил не само персиско туку и македонско... 
„Но и ако сите наведени трагови за праевропската историја на Албанезите, 

уште само како нестална хипотеза ја држам, и поново се радувам бар толку, и денес 
овој народ многу посигурно да го воврстам во ред на староседелци европски, отко-
лку што тоа можев порано во моите ‘Албански Штудии.Јас така сум рекол за името 
Арберија дека е чисто арнаутско: а денес знам има еден предел со тоа име источно 
од Авдоне (Валоне), како и тоа, дека тоа во северна Албанија покрај името Шкипе-
тарија се уземлила, да ја означува целата албанска земја. Она што Птоломиј рекол 
за јужниот предел Αλµήνη или Αληινη, старо илирско име на острвото Арба и пла-
нинскиот гребен (по Страбон) τό Αλδιον. τό Αλδυνόν ΰοος (по Птоломиј), што ја де-
леше Либурнија од стара Папонија- сè тоа има свои суштествени врски со овој пре-
дел и ако вистината не можам така сигурно да ја одредам за спомената земја на 
Албаните каде во денешната Албанија доаѓа нејзиниот главен варош Албанополис.  

По сигурна ослонувачка точка за сè ова имам во испитувањата на Архиепи-
скопот Антиварски на гос. Карла Потена (Pooten) од Келн. Овој црквен старешина 
се бави веќе од повеќе години со размислување за историјата на Албанската црква, 
со која намерава да го потполни и продолжи извесниот дел на Фарлатијевиот Jlly-
ricum Sacrum. Тој се стараше уште и што подобро да се запознае со местата на не-
станати епископи албански, за кои Фарлатиј тек може само да нагодува, дека тоа на 
епископијата Кроја органичено било, оти при присуство (Sedisvacanz) на оној епи-
скоп, епископот Арбански него морал да го застапува. Госп. Потен на послетку му 
се обрати на епископот на Дурац- кого запраша, не ли нему во неговата епархија му 
е познато што за името Арбанум. Епископот Амброзиј одговорил на тоа, дека и де-

                                                 
48 Конзулот Бадеран има една голема карта на оваа околина, на која ја развали „Pella како место на 
родувањето Александрово“ паѓа среде Маќа.(Ематија=е мати-мајка која била само македонска, Р.И.) 
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нешните денови сета проморска раван меѓу уворите на Маќа и Арсен со долината 
Тиранска жителите се викаат Арбани,49 дека во овој округ има не само место едно 
што така се вика, но уште и три стари вароши Ишам, Прешија, Ндерење со варошот 
Тирана50 (кои после смртта на Скендербег51 се подигнати) денес главно место на сè 
на Арбена. Во оваа долина има уште дваесет и две села со мешано население (со 
половина чисти мухамеданци), уз што се бројат уште прибрежието Родони и раз-
рушената кула Скендерова. 

Епископот на соседната Елесија госп. Додмазеј вели дека ова име им е по-
знато и на обитаоците, кои вон ова равна стојат: тој за тоа вака вели: целата раван 
на епископијата Дурацке се вика Арбинија,52 така да брѓаните (што стојат под епи-
скопијата од Алесија) кога ова раван ја слегуваат велат: ‘одиме во Арбанија. 

Ако сега ги сравниме овие подотоци со денешните Арбени со она што Пто-
ломиј53 говорел за Албани свое време и нејзиниот главен варош Албанополис кое 
во некои ракописи и Αηδανός πόηις или просто Αλδανος се наведува, тоа денешните 
географи би го утврдиле местото Албанополис под 4105, ширина т.е меѓу Лисус и 
Дирахиум и само нешто посеверно од денешната Арбоне,54 што е на убавиот брег 
на Арсена. (Алесија=а лесија- леса + к = леска за лешник, Р.И.) 

По ширина Птоломијевиот Албанос паѓа во зафат на денешната Арбенија, и 
ако баш точно не се сложува степенот на двете овие места. 

Должината на двете места без сумња е доста различна, оти Птоломиј го бе-
лежи својот Албанос во 460, значи околу 3/1 Птоломијев степен поисточно од дене-
шниот. Ама кој само знае колку Птоломиј малку знаел за Албанија и Македонија,55 
-тој на оваа разлика ни малку ќе внимава, и ќе се сложи со нас дека Птоломијевите 
Албанци живееле во равнината околу денешната Арбена. Што пак се однесува на 
варошот Албанон, тука би рекол дека тоа е место и денешна Арбона исто- оти ко-
лку прашања сум дознал,- тоа е мошне стар варош, и има потомци од постари се-
мејства.56 За старите разрушини овде или на околината никој ништо не знае. И јас 
им оставам на оние кои после мене дојдат напоменувајќи им, да би обратиле пожи-
во внимание на разрушувањата(споменати во Албан.Студ57) на стариот град Скурт-
ес, кој лежи 11/2 час југозападно од Кроја од селото Фунт Гразе (Graçe). Заокруже-
                                                 
49 Јас мислам дека пределното име е женско и дека по мене начинот на пишење Авена (првото е по-
тмуло, второто немо) и со членот, кој неа í припаѓа, се пише Арбенија. 
50 Омилената приказна по постанување на оваа варош е наведено во „Албан. Штудија“ I стр. 86. Ама 
името на местото Тирана е многу постаро, оти Барлети (ed. Argent, page 347 и т.) ја споменува Таран 
мала, низ која тече реката Аршилата (Arschilata). На еден нејзин крај лежи селото Кессар (Cassar), 
каде Скендер го убил со својата рака непријателскиот водач Јаков Арнаут; придатокот „мала“ прет-
поставува Тирана голема. При претпоследната опосада на Кроја се повлекоја турци 8000 чек (10/00 
геог.миља) од градот кон местото Тирана, и се договоруваше со Скендербег слободна да можат да 
се повлечат. (Па Ндерење=н дерење, а Арбен=Албен нема врска со кавказки и римски Албан..., Р.И.) 
51 Па во преведот на книгата на Хан место да стои Скендербег стои на германски јазик Скандербег.  
52 Овде првото е потполно е изоставено, другото у и претворено. (Арбинија не била Албанија, Р.И.) 
53 Види искази на Вилберг и Грасхоф стр. 222. 
54 Така чул писателот на својот прв пат (Албан. Штуд. I, стр. 91.) дека така се изговара. Види оддел: 
Места на Арсен во хорогр, поглед. 
55 Види Пат од Беогр. До Солун стр. 229 на крајот и понатаму. Нека на приликите се сравни Птоло-
мијевите искази за изворот Еригон (Црна) и варошот Скампи (Елбасан) и Лихнидос (Lychnidos-
Охрид)  на образецот IV на споменатиот пат. (Рим на Балканот внесувал римски...имиња, Р.И.) 
56 Alban. Stud. I. стр. 91. (Римјаните го внеселе и Via Egnatia=е гнат=гонат- гонети Македонци, Р.И.) 
57 I стр. 120, No 18. (Еднобожец Ехнатон=егнатон=е гнат[гонат-гонади] тон=Тон-негово гонето,Р.И.) 
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ните квадрати како да се мошне згодни отесани. Овие остатоци по своја прилика ќе 
лежат 3 часови посеверно а можда 1-5 часово поисточно од Арбона, а према Пто-
ломијевите искази за Албанополис многу се поблиску отколклу Арбона. 

На послетку приметувам, дека два пати сум бил во Тирана, но упркос на мо-
јата грижливост што да дознам за околината на ова место- баш ништо не сум доку-
чил. Ослонувајќи се на ова, јас не можам никако да се сложам со Манер (Manne-
rt),58 кој вели дека Птоломијевите искази за Албани и Албанполис само затоа се не-
поверливи- што тоа никој повеќе постар писател не ги споменува. 

Не ли му се направи на читателот ово доволно што е речено дека Албаните 
Птоломијеви и Арбенија денешна е сосем исто место, оти степените географски не 
се подудираат точно- тогаш тоа место Албани ќе мора да се побара уште поисточно 
од денешната Арбенија т.е. таму каде е денешна Маќа. Но ова веќе би било дово-
лно за нас, кои одма ги изнесуваме овие чинители: 

1. Меѓу Дирахион (Dyrrháchion) и Лисон (Alessio) источно од денешната Ар-
берија, или во сама ова или меѓу доаѓа Албани Птоломијеви. 

2. Источно од Афлона (Варошот) денешен предел, кој во поширок смисол ја 
обфаќаше сета Химара (во старо време Akrokeraunia) и при тоа допира уште до из-
ворот на Каламас (Thyanüs). 

3. Птоломијевиот предел Αλµηνη паѓа од изворот на Тијамис до амбаркиј-
скиот морски залив а разликата која ја има, ја сматрам само како варијанта на име-
то Албанија. 

4. Епископот Пôтен не уверува, дека името Албанија во северниот правец ќе 
се протега до говорната меѓа албанска и словенска; а меѓата тука се поставува меѓу 
Антивар и Скадар (!). Србинот кога од Антивар оди во Скадар вели: одам во Ар-
банија. 

И за тоа јас велам: Албанија е домашно име, она ќе било за време Страбоно-
во, и Албанците се староседелци“.59  

Бригите живееле зад Епидамнос, каде етнонимот Brygos е посведочен и како 
лично име. Поимот Бригас бил многу постар од Албанон. Следи залудно се говори. 

Римската Империја на Балканот внесувала свои имиња, со потекло од Рим и 
Италија. Меѓутоа, Домородците тоа не го прифаќале. Следи Арбанците биле само 
Арбани. Ама тие како Православни од скиптарот со орел постанале и Скиптари, ка-
ко и Тоски од римско-католичкото влијание. Овие биле од вториот милениум н.е. 

Па поимот Римјани=Ромејци, по пропаста на Македонија, се задржал дури и 
во 19 век- Ромејци биле Еладците со главен град Константинопол (Фергусон и др.) 

Стр. 49: „Госп. Рафаило Амброзиј, архиепископ од Дурацо, кој усрдно ме 
угостил, ми дал најдрагоцени податоци за географијата и етнографијата на својата 
епископија (тој тоа подоцна во особен мемоар за мене го собрал и придодал уште 
мошне корисна карта)- а со тоа со особена благодарност ме обврзал. Јас од тоа по-
сле се користев со следните податоци за митрополијата Дурацка. Овој округ црко-
вен под себе ја има освен Мат (која во црковниот говор уште се вика Македонија60) 
и сета приморска равнина, која на картата се најдува под името ‘Bassa Albania’ (до-

                                                 
58 Geogr. der Griechen und Römer VII S. 409. (Следи да се работи само за Македонци и Римјани, Р.И.) 
59 Види понатаму Alban. Stud. I стр.211. Sind die Albanenu Autochtonen.(Само Бриги.Македонци,Р.И.) 
60 Како што е познато Македонското кралство допирало негде до брегот Јадрански, и под Римјаните 
-примојето меѓу устието на Дрина и Скумба со пределот зад нив...  
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лна Албанија), и се простира од уворот на Мат до заливот Артски. След Турските 
напади нестана и епископијата, и како што од Фарлатовите кажувања уште се се-
ќавам, остана долго упразнето. Подоцна архиепископијата, бидејќи во Дурацо со-
сема се забрани да се има католичка црква, ја иселила својата столица во уската 
кршевита долина Курбино всредина грдите брда, во продолжение на опишаната до-
лина од Бене. Таму се сеќаваа стотини години под окрилјата на Мирдитете и обли-
жните католички општини…“. 

Бидејќи сета Арбанија била под македонската Охридската архиепископија 
со македонскиот тн.старословенски јазик, Хан како „австриски конзул за источна 
Грција“ се зафатил за католичкото влијание, а Виена на католицизмот í била водач 
до 1918 година. Бидејќи авторите не биле Православни, се искривувала историјата. 

 
ПРИКАЗНА ЗА ЃОРЃИ КАСТРИОТ 
 
Ј. Г. Хан, на стр. 83, пиши: „Додека сме во Карма, дојде разговор и на Ске-

ндербег, и Дон Ангело тврдеше, дека на народот веќе и име и родно место му е за-
боравено, ама тој ипак ја знае неговата историја, и ако нигде не читал, ни се може 
да се сети, од кого ја слушал. Јас го замолив да ми ја раскажи. Неговата приказна 
по своја прилика од Барлетиј е земена, но и поново со некои разлики. Тој не знаел 
ништо повеќе, отколку дека Скендербег е роден во голем и разрушен варош кој ле-
жи по час западно од неговото село Вигу; овие развалини се пространи и народот 
уште и денес ги вика Кастри. Таму Скендербегов татко живеел, па и после преда-
вањето на султанот тука од едно стоел, додека со една скапоцена ќурка,61 која су-
лтанот на поклон му ја испратил,не го отруја.А тука продолжила и вдовицата не-
гова сè до повратокот на синот негов, беше толку мал да не знаел ни за своите ро-
дители, и мислел дека Султан Мурад му е татко. Тоа го дознал тек кога пораснал од 
едно писмо, која мајката скришно му го пишала и го упутила на двајца остарени 
слуги на неговиот татко, кои во Цариград живееле, да му и повеќе раскажат. Скен-
деребег нареди двата старци да дојдат, им се повери и од нив ја дозна својата исто-
рија. Но на нивни совет го криел своето знаење и барал прилика да измакне во по-
стојбината.Кога во тоа доба Хуњади Унгарски крал упаѓа во Турција,стана да му се 
моли Скендебег на султанот да му го даде предводувањето над војската, која про-
тив овие се спремала. Во почетокот се опираше султанот поради младоста негова,62 
но после му ја даде; а Скендербег одма ја издаде сета војска на својот едноверник, 
по што најпрво се договориле и некоја накнада зел па оди во Албанија.  

Сравнувајќи ја оваа приказна со Барлетијевата, нималку не ќе погрешам ако 
ова го поверувам, дека оваа приказна овде поникнала и в уста преминала. Таа затоа 
припаѓа кон истиот вид пренесување, какви Бенфај (Benfey) во својата Нанчатантри 
споменува како од книжевноста во народ поминала, и есте од тој узрок од особита 
цена. (...тантри=тантари, Р.И.) 

Сè што Барлети раскажува, во целина верно се повратува, ама празнините, 
кој тој ги оставил, се потполнети со романтична градба; едино се изузима во при-
казната каде се кажува за местото на живеење на семејството Скендербегово, што 
го зел од месната приказна. Оти Барлети ништо не знае за писмото мајчино, ни за 
                                                 
61 Ги викаат дзајибе. Вака ги носат и сите старинци во Турција,кои неќат европско рухо на навлечат. 
62 Историски Скендербег тогаш имаше 42 до 43 години. 
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старите слуги, и излагањето на старешување над војската, а оној кој приказната ја 
кроел заборавил, дека Скендербег можел лесно по животните околности во кои е 
очуван и без чуда, да дознае дека тој покрај царските принцови тек е сиромашен 
син од некаков далечен крај на царевината. 

Ово двоење (варијанти) на приказните заслужува во толку повеќе внимание, 
во колку она го кажува патот, како приказната преоѓа од книжевноста в уста, туку 
текот на времето докроена со чуда и гатки и поново се удостоиле да преминат уште 
еднаш во книжевноста. Со овој пат можеме себе да си разјасниме, како постанале 
средновековни романи за Александар, и за уласците во Еду; како постанала хрони-
ката за Агрикастрон, која Леак ја превел, по која Тезео и Солон оставајќи ја Атина 
доаѓаат во Аргрикастрон, тука основаат населба (колонија) и на тоа подобно. Во 
ова гледаме обратен пат на развиток, која вистинската приказна го зема; оти додека 
оваа последна се стара првобитната граѓа сè повеќе и повеќе со човечки околности 
да ја удеси, неа човечки облик да í даде, полесно да ја сфати а чудесата отфрли.- 
дотаму оваа втората што од книжевноста излегува, вазда е заради љубопитноста сè 
посилна и посилна со чудеса се побудува. 

Уште е поинтересантно од овој облик на приказната е тоа, што таа ни изне-
сува нова постојбина Скендербегова, за која уште Буе нешто чул, но за која залу-
дно пропрашувал додека во Леш сум бил. Дон Ангело вели дека овие развалини се 
мошне пространи. Темелот на околниот ѕид заправо е на утоката на потокот Воме и 
Гарда, и оди доста долго на ивицата на речниот агол. Тој е заѕидан од обичен камен 
од варовник ‘така како што денес се ѕида’.63 Двете води длабоко во влажната земја 
закопани, служат во местото на природни градски ровови. Внатре имаат уште мно-
гу темели, ама нигде траги од поголем дом или црква; на една страна на ѕидот тој 
набројал осум мали соби, а дали тоа се соби или стражари.- не умее да ми кажи. 

Овие станишта на изумрени племиња, денес сите се пусти, оти селцето Ка-
стри, лежи пола час источно од него. 

Ова е јак знак за опаднатоста на оваа земја, кога такво место можело да опу-
сти; на равницата каде се крстат патиштата од Скадар во Орош и од Леш во Пук и 
Призрен,- тоа е господар од сите теснеци, во кои се заодува кога сите овие плани-
нски равни се поминат. Равно е ова најзападна меѓа на Мирдитскиот барјак Диври, 
(Дивра)- но кое има ваља добро да се разликува од името Дибра или Дивра (Диври), 
кое лежи на Црн Дрим. (Кај авторот стои само Анѓело, Р.И.) 

Ние можевме овој занимлив разговор со Дон Ангело да го водиме во толки 
поугодна, во колку узината, низ која пловевме, била најдосадна од сиот наш пат до 
сега; тоа се пусти брденца со трева обрастени. Па и поново во разговорот занесен, 
тек мошне сумливо го означив малиот четврт меѓу Карма и Комана, и ја сметав од 
ум да ја забележам меѓата Дукаѓина“. (Дукагин=дука гин: Дукас и Гина=Гена, Р.И.)  

Бидејќи се говори за Скендербег, како муслиман, и Албанци, еве прилог: 
                                                 
63 Овој облик одговара сосем на новогрчки Καστρί, во грчкиот збор ударот е на третиот слог: Παλα-
ιόχαστρον, Αργνρόχαστρον, Οβριοχαστρον, Αγγελόχαστρον итн. Ама родното окончување во новиогр-
чко -ίτγσ, во албанскиот- ат. При тоа Кастрат има еден Шкодранско брѓанско племе, кое околу сли-
чниот старинскиот град седи, па и за тоа место вели дека е постојбина Скендербегова. Ние сега за-
право знаеме, кој во тоа има право.Во останатото во Албанија нити сме чуле за Кастриот ниту за Ѓо-
рѓи, туку само за некој Скендербег кај Гегите и Скендеребеј (не се менува) кај Тоските. Но ќе мора 
да биде, дека она име било постојбински дометок, кога во останатото на Кастра не може поздраво да 
се земе за негово родно место. (Кастриот било тн.словенско, без ништо за Ѓорѓи, никако Ѓерѓ, Р.И.) 
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Стр. 148: „Но пред него што ли одиме во опишување на овие узини, ќе мора 
да приговориме неколку зборови за јазикот и меѓите на верите во Дибри. Овие па-
ѓаат за горен и долен Дибри потполно со пределното име. Во долен Дибри и Мале-
сија живеат турци со албанашки јазик. Напротив се дели на источни христијани кои 
живеат во горен Дибри а говорат со бугарски јазик, на што повеќе по кажување на 
еден човек по верување, има таму и мухамедани, кои само бугарски зборуваат. 
Овие последни по своја прилика во сразмерно скоро време во Ислам преминале. Од 
Скендербегово време како овде баш нимало да се променила говорната меѓа, како 
што пред било; оти Барлетиј64 ја опишува денешната состојба, кога вели дека овој 
предел имал два Дибри; Долни е сè во жупните полиња65 и секој плодови дава. 
Овие предели се населени со Албанези и Епироти,66 кои го чинеле јадрото на Скен-
дербеговата војна сила и господарство. Горен Дибри е планинска и мршаво, насе-
лена со Бугари на источната црква, кои не само да се одликувале со своето јунаш-
тво во војната, туку и со својата приврзаност према Скендербег“. 

Бидејќи Балканот било мало генетско- географско подрачје за повеќе народи 
(Еладците, Арбаните и тн.Словени), овие народи можат да се поделат на две групи: 
одродени тн.Словени (Еладци и Арбани) и неодродени тн.Словени како Пелазги. За 
потсетување е наводот на Јустин. Според него, „Македонците биле со потекло еден 
пелазгиски народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“...„народот 
во Атина и Атика бил пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“. 
Следи единствен заклучок, сите биле само еден ист народ со еден пелазгиски јазик. 

Па само ваков јазик говорел тн.Скендербег,а службен бил латински и коине. 
Авторот говори за Дибри=Дебар, како и „албанашки јазик“. Па овој не со-

дејствувал со албански туку само со арбанаски- само според Арбанаси. Овој поим 
бил само тн.словенски, а Арбаните биле само одродени тн.Словени-со мешан јазик.   

 
ГЕОРГ КАСТРИОТ- ТН.СКЕНДЕРБЕГ 
 
Јозеф фон Хамер следствено не ги наведува Кастриотите. Тој, на стр. 129, 

пиши за 28.3.1430., но никаде ги нема Кастриотите-ги нема годините од М.Барлети.  
Тој вели: “За последната ноќ на велјача (февруари) е одреден општ јуриш. 

На советот на Али-бег, Евроносовиот син, Мурат...“.  
Стр. 129: „...Да би се снашле меѓу владетелите на Епирос и Грција...Цар Ма-

нуел, во пријателски односи со Мехмед, мислел дека може, не штетејќи му на Виза-
нтиското Царство, ова го поделил на своите синови. Ги имал седум: Јоанес, Тео-
дорос, Андроникос, Константинос, Деметриос, Томас и Андреас...Раинер, од веќе 
пред при првото Бајезидово заземање на Атина споменатиот фирентиско семејство 
Acciaioli, владеел како голем војвода на Ахеја и Беоција над Атина, Теба и Фоција 
сè до Тесалија. Своите две ќерки ги мажил- една за Теодорос, Андроникосовиот 
син, а втората за Карло Тоција, господар на Епирос, Акарнија и Етолија. На првата 

                                                 
64 De vita etc. Georgii Castriotae. Argentorati 1537, lib. v. s. 133. (Се говори за Георги- без Ѓерѓ, Р.И.) 
65 По ова изгледа како Барлетиј го зема Долен Дибри како варош.(Дебрани биле еден ист народ,Р.И.) 
66 Што Барлети со оваа одвојување сака да каже, не се знае: за Епиротите тој ги зема како и Албане-
зите, оти малку напред при опсадата на Свети Град вели: praesidium omne e Dibrens milite constabat, 
sabacta ea qens Skanderbego, sed nun usque quaquam Epirotici nominis et lique erat. Јас за односот Скен-
дербегов према Дибраните во додатокот поблиску ќе говорам. (Дибар=Дебар- говорна разлика, Р.И.)  
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í дал мираз Теба, а на другата Атина. Карло, кој е прв од франачките освојувачи на 
Византиското Царство го зел насловот деспот, не оставил наследник од бракот из-
меѓу Раинер и ќерката на големиот војвода, ама оставил петоро незаконити деца, од 
кои еден Антонио, го наследил како господар на Атина и Теба, а поседот го добил 
братиќот му Карло (син на неговиот брат Леонардо)...Како таа година умрел и Иван 
Кастриота, господар на северна Албанија...“. (На претходна страна стои: 9.10.1431.) 

Стр. 139 е 17.10.1448: „Воочи на листопадот (октомври)...Од таа борба се 
спасил Хунјади со бегање и од битката кај Варна...Косовската битка не би била 
изгубена да Хунјади од Албанија би ја зачекал обеќаната Скендерива помош. 

Скендербег, голем Хунјадиев современик и такмец во бојната слава...Ѓорѓе 
Кастриот, најмлад син на Иван Кастриот, господар на Ематија, кога Муратовата по-
бедоносна војска по прв пат продрела во Епирос, со своите три браќа бил предаден 
како талец на султанот да му служи во серајот и на Портата. Се одликувал со физи-
чки и духовни својства и бил обрезен и одгоен како муслиман те одвај со осумна-
есет години му е поверен санџак. Со својата храброст, која ја докажал во повеќе 
двобои и во војните походи. Задобил султанова висока милост и име Искендер-бег, 
те. кнез Александар, надимок кој му пристоил не само поради јунаштвото и прев-
земачкиот дух на осумаесетходишниот младич, кој попат на Александар Македон-
ски со осумнаесет години сакал да го освои светот, туку и поради неговата домови-
на Епирос откаде произлегле луѓето со кои Македонецот ја освоил Азија. На името 
и гласот на јунакот подоцна следело предание за чудесниот син на мајката која го 
носела. Како што Олимпија сонувала за змијата, како што во креветот на афричката 
Скипија се појавила змија, така српската принцеза Воислава, Скендербегова мајка, 
сонувала дека родила огромна змија, чија глава ја прождрала Турција, а опашката í 
удрил на Јадранско Море.Што Скендербеговите историчари раскажуваат за тој сон, 
да би го прославиле родувањето на својот јунак, како што се раскажува за Алекса-
ндар, Џингис-хан, Тимур, можеме да му опростиме повеќе отколку припишувањето 
на тобожните успеси при јуришањето и освојувањето на азиските градови кои биле 
одвоени давно пред неговото родување. И тоа може уште повеќе да му се опрости, 
отколку на хвалоспепов за неверството во окрутноста на првиот Скендербегов на-
стап во Европа. Во првата битка која Турците ја изгубиле во вториот воен поход 
1443. година избегал Ѓорѓе Кастриот, двадесет и девет години стар, од војската, со 
чие знаме присегнал со девет години како муслиман, а со деветнаесет како санџак-
бег. Муратовиот државен секретар го присилил под смрттна закана да му напише 
на заповедникот на Круја (Акхисар) на оној кој му го покаже тој документ да му ја 
предаде тврдината како на свој наследник. Кога заповедта била напишана, уследи-
ла закана која со пишењето била само затегната, ама не било отклонета. Секретарот 
умрел со насилна смрт од Кастриотовите раце кој среќно побегнал со својот внук 
Хамза, муслиман како и тој, тек подоцна покрстен“. (20.9.1443.) 

Османите за Георг Кастриотис ништо не запишале, а Хамер според Барлети. 
„Седмиот ден после напуштањето на турската војска стоел Кастриот со три 

стотини приврзаници кои ги собрал по патот и на бегањето во горен Дибар, те. во 
планините кои течат паралелно со Јонско Море и се граничат на Исток со римска 
Илирија или со северна Албанија те постапно со неа опаѓаат на нејзиното подножје 
со текот на реката Дрим. Овде ги оставил во шумата своите триста бегалци и три-
ста планински жители на Дибре, додека не ја заземи Круја, тогаш да би им ја отво-
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рил нејзината врата. Лукавството успеало. Ноќта се пуштени во град овие шестоти-
на луѓе кои ја заклале турската опсада на спиење уз повици слобода. Само оние на 
кои им успеало да побегнат до Кастриот, се оставени на живот и тој им го покло-
нил, без обѕир што се устручувале од отпадникот од Исламот од кој тој прв скренал 
со верата. Убиената посада во Круја била знак за убивање на Турците во своите 
околни села кои му припаѓале на градот. Измеѓу јужниот крај на Дибре и северниот 
Томорос, каде патот води од Македонија во Епирос, постави Кастриот две илјади 
луѓе. Тој само помина према долниот Дибре, те. северниот дел на горјето и во Кру-
ја, каде ја повика сета родбина и тазбина и господата од епирските градови на со-
брание со ним да би се посоветувал за можноста на ослободувањето на цела земја. 
Се појавиле внуци, синови на неговите сестри и шурјаци и околу дванаесет илјада 
вооружени луѓе наврнал од сите страни. Главни помошници биле внукот Хамза и 
Мојси Голенто.67 Се посоветувал со него за заземање на градовите, кои уште Ту-
рците ги запоседнале, те брзо му пријде на делото. Мојси побрза со три илјади пред 
Петрела, мал, ама поради положбата на стрмниот брег неосвоив град. Посадата се 
повлекла уз присегот да може слободно да отиде. Кастриот им даде коњи, животни 
намирници и други дарови и ги пушти под сигурна придружба преку границата. 
Добар постапок покрена на посадата на другите утврди на еднакво брзо предавање. 
Петрабла (турски: Арнауд68 Белград), во иста оддалеченост од Петрела и Круја, на 
реката Емат, која на крајот Ематија í дала име, и Стелузиј, дваесет и пет илјади че-
кори оддалечена од Петрабла (арнаутски Београд)69 и двоструко толку оддалечен 
од Круја, а лежи убаво, и чврсто на едно брдо на Ематија, се предале без понато-
мошно. Така сите утврдени места во земјата биле во Скендер-беговите раце, изе-
мајќи го Светиград, погранична утврда на долен Дибр и за триесет дена бил госпо-
дар на Епирос, како што римскиот конзул Анициј кој за триесет денови му ја ли-
шил на илирскиот крал Генциј неговата земја и сам го повел на триумф во Рим. На 
Божиќ, кога Хунјади, после битката на Ситница продрел низ снежните балкански 
кланци (Хемус), Скендер-бег го прославил триумфот на прекрстувањето на својот 
брат Хамза“. (25.12.1443.) 

Наведеното за тн.Скендербег Хамер само го прераскажал од она на Барлет. 
„Како што пред месец дена ја повикал родбината и тазбината во Круја, така 

сега ги повикал христијанските кнезови и господи соседи на соседното околиште 
на состанок во Леш (Lissus), кој е познат веќе од римската историја како знаменита 
поморска лука и по војните походи на Анициј и Јулија Цезар, а лежи во еднаква 
оддалеченост од Круја и Скутари (Скадар). На овој состанок се појавиле: Аријани-
тес Топија Комнен, господар на јужна Албанија од реката Вијоша (Аоус) сè до 
амбракискиот залив, денес викан Нарта кој за владеењето на Мехмед I заслужено 
се прославил со храбрата одбрана на својата земја против Турците. Подоцна се по-
врзал со својот сосед Иван Кастриот, додека Мурат во Азија тргнал против Карама-
ните; во Епирос и Аргирополис се повикани Албанците на оружје против Турците. 
Сега дошло до побуна која Турхан само со мака ја помирил; дошол, а Албанците 
кои ги предводел Дрепан и кои го опседанале Аргиропилис да не ги запазиле, и ги 
побил. Нивниот водач жив го фатил, повеќе од илјада луѓе дал да се смакнат и така 

                                                 
67 Место Голеното било Големото=големо то: македонско то. А тој бил Аријанит Комнен како Бриг. 
68 Името Арнаут било само азиско. Следи Јакуп Арнаут бил Азијат, како и сите други војсководци. 
69 Белград бил на македонски- на српски Београд. Пак, Арнаутите биле Монголи: Татари, Черкези... 
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народот поново дошол под турски јарем од кој покушал да се отараси. Арианитес-
овиот брат Андрија Топија владеел со своите синови во северна Албанија сè до 
Епидамно, те. Драч. Нивни предок бил Карло Топија, кој ја соградил Круја и Пе-
тралба (Арнауд Београд), кога Иван Кастриот, Скендер-бегов татко, најпрво поста-
нал господар на Епир. Тука бил и Ѓорѓе Стрезија Балша, чии поседи се измеѓу Кру-
ја и Леш (Lissus) можеле да се наречат поугодни отколку големи. Се појавиле и на-
месници семејството Музак и Дукаѓин, чии имиња се задржале во по нив виканите 
покраини. Лука Захарија бил господар на утврдениот град Дајне; кнезот Петар 
Шпан бил господар на Дриваст, среќен татко со своите бројни синови. Стеван Цр-
нојевиќ со своите синови бил господар на Црна Гора. Сите тие соседи го признава-
ле Скендер-бег за свој водач, а Аријантес прв му се поклонил обеќавајќи му годи-
шен данок. Другите го следеле неговиот пример и така Скендер-беговите годишни 
доприноси се искачиле на две стотини илјада дукати, без приходите од соланата 
Кампупескупи која лежи на море изнад Драч, измеѓу брдото Селите и старата Пе-
тра (денес св. Никола), каде Цезар го залетал римскиот сенат. (Следи 1441. година)  

Војската која се подигнала под заповедништво на Скендер-бег и ги обфати-
ла обединетите снаги на Епирос, имала осум илјади коњаници и седум илјади 
пешаци, и со неа ја зазела положбата на долен Дибри, осумдесет илјади чекори од 
Круја, да би го предухитрил Али-паша кој доаѓал со четириеесет илјади луѓе. Ка-
жува дека во таа битка паднало дваесет илјади Турци, дека две илјади било заро-
бено и дека се одземени дваесет и четири знамиња, и дека на бојното поле не оста-
нало повеќе од стотина Албанци. Тоа е претерување, кои уз други Скендер-бегови 
говори спаѓа во измислувања на неговите историчари.70 Унгарската војна и тоа што 
султанот се одрекол од престолот го приуштило на Скендер-бег слободно да дише. 
Кога Скендер-бег го победил Фируз-паша и Мустафа-паша, како и нивниот прет-
ходник Алија, го свртил своето оружје против Венеција, оти ја присвоила земјата 
на убиениот господар на Данје. Тој додуште го победил венецијанскиот војсково-
дец Даниел Јуриќ од Шибеник, ама залудно ја опседнувал Данје. Степан Херцег, те. 
босански војвода, го опустошил крајот околу Дриваст како сојузник на Венеција, а 
Хамза останал опседнат пред Дајне. Со даоѓањето на нова турска војска под Муста-
фа, Скендер-бег бил присилен со Венеција да склучи мир и да го отстапи Дајне. 
Овој мир е забрзан со Мустафиното доаѓање, кој удрен во главната војска, остави 
на бојиштето десет илјади мртви, додека само седумдесет и двајца биле заробени 
со петнаесет знамиња. Меѓу ова малку заробени се нашол, меѓутоа, и самиот Му-
стафа со дванаесет одличници кои се откупени за дваесет и пет илјади дукати. Да 
би се одмаздил за таквиот пораз, Мурат тргна со целата своја војска, која тогаш 
броела повеќе од сто илјади луѓе, да го освои Светиград и Круја. Четиринаесетти 
свибањ се освана Мурад пред Светиград, кој лежи во високиот Дибр, источно од 
Круја и го опседна одма и Дибр, главниот град на истоимениот долен крај на земја-
та. Двата града не можеле да го спаси од падот нити Скендер-беговата храброст, 
кој на сите можни начини го ометувал опседителот и со сопствена рака во двобој го 
убил Фируз-паша, нити градовите ги спасил пример Перлат, заповедникот на Дибр 
кој, да би го совладал суерверието на жителите што не пиле вода од еден бунар кој 
го имале оти го загадил загинато куче, сам од него прв се напил. Кога посадата од 
овие два града по договор за предавање слободно отишле (така приповедуваат Ба-
                                                 
70 Се потврдува дека Марин Барлети бил фалсификатор, што овде го кажува дури Јозеф фон Хамер. 
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рлети и неговите опонашатели), принцот Мехмед никако не го одобрувал ово допу-
штување на слободно одење, поради што кардиналот Јулијан го поттикнал несре-
ќниот Владислав да го прекрши мирот, потсетувајќи го на онаа: дека на неверни-
ците не треба да им се држи обеќањето. Мехмед се најдувал, откако неговиот татко 
последен пат бил на престол, во Манис, додека самиот не дошол на престолот- и 
така пред очите на критиката нестанува неговата невера и Муратовата таткова по-
ука е како историографско измизмислување. Кажуваат, дека султановиот поход на 
Светиград и Дибр ги стоел триесет илјади луѓе. После неговото повлекување во 
Едрење собрал Скендер-бег осумнаесет илјада луѓе под своето знаме и почна да го 
опседнува Свети град месец дена, но без успех. Следната година и поново го осва-
нува самиот Мурат да ја опседне Круја. Скендер-бег избегнувајќи ја помошта, се 
повлече на Туменистос, милја оддалечено брдо од Круја. Мурат се втаборил исто-
чно од Круја и Презе, стар град на Парќаните во равницата кај Тијане. Акинџиите 
(летечки одреди) се појавуваат на почетокот на травањ (април) пред градските бе-
деми, а Мурат на крајот на месецот. Покушал да го поколеба Ураконтес, запове-
дникот на Круја, понудувајќи му две стотини илјади акчи и санџак. Бидејќи со тоа 
не можел да го придобие, покушал да ги развали бедемите, ама тек сега пред него 
почнал да ги лие топовите. За четиринаесет дена е направено десет, четири поголе-
ми, можеле да фрлат камен танад од шест центи, а другите исфрлувале танад од по 
две стотини килограми. Копачите на лагуми ги поткопале ѕидовите, а топовите ги 
разбивале одзгора. Скендер-бег стално ја ометувал Муратовата војска. Во еден еди-
ни окршај паднало преку осум илјада Турци. Мурат по втор пат залудно покушувал 
да ја поколеба Ураконтесовата верност, па му испрати еден пратеник на Скендер- 
бег, кој секогаш после извојуваната победа се повлекувал во шумата Туменистос 
или во равницата на реката Исмос, која од Презе, градот на Парќаните, тече према 
морето. Пратеникот Јусуф, кои го придружувале жителите на Дибр, залудно го бар-
ал Скендер-бег на планината Туменистос и на реката Исмос.Конечно го нашле са-
мо час оддалечен од тв. Црвено Поле. Муратовата понуда да се покори уз годишен 
данок од десет илјади или барем пет илјади дукати, била одбиена. Мурат, кога го 
стопале мрзоволјата и болеста, престанал со опсадата и се повратил во Едрење“. 

Не се говори за Ѓерѓ туку само за Ѓорѓи. Овој дел започнува со 1441. година, 
а каде се наведе Светиград е 14.5.1449. година. Кај следната година е 1450. година. 

„За зимскиот одмор, кој поминал во освојување на Светиград и опседнува-
њето на Круја, на Мурат му паднало дел на задоволство да го одреди наследникот 
на престолот во Византиското Царство измеѓу кандидатите кои се сваѓале околу 
него. Кога царот Јоанес умрел без деца, сакал Деметриос, иако помлад ама во пур-
пур роден син, сакал да му го оспори престолот на постариот Константин. Протове-
стијарот Франце по седми пат како пратеник е испратен кај Мурат, а овој пат по-
среќен отколку претходните шест пати. Султанот милостиво ја сослушал молбата 
да го подари византискиот престол, пратеникот би го натоварил со дарови, а седми 
и последен Палеолог, е задни грчки цар, викан Константин, како и првиот, седна на 
византискиот престол со султановата милост, а неговиот син само три години по-
доцна ќе го покопа во неговите развалини...“. 

За Скендербег Османите многу малку пишеле-Хамер пишел според Барлети. 
Стр. 180: (1458.) „Што сега и од времето на смртта на Мурат II во Албанија 

се случило, што се однесува на војните чарки, ќе биде кратко обфатено во следната 
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книга и тоа ќе биде место и прилика да се говори за прекинување на огнот измеѓу 
Скендер-бег и Турците. За настаните за војната на Унгарија (за што унгарските 
историчари молчат, а за кои говорат само османските историчари и Халкондилас), 
како и настаните на војната против Србија, која конечно постанала турско наемни-
штво, ќе раскажуваме така истовремено да ги прескочиме грчките настани, воедно 
да би можеле потполно да го раскажеме подјаремувањето на Грција, без обѕир на 
заземање на Србија, кое паѓа во тоа време“. 

Се наведе стр. 180 за 1458. година, а стр. 182 се: 8.9.1459. и 15.5.1458; на 
стр. 183 е 15.5.1458 и стр. 184. месец 7.1458; стр. 185 месец 10.1458. и месец 1. и 2. 
1459; конечно на стр. 186 е 13.4.1460. Во следените две страни (187/8) нема година. 

Меѓутоа, од стр. 189, како Глава четиринсеста, е поднаслов Настани до 
освојување на Негропонт. Па следи на историчарите извор им бил само Барлети. 

„Поминало седум години на Мехмедовото владеење од освојувањето на Ца-
риград, а со нога да не стапнал на азиско тло. Бил зафатен со освојувањето на Евро-
па, подјаремување на Грција те со војната против Србија и Албанија. Србија била 
освоена, ама Албанија Скендер-бегова со устрајната храброст останала непокорена. 
Грчката власт на Пелопонез била скршена, ама во Трабзон (Трапезунт) столувал 
уште еден Комнен на рушевината на Византиското Царство. И овој да го покопа во 
голема пропаст. Било потребно да се осигура мир во Европа. Поради тоа Мехмед 
одма, по освојување на Мореа, склучил мир со Скендер-бег, кој за овие десет годи-
ни бил во непрестална, повеќето со победоносна борба од снагата на османската 
војска. Османските историографи не само да не ги запазуваат Скендер-беговите де-
ла за овие десет години, туку ги покриваат со најдлабоко молчење и останатите де-
сет години и држат дека не е вредно на трудот да се говори за него сè додека Мех-
мед не тргнал со војската против него. Иако не можеме да го делиме оваа молчење 
со Османите, кои Скендер-бег повеќето ги победувал, те должноста ни наложува да 
го сослушаме и гласот на европските писатели кои пишат за Скендер-беговиот жи-
вот, ипак не можеме неговите поедини боеви и дела да ги следиме со Барлетовата 
опширност (кои сите Скендербегови биографи ја препишувале) и, побрзувајќи со 
важните настани, ќе ги собереме настаните на овие десет години, кои Барлети ги 
опишува нашироко во пет книги, во три главни резултати: прво- битки и опседну-
вање, второ- преобраќање на Мојсо и Хамза, трето- прв прекин на огнот и после 
две години постигнатото склучување на мирот“. (За мене е битно потеклото, Р.И.) 

Стр. 201: „Мехмед, кој засега не можел да ја освои Круја, го градел и зачвр-
стил стариот валински град, кој денес е викан Елбасан (Илбесан) и е седиште на са-
нџакбегот. Го разорил до темел градот Чорли, кој Скендер-бег го соградил неда-
леку од Драч на брегот на морето. Наскоро потоа умре Скендер-бег во Алесија, ста-
риот Лисус, кој во историјата е помалку прославен на својот основач- тиранин Дио-
низиј од Сиракуза и со опсадата на Филип III Македонски, отколку со Скендер-
беговата смрт. Умрел во својата шеесет и трета година, победоносно војувајќи три-
есет години против Мурат II и Мехмед II и нивните освојувачки војски да ја спаси 
верата и слободата на татковците од турскиот јарем. Како Пир освојувачки не го 
пронил победоносното оружје до срцето на непријателското царство, а ипак, по-
голем од Генциј, ја избегнал судбината да биде победен. Во него била храброст ка-
ко во оние два крала, неговите земјаци, обоени со понешто албанска окрутност, со 
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која илирската кралица Теута, убивајќи ги пратениците и спалувајќи ги римските 
лаѓи, овие предизвикале на прва војна со Илирите. ...“.(Сабри Годо-постар 10 г.,РИ) 

Стивен Рансиман,71 на стр 176, говори за Преживеаните на династиите: 
„Двете царски династии наскоро практично сосема згаснале. Од преживеа-

ните браќа на царот Константин, деспотот Димитрија во почетокот добил добар 
третман од султанот. Му била дадена апанажа од териториите што претходно му 
припаѓале на Гаталузи, градот Енос и островите Лемнос и Имброс, како и делови 
од Тасос и Самотраки. Тие му носеле годишен приход од шестотини илјади сре-
бреници, половина од островите, а половина од Имброс... 

Деспотот Тома побегнал со својата сопруга и деца на Крф, а со себе ја понел 
главата на апостолот св. Андреј, што се чувала во Патрас... 

Тома имал четири деца. Најстарата Елена, уште како дете била омажена за 
Лазар III Бранковиќ, кому му родила три ќерки. Во 1459 година, наскоро по смртта 
на нејзиниот сопруг, ја омажила својата најстара ќерка, Марија, за босанскиот крал 
Стефан. Кога Турците ја окупирале Босна, младата кралица била однесена во харе-
мот на еден турски генерал, а Елена и нејзините две ќерки побегнале во Леукос. 
Една од девојките, Милица, се омажила за владетелот на Кефалонија и Левкас, Лео-
народо III Токо, но умрела без пород неколку месеци подоцна. Другата, Ирена, се 
омажила за Јован Кастриот, син на Скендербег и, по смртта на свекорот, заминала 
со него во Италија. Елена останала на дворот на зетот во Левкас и, на крајот, се по-
влекла во манастир, каде што умрела во 1474 година“. 

Стр. 179: „Со двајцата внуци на Тома, Мехмед-паша во Константинопол и 
слабакот Коинстантин во Рим, згаснала царската лоза на Палеолог. Помладата гра-
нка, што потекнува од Адроник II, која владее во Монферат уште од четиринаесет-
тиот век, згаснала во машка линија во 1536 година, а последните по женско наслед-
ство преминало на маркизата од Мантова. Ќерката на деспотот Теодор, Елена Пале-
олог кралица на Кипар, умрела во 1458 година, а нејзиното единствено дете, крали-
цата Шарлота, починала протерана и без деца во Рим 1487 година. Единствените 
потомци на царот Мануел Палеолог што се денес живи можат да се најдат во јужна 
Италија, во семејствата што потекнуваат од Јован Кастриот, синот на Скендербег“. 

Врската била само со тн.Византија, само како Православно Царство, со своја 
Македонска династија и нејзини македонски цареви. И Македонска ренесанса, итн.  

 
КОМНЕНИ МАКЕДОНЦИ 

  
Бидејќи Комнени биле Македонци, а се истребува сè македонско, еве за нив: 
Рајнхолд Ланге,72на стр. 194, пиши: „Исак Комнен потекнува од високоугле-

ден род, кој првовреме живеел во Македонија, подоцна големи поседи во Пафла-
гонија придобил. Исак, кој веќе ја надминал педесетата година, како млад човек 
служел под Василиј II и преку неговата женачка со ќерката на последниот булгар-
ски цар Иван Владислав доспеал до големо богатство....“. (Врска со Самуил, Р.И.)  

Стр. 250: „...внукот на Јован (II. Комненос [1118- 43], Р.И.) поради наводно 
навредување од царот настапил како непријател, исламската вера ја прифатил и 
ќерката на Султанот Масуд I. од Икониот ја омажил. Тристотини години подоцна 
                                                 
71 Стивен Рансиман, Падот на Константинопол 1453, Слово, Скопје, 2004. 
72 Reinhold Lange, Imperium zwischen Morgen und Abend, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972. 
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тврдеше Султанот Махмед II., Освојувачот на Константинопол, бил наследник на 
овој Комнен“.(Фатих=Патих, х=в, патив-од него пателе кога тој го ослободил, Р.И.) 

Стр. 267: „Во Мала Азија бил султанот Масуд I. од Иконион и неговото Ца-
рство го поделил меѓу неговиот син Килиџ Арслан II. и неговиот зет Јакуб Арслан, 
кои, како не инаку да се очекува, наскоро жестоко завојувале...“. 

Хамер, на стр. 1, вели: „Турците...Халкокондил се колебал измеѓу потеклото 
на Турците и Скитите или Парќаните, а Франце прифаќал, ласкајќи ја таштината на 
изродените Грци, романтичната приказна, дека Османовата владеечка лоза поте-
кнува од Исак Комнен, отпадник на својата вера и својот народ. Бидејќи добро го-
ворел арапски, бил тој кај Персијците, те. Турците (иако овие не се Персијци ниту 
говорат арапски), мошне омилен- како преведувач на повеќето римски и грчки но-
вели на арапски, те бил почитуван како втор Мумамед. Се оженил со ќерката на се-
лџучкиот емир. Син му бил Сулејман, татко Ертуголов, чиј син бил Осман...“. 

Овде нема турски (Османов) јазик. Тогаш таков немало-тој бил подоцна. 
Бидејќи Ѓеорѓија-тн.Скендербег бил епирски господар, се говори за Епир. 
Георгиос Накратзас, на стр. 63, пиши: „Латинското владеење во Македонија 

беше краткотрајно; беше укинато во 1224 год, од византискиот владика за Епир Те-
одорос Комнинос Дукас...“. Овде се говори за семејството Комнени во Епир=е Пир. 

Марин Барлети,на стр.706, пиши за „Хијаранит Коминат“-Аријанит Комнен. 
Стјепан Антолјак, на стр. 449, пиши: Од Сервија неуморниот Василиј пак 

тргна за Тесалија...Сега Василиј, поради тешката ситуација во Долна Сирија, каде 
што Арапите ја загрозуваа не само оваа земја, туку и Антиохија, го смени во Солун 
архонот на тој град Никифор Уран и наместо него го назначи патрицие Давид Ари-
јанит. Истовремено изврши измена и во Филиполис...“. 

Стр. 576: „Тоа значи дека Аријанит прво станал стратег автократор на Ско-
пје, а веднаш по покорувањето на другите делови на Самуиловата бивша држава и 
катепан на ‘Бугарија’ “. (Само Бугарија немала врска со Дунавските теми, Р.И.) 

Јован С. Поповиќ, за Ѓорѓи Кастриот говори „славен кнез епирски“. Па тоа 
било наследство на таткому, кој не можел да биде кнез на Епир ако не бил Комнен. 

Јозеф фон Хамер, на стр. 142, пиши: „…На овој состанок се појавиле: Арија-
нитес Топија Комнен, господар на јужна Албанија од реката Вијоша (Аоус) сè до 
амбракискиот залив, денес викан Нарта кој за владеењето на Мехмед I заслужено 
се прославил со храбрата одбрана на својата земја против Турците…Арианитесо-
виот брат Андрија Топија владеел со своите синови во северна Албанија сè до Епи-
дамно, те. Драч. Нивни предок бил Карло Топија, кој ја соградил Круја и Петралба 
(Арнауд Београд), кога Иван Кастриот, Скендер-бегов татко, најпрво постанал го-
сподар на Епир... “. 

Али Хадри, на стр. 23, говори: Византискиот цар Манојло Комнен (1143- 
1180), па Домитрие Прогон. “Димитрие им дозволил на дубровачките трговци, да 
тргуваат слободно во неговата област и со нив склучил спогодба за тоа. Од друга 
страна војувал против зетскиот владетел кој ја напаѓал Северна Албанија, со на-
мера  да ја освои, а со Рашка бил во добри односи, зашто бил оженет со Комненија, 
ќерката на Стеван Првовенчанин. Тој бил во непријателски односи и со Венеци-
јанската Република, зашто се обидел да го освои Драч“.  

Следи врската со Комнените треба да се трага порано, како и кај Османите. 
Ама има автори кои поради интерес на своите народи нив ги одбегнуваат. 
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Ј. Г. Хан,73 на стр. 148, има фуснота, во која кажува што пишел Барлети: 
„Епиротите тој ги зема како и Албанезите, оти малку напред при опсадата на Све-
ти Град вели: praesidium omne e Dibrens milite constabat, sabacta ea qens Skanderbego, 
sed nun usque quaquam Epirotici nominis et lique erat...“. Па Арбаните биле Епироти. 

Стр. 206: „Ние наведуваме дека Јован Цимис цар...Да повеќе не влегуваме 
во опишувањето на положбата, која таму ја имал митрополитот Охридска во исто-
чната црква, тогаш не би било место, а особено ваљано дело Захаријино, веќе тука 
стварта мошне добро се исцрпела. Ние само уште тоа ќе го споменеме, дека повеќе 
прославени списатели седеле на оваа столица, и самиот царевиќ Андрија Комнен. 
Во оваа независност траела митрополијата сè до 1767...“. 

Следи доказот дека Арбанија била Охридска и Комнена. Значи, македонска. 
Стр. 232: „Нас тоа далеку би не затурило...1254 се завадија Никифор Ангело 

деспот епирски со царот Михаило Палеолог (кој малку пред тоа ги протерал лати-
ните од Цариград) и дојде до бој околу господството на полуостровото“. 

Кај Ј.Г.Хан, на стр. 465, е наведено што пиши професорот Карло Хопф: „По-
знатиот истиоричар д-р К. Хопф, во годината 1862 и 1863, заради историјата на Гр-
ција во среден век, презел мошне грижливо испитувања на сите архиви, библиоте-
ки и оделни (приватни) книжари, на кои можел да им пријде, во Италија и Грција, и 
уз тоа да го распростри своето испитувања и на историјата на Албанија. Неговата 
неуморна марљивост беше наградена со сјајни последици, особено кај историјата 
Албанска; оти нему му испадна за рака не само тоа, да пронајде гомила до сега не-
познати податоци од историјата и географијата, особено од добата кога Анжујците 
владееле во средна Албанија, но уште и во завештување (Aufzeichnung), кој Јован 
Мусаки последен деспот Епирски, им оставил на своите синови, и со тоа се изнело 
ново врело за историјата Скендербегова и неговото доба“. 

Стр. 468,: „Во устието на реката Мат...Таа го задржала своето старо име и 
уште се вика уште и денес Арбенија. За време на Анжуите таа правела регион Alba-
niae- грофство Албанија и стоела под особено племе грофови, кое бар подоцна се 
викало Топија (Thopia). 

Арбенија е срце на средната покраина, а Кроја е главно место во неа, према 
тоа и со важност на ова место. Изузев доба на Карло Топија, Драч, што на запад се 
опира стоел вазда во рацете на една или друга морска сила. На ова приморска раван 
на исток се ослонува планинската долина Мат, во која на северната половина е 
племето Мирдитско а на јужната Маќанско. Маќа била пременска покраина на ср-
пските Кастриоти, а не Арберија. Тек кога Скендер ја дочепал Кроја, стоел на пола-
гање право на иста, и тоа како наследен внук Топија“. 

Стр. 469: „Главниот друм од запад...Долж Шкумба, од море до Охридско 
Езеро, владееше за Анжуј и Кастриоти племето Топија, и при тоа беа во блиска вр-
ска (gemeinsamer) племенски со династиите Албански. Меѓу овие беа најславнии 
Аријанитски Топији, што стоеле околу планината Кандавија. Тоа по прилика уште 
од почетокот на 11. век е познато, од доба кога цар Василије го покорил Бугарското 
Царство. Во Охрид стоеја Гропа (Groppa) и владеа и со Дибра (јужна долина од цр-
ниот Дрин); во Презба поново друго племе, кое може да биде Аријаниќани- се ви-
каа Комнени“. 

Следи заклучокот, дека Аријанитите биле Комнени- по потекло Македонци. 
                                                 
73 Ј.Г. Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардара., у Београд у Државна штампарија, 1876. 
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„Јужен сосед на ова брѓанско племе Топија беа во исто време-Мусаци (Mu-
sakis), кои во последно доба на Византиското господство, се викале Епирски...“. 

Конечно следи сите биле Комнени, кои подоцна меѓусебно се поделиле. 
Стр. 471: „Победата на Аријанит Големи во теснецот на стара Кандавија...“. 
Стр. 476: „-Михаил Комнен, син на деспотот Никофор Комнен...“. 
Стр. 477: „Consens на Вилина Таренски да би го помирил деспотот Никифор 

со Севастократорот Константин Комнен со Дик Ангело“. 
Стр. 483: „Вистинско племенско стебло почнува тек од синот Тодоров (пра-

дедо на нашиот деспот) Андрија II, кој се оженил со девојката на соседната куќа со 
Комненија Топија. Оваа му родила три сина и две ќерки, од кои потоњи една се 
омажила за кралот Баош (II) Скадарски, а другата за Гропа, господарот Охридски“. 

Стр. 485: „По Гино I дошол неговиот најстар син Андрија III. Овој се оже-
нил со Кирана од куќата на господарите од Аргирокастрон, која му родила два сина 
и две ќерки; една од овие Марија, се омажила за Аријанит Топија, најславното со-
седно племе на север- Комнени. 

По нив дојде Гино II, татко на нашиот деспот, кој родил со некоја Кирана од 
Гора два сина и шесторо ќерки; од овие три нив отишле за Комнен од Топија, а 
една за негој Дукагини“.  

Стр. 486: „Состојба во Албанија...: Аријанити Комненос...Андрија Топија...“ 
1. Мусакија. (стр. 488) 

„Дека деспот го доведува името Мусакија од старата Молосија...(оти уште и 
денес голем дел на варошкото население во Берат, главна варош на Мусакија гр-
чки говори)...господари (Карлили, земја на Карла; Тока Богдан- земја Богданова, и 
што во отсекот Комнен Топија наведи место Халкокондилас, каде тој говори за зе-
мјите Сандали, Иван Аријанити, не грижејќи се нејзината поблиска одредба)“. 

Стр. 489: „Понатамошните хорографски белешки за споменатиот предел не-
ма повеќе во деспотовите записки, ама ни дава општа и по историска важна беле-
шка, дека т.е. реката Девол е меѓа на покраините на Мусаки и Топија. 

Тоа се господари од стеблото Мусаки, по кажување деспотови. 
Ова поново се земји кои им припаѓале на Мусаците со тоа, што изумреле 

некои владеечки племиња околу нив: 
1. Охрид (на друго место напишано и Алкрија или Делкрија т.е. и Елкрија) 

една митрополија, чиј округ вреди повеќе од 1200 дукати, припаѓала на Гропи па 
изумреле. 

2. Презба припаѓала на господарот Комнина Презби и на неговиот син Тори 
или Торих. Семемјството изумрело. Неговата наследница е вашата баба Кирана. Во 
езерото Презби има едно острово, на кое е манастир и моштите на св. Ахелаја (тре-
ба св. Ахил)“. (Презба=Преспа, Р.И.) 

Стр. 490: „9. Никола Сакати (роми) бил барон од Сендира на две села; една 
ќерка на овој Комнен се омажила за Аријанит (за кога ?)“. 

2. Топија. (стр. 491)  
„Ние мораме најпрво да ја покажеме своината на земјиште на Топија, оти по 

белешките деспотови оваа доаѓа во непосредна своина на средна Албанија; со тоа 
денешниот поглед би бил сосем сумлив, по кој власта на најславните членови на 
ова племе, Аријанит Голем одело до на јужниот брег на Војуса (Аос) и се протегала 
до на Артската земја. 
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Како што деспотот вели, господарството на разните гранки на Топија се 
протегале преку округот на денешна Тирана, Драч, Каваја, Елбасан и Спата со пла-
ниските теснеци на старата римска Кандавија, меѓу Елбасан и Охрид и преку дене-
шниот округ Мокра и Гора, која ја чини половина на Охридско Езеро. Низ овој пре-
дел води главен пат, негде Via Egnatia, во правец од исток запад; овој пат би можел 
да се нарече историска бразда (Striche) на Албанија. Реката Девол правела меѓа на 
настојувањата на Топија и Мусак. Владеењето на ова потоње племе, по наше ми-
слење, имало своја просторија меѓу Девол и Војуса, и господството никогаш не му 
беше поголемо, иземено само на добата кога Топија ќе се пружи до најужниот брег 
на Војуса, и кога во Аргрикастрон стоело господарско племе Сарбис Зенебиен. Но 
меѓу Сарбисите и Топите, по деспотовите белешки не може никако да се знае дали 
било какво сродување. 

Ние го раздвојувеме племето Топија во две главни гранки: приморски То-
пија во кои бил главен член Карло Топија, и брќани Топија, во кои било историско 
лице Аријанит“. 

А. Приморци Топии (стр. 492)  
„Во иста прибелешка веќе сме го покажале чинителите, кои говорат за го-

сподарите што во ова грофови биле, и заради краткост упатуваме на тоа; меѓутоа 
ние знаеме само за еден Мусак Топија, кој 1343 го поставил Кантакузен за првенец 
округ околу варошот Арта, ако тоа веќе не е какво лице на лозата брѓански Топија. 

Дали сите таму споменати стоеле во каква нераздовојна племенска врска, за 
тоа само може да се нагодува оти немаме за тоа баш никакви одредени знаци…оти 
преминале во католичка вера тек 1318 година. За ова верување би можело да се зе-
ме напомената на деспотот, дека Карло Топија и со Блиниште владеел. 

Еден знак за високото држење на овој династички елемент на племето Алба-
нско изнесува Akropolitza p. 98, кога го наведува 1255 некој Гуламос (Виљелмо ?) 
од Албанона како господар на градот Кроја (што е Албанон) и маж на синовицата 
царицата Ирена, т.е. ќерка на еден сестричин царев. Бидејќи нема име на таа жена, 
тој генеолошки мошно мачно на крајот да се фати; но и поново би можело со проф. 
Хопф да им се приброји во Комнени. 

По тоа племето било со царското семејство сродено и ова сродување паѓа 
уште пред добата на Анжујците. 

Не е неможно, дека брѓанските Топии по ова сродство се викале и Комнени, 
кои сите го присвоиле, оти во ова доба не е необично, потомците на каква мајка да 
го придаде нејзиното име, ако само по нејзиното име племето е пославно отколку 
ли татковото. 

Ние не наведуваме ни во Хопфовата збирка нити и каде уште каков знак, да-
ли проморската лоза го носела името Комнен; и за големиот Карло Топија се гледа 
од мермерниот натпис во црквата на манастирот на Св. Јован кај Елбасан, дека ова 
никако не е; оти таму се вели, дека албанскиот владетел Рапилко (Карло) Топија е 
прв, од домот Вранцуски со својот најстар син Ѓорѓе ја основал оваа црква во год. 
1381, 22-та година на неговата власт. Овде навистина не би го изоставиле името и 
Комнен, да Карло го имал. На место тоа се споменува неговото племе од домот Вр-
анцуски,кој се заклучува од таа поколност,што мајка мелеска е ќерка на Анжујеви“. 

Стр. 494: „Почем сега Barletius стр. 37. споменува дека Андрија Топија и син 
му Комнин (овде само крстено име) и Мусакиј да се готово на исто место, каде де-
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спотот вели дека стоел Карло Топија (оти овој го споменува пределот Скурај, Му-
сахија, Гераби и Фарка), тоа можеме да го земеме како за докажано, дека овој 
Андрија Топија е внук на големиот Карло Топија а син на младиот син Карлов Ка-
рло. Но во каква родна врска стоел овој со историскиот Аријанит ? 

Кој го земе горното кажување деспотово за сигурно, тој ќе мора овој да го 
земе само како брат негов, оти и тој така исто Топија се викал. Напротив на такво-
то верување има две сумливости. 

Ни деспот ни Барлетиј нигде не споменуваат дека тие биле браќа (Карло То-
пија и Аријанит), но Барлетиј ги споменува при броење браќата Аријанит само нив 
двајца, Мусак и Владениј; а не вели ништо за каков Андрија. 

Почем понатаму на имињата Андрија и Аријанит, како што подолу ќе види-
ме, едно со друго се променува, и при тоа мора да се земе, дека овие имиња бар то-
гаш се броеле како облици на исто име,- тоа би морало да се земе дека двата сина 
на истиот татко имале исти имиња; ова е вистина кога еден Мусак наведвува, ама 
дека такви примери повеќе било- тешко би можело да се верува. 

Ама на послетку деспотот го спомемува некој Матеранда (Матеранга ?) 
Аријанит како татко Сунин, жена Гина I Мусак, а со тој суперменик Андрија II Му-
сак и Баоши II не може никако да се земе дека она лице бил син на Карло, по-
младиот син на големиот Карло Топија, но можело во толку  пред да се земе дека 
овој Матеранго е прадедо на историскиот Аријанит, ама за тоа нема баш никакви 
сигурни докази. 

Ние би биле склони горното кажување деспотово да го ограничиме на Андр-
ија Топија и неговите потоњи потомци а односите на сродство меѓу Андрија и 
Аријанит да го оставиме како нерешена ствар. 

Споменатиот натпис во црквата на манастирот св. Јован се дознава 1359 год. 
како година кога стоел на власт Карло Топија а со тоа воедно и доба кога роди-
телите му умреле. 

Хопф во него и неговите сродници го нашол уште и ова сведоштво: Карло 
Топија го освоил Драч од Млечаните 1368; поседот Дулињо 1370 а умрел 1387. Не-
говата жена која деспотот ја вика Војисава, на друго место се вика Катерина Бао-
шиќева. Неговиот син Ѓорѓе на Млечаните 1392 год. им го остапил Драч и умрел во 
истата година. Овој Ѓорѓе, за кого вели деспотот дека умрел без деца, оставил во 
колку се знае само една единица ќерка Елена, која ја зел Константин Кастриот, де-
до Скендербегов. Овој Константин полагал право на градот Кроја, како своина на 
дедото на неговата жена, а Млечаните го оптужиле како издајник те го убиваат 
1402 година (по своја прилика годината кога Скендербег се родил). Неговата вдо-
вица и неговите синови добивале пензија од Млечаните“.  ... 

Брѓанска лоза на Топија. (стр. 496) 
„Двете лози Топија само по ова име се едно; напротив името Комнен, Голем 

и Аријанит како да се однесуваат само на лозата Аријанити или на Брѓани. Ама де-
ка имињата Комнен и Голем уште се и браќа на историскиот Аријанити, во тоа се 
сложува во кажувањето и деспотот и Барлетиј; тоа мора значи да произлегува од ма 
каков заеднички родител.- Напротив Скендербеговиот таст во тоа се разликува од 
својот сродник, што општото племенско име во ист мах е и име на колено и крсте-
но име. Ние се обраќаме сега на овој Аријанит исклучиво и почнуваме со наводот 
деспотов за настојувањата негови, оти и тие се од историски интерес, па тоа ќе ни 
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помогне да ги осветлиме местата на големите дела, на кои тој треба да им се за-
благодари за својата слава... 

По деспотовото кажување ова бил имотот на Аријанит Големиот Комнина, и 
тоа го изразил со нарочити зборови; тој држел еден дел на Македонија, т.е.“.  ... 

Стр. 502: „Покрај брѓанската лоза на Топија Аријанти, мораме да го спо-
мениме по кажувањето деспотово уште една гранка Топија Горе (Гора) оти тој при 
една прилика го споменува себастократорот Павле Гора и три старци, а подоцна ка-
ко поново Павле Гора како татко на неговата мајка Кирана. 

Овие Топија Гора со блиски сродства веројатно биле господари на езерото 
Презба. Може да биде дека овие веќе изумреле и при тоа ‘нашата баба’ Кирана (т.е. 
негова мајка) е нивна наследница. 

3. Гропа.  
Тие се северни соседи на споменатите три лози брѓански Топии. Тие се поја-

вуваат под името Кропа или Гропа. Деспот ги споменува само узгред; ние овде ќе 
го изложеме вкуп двете; што знаеме и по деспотот и по Хопфовите истражувања. 

1. 1273 Карло I Анжујец го утврдува Севаст Павле Кропа во разни негови 
имоти, села во долината Еба (не знаемо која е). (Хопф) 

1274 се појавува и Јован Мусак како пратеник албанески пред новиот неапо-
лски генералвикар. (Хопф) (албанески=арбанески и викар-викатор-Викторија, Р.И.) 

2. Кропа, господар од Охрид, зет на Андрија II Мусак. 
3. Захарија Гропа не го споменува деспотот, но Барлети на крајот на XI кни-

га стр. 45 вели дека се борел во втората битка во долината Валхи, кога Скендербег 
во една јаруга го победил; а по сведоштво едно, кое Хопф го нашол во Миланската 
архива, тој оди во Сицилија со останатото албанско господство. 

4. Кастриоти 
Додека кажувањата деспотови за двете племиња се само повеќе на локална 

цена, додека исказите негови за Кастриотите со сојуз со Хопфовите истраги доби-
ваат светско историско значење, оти тие ни отвораат сосем нови гледишта, со кои 
може да се оцени положбата Скендеребегова во неговата земја. 

Во ова ни се чини дека е понајважно тоа што Константин Мусак вели, дека 
Скендербег не е роден Албанец, туку Србин значи од племиња дојденски кога Фал-
мерајеровите се поткрешуваат, кој т.е. го рекол истото судејќи по словенскиот об-
лик на името Кастријатово. Како поново од доба Скендербегово па до денес ни-
малку не се променила говорната граница,- таа првобитна постојбина на Кастриоти 
не била на словенска но на албанска земја, оти во околината на Скендербеговата 
варош и околу двете села на Сињ, како и на својот лев брег на Дрим не се говори 
денес никако другчие но по арбанашки. Стои значе близу на памет тоа, дека Скен-
дербег е некакво српско племенско семејство, кое за српските господства на споме-
натите земји, тука имало своја баштина (лена). Словенскиот облик на името Ка-
стриоти би можело нас да не упати да мислиме, дека тоа семејство не била издавно 
таму, те немало време потполно да се поарнаути“. (Арнаути=Одметници, Р.И.) 

Од изложено се потврдува, цело господство било во врска со Комнени. Па 
тоа не била, како што говори авторот, само некое колено пред Георг Кастриотис, 
туку од времето со појавата на семејството на Царевите Комнени со Царот Самуил. 

Меѓутоа,само со цел да не биде било што тн.византско(источно ромејско)на- 
следсто, а да се дојде до посебно арбанско, а Албанија била на Кавказ, за Аријаните 
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се почнува во последните колена, за Георг Кастиотис да не се прикаже Комнен (тн. 
Византиец), туку Аријанитит чија авторова врска би била Албанезите. Па вакви ни-
когаш не постоеле, ниту на тие бригиски и охридски простори тоа би било можно. 

За ова да биде поубедливо, на стр. 504, се наведува: „...Како поново од доба 
Скендербегово па до денес нималку не се променила говорната граница,- таа прво-
битна постојбина на Кастриоти не била на словенска но на албанска земја, оти во 
околината на Скендербеговата варош и околу двете села на Сињ, како и на својот 
лев брег на Дрим не се говори денес никако другчие но по арбанашки...“. 

Бидејќи никогаш немало било какви тн.словенски преселби, нема-ло ниеден 
материјал доказ/наод за преселби (растение, животно, кола, дел од кола, колце, дел 
од колце, пара, сад... и било што друго). Ова говори дека населението било доморо-
дно. Дојденци на Балканот биле Арнаутите=Гегите (Татари, Черкези...) и Циганите.  

Пак, јазикот на Склавините бил само тн.словенски=варварски=пелазгиски= 
тн.Хомеров на кого говорел и Платон. Следи тој да биде прогласен и илирски јазик. 

Арбанаски јазик не е тн.словенски на еден народ туку на повеќе народи. Ова 
говори дека денешниот е „мешан“ грчки, романски, турски и словенски (Мајер).  

Овде е најбитно, под турско се говори за татаро-турски.Па следи монголски. 
„Племето Скендербегово, како што и во првиот одел сме виделе, стоело на 

граничните планини на Дибре и Маќа и било словенско потекло; па баш од тоа што 
Скендербег бил Србин, може да се разбере она што Барлети за него вели, дека т.е. 
имал големо влијание на населението на Горен Дибри, кои српски зборуваат; но 
баш исто од друга страна ни го отежнува ова прашање, како тој странец, можел да 
биде на чело на поносната странска госпоштина арнаутска ?“. 

Појавените збрки се авторови од на берлинско- виенската школа, која шири 
невистина- во Арбанија се говорел само пелазгиски=тн.словенски јазик, а не друг. 

„Хопфовите истраги можат во неколку ова да го расветлат, оти внуката Еле-
на, наследница на снажната стара куќа Топија Комнен,- не можела да им биде на 
Албанезите баш никалку страна“. 

Па овде се говори само за Топија Комнен. Следи горното било и е излишно. 
„Ако од овие две главни прашања се обрнеме на претките Скендербегови, за 

кои досега ништо не се знаело, Хопф и поново ни изнесува за тоа некои податоци. 
Хопфовто сведоштво го назива Скендербеговиот дедо Констанрин Кастриот 

dominus serinae и му даваат назив Probistiti (Protovestiarius ?); по белешките деспо-
тови поново, тој се назива Павле и со изрека се тврди, дека тој имал две села во Ма-
ќа, а тоа се Гарди поштере и Сињ. Читателот ќе може да се потсети на нашата патна 
белешка, каде рековме како ни испаднало за рака да го пронајдеме ова Долна Гар-
да: таа е 4 часови источно од Кула Матес во Кјутет Скендербег неколку часови се-
вероисточно оттаму и поново ги распознавме селата Горен и долен Сињ.- те со тоа 
ја пронајдовме постојбината Скендербегова, за што долго се препирало. Во местото 
на имотот Серино што во сведоштвото се споменува, ние денес го имаме селото 
Зерју 4 часа јужно од Кјутата, што по своја прилика било склонито и обично стани-
ште на Константин по што се оженил со Елена Топија. 

Хопф држи дека Скендербегов дедо Константин е исто лице како и Констан-
тин Кастриот, син на Бранило Кастриот, управителот Александар Ѓориќ (Gjoritsch) 
во Канина. Ако тоа би било вистина, тогаш со ова бар би се знаело името на праде-
тото на Скендербег. (Се говори само за Ѓорич, а не Ѓориќ: ќ- Вуково, Р.И.) 
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Константин се оженил, како што горе сме виделе, со Елена, едина внука на 
големиот Карло Топија и наследница на баштината на неговиот татко Ѓорѓе Топија, 
најстариот син на Карло Топија. Но баш ова и бил узрок на несраќата Константи-
нова, оти Млечаните го убиле како бунџија (1402), што било само подметнување, 
оти полагал право на Кроја, која припаѓала на наследство на неговата жена. 

Неговата вдовица и двата му синови Алексиј и Јован (Иван) фигурираа 1403. 
како пензиоинери млетачки. 

Јован 1406 бил поставен за Dominus satis potens а 1407 фигурирал како Ка-
лауз (Вазал) млетачки. 

Во 1410 го нарекле ra adstictus Turcis, кој е proprium natum на исто даден во 
талецништво.Толку се знае по сведоштвото кое Хопф го пронашол.[Е грешка 1810] 

Деспотот го споменува, како што сме кажале, само дедото Скендербегов под 
името Павле, и вели, дека тој имал две села Сињ и Гарди поштера (т.е. долен град), 
но неговиот син Јован се направил господар од сè на Мат; но заприметува тој, дека 
тек неговиот син Скендербег ја зел Кроја, која неговиот татко никогаш не ја имал. 

Скендербеговата мајка деспотот еднаш ја нарекува Воисава Трибалба, втор 
пат Воисава Трипалда, додавајќи дека таа била од добра куќа. Таа родила деветоро 
деца, четири сина и пет ќерки. За првиот син вели дека се викал Репош, и дека про-
вел богоуден живот, бидејќи отишол на Синај и таму умрел како монах. 

За Станиша и Константин вели деспотот, дека тие двајцата со Ѓориќ му оти-
шле на султанот во талецништво, но дека рано поумреле. Ѓорѓи, кого Турците го 
викале Скендербег, бил најмлад од сите четири браќа. 

Од Ивановите пет ќерки најстара била Марија мажена за Стефан Црнојевиќ 
господар црногорски. Деспотот не го споменува мажот на втората ќерка Ела; по Ба-
рлети таа била мажена за Стрезиј (? Срезоја) Баоша господар на Мизија, додека де-
спотот вели дека за истиот отишла четврта ќерка- Влајка; по Барлет поново оваа 
Влајка отишла за Гино Мусак.74 Третата Ангелина се мажила за Владан Арајанит. 
Исто и последната ќерка била Мамица, која Скендербег ја омажил за Мојси Ди-
бранец, внук на Аријанит Голем, бидејќи најпрво го наговорил те од својата прва 
жена (најстара сестра на нашиот деспот) Суина Мусакијева да се растави“. 

Бидејќи се стапувало во бракови за имот, сите биле во врска со Комнените. 
„По деспотовото кажување Скендербег бил најмлад од сите четири сина; 

ама тој да бил најмлад син, тоа изгледа неможно поради споменатото мажење на 
неговата најмлада сестра;оти кога деспотот се повратил во постојбината тек во сво-
јата 40- та година, а нејзиното мажење не можело да биде одма во прво време, тоа 
на Мамица морало да му биде добри четириесет години за нејзиното мажење. 

Од ова се изведува дека Скендербеговиот татко кога се обврзал на султанот 
да му помага со војска, не можел да биде непрестално вон своето семејство, но бар 
од време на време дома се навраќал. За разните односи на животот Скендербегов, 
изнесува деспотот најточни белешки: 

На почетокот на својот писмен состав наведува деспот, дека Скендербег му 
било седум години кога со своите два брата отишол во талецништво кај Турците, и 
дека во четириесеттата година своја и поново покрстил. На свршетокот на кажува-
њето вели понатаму: ‘Скендербег умре во Декември 1456 година; живеел 21 во по-

                                                 
74 Следи Барлети правел збрки. Најголема негова збрка-лага била дека Ѓорѓи Кастриот се обрежал. 
Исто така, тој пиши, дека неговиот Скендербег се допишувал со султаните, што не е точно итн., итн. 
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стојбината бидејќи се повратил и покрстил. Кога се вратил му биле отприлика 40 
години, така да тој живеел само отприлика 63 години’. (Годо-изгледал постар, Р.И.)  

‘Скендербег војувал со Турците отприкика 24 години, а после неговата смрт 
војувањата ги продолжиле господите албански отприлика уште седум години’. 

По согледаните искази деспотови, Скендербеговото родување паѓа значи во 
1403 година, и со овие години ова е околу шест години постар од исказот кој до се-
га е најден дека е најран. (За Сабри Годо, Скендебег изгледал постар 10 год., Р.И.) 

Ако земеме сега дека Скендербег Ивановов син се родил во 1403 година, и 
дека не може да се земе, дека сите пет сестри негови после нега се родени, тоа ми-
слиме дека не ќе се превариме, ако земеме дека таткому Иван на секој начин се 
оженил пред 1398 година. Ако земеме дека на Иван за неговата женидба му било 
само 20 години, дека по сведоштво имал еден постар брат Алексиј, (горе споменат), 
-таа мажечка на Елена Топија за Константин Кастриот не можела да биде после 
1375 година. Ама во ова доба живеел не само нејзиниот татко († 1592), но ќерката и 
на нејзиниот дедо, големиот Карло Топија († 1387). 

Почем по веродостојноста може многу да се пресмета, дека Елена Топија не 
можел да ја грабне Константин, но дека по воља нејзина родбина му е дадена- од 
тоа излегува дека Константин морал да има важна положба меѓу албанското плем-
ство, кога се удостоил со таа почест да се ожени со наследницата Топијева. 

Во очите на Албанезите значи Скендербег, иако со словенско потекло, внук 
на последната наследница на постарата лоза Топија. Оваа положба можел да го пр-
иближи на брѓанската линија Комнена, меѓу кои беше првиш Аријанит Голем, кој 
подоцна му постанал таст. Ако сега Скендербег е роден 1403, те тој пред смртта на 
својот татко (1431) можел да има веќе 28 години, и бил значи доста зрел, да го 
Мурат II негов поочимиште, и тој стегот на овој најживо да го осети. По тоа може-
ло да му биде веќе 32 години кога Аријанит побегнал од царевиот двор (1435). Ве-
ројатност говори, дека тој со овој свој сроднк уште за своето бавење во царевиот 
двор дошол во поблиски однос, и дека значи одма при првата своја појава во та-
тковината тука веќе имал снажна потпора во Аријанит. По што веќе постанал зет на 
Аријанит бил поради сродство со овој и уште поради своите сестри, за великаши во 
северна и средна Албанија; во врска со сите големи династии: Баоши, Дукаѓини, 
Црнојевиќ во Црна Гора и Мусаци. Кога тек во 40 или 41 година, тоа не може ни 
малку да биде чудно она голема војна слава негова, која тој ја придобил во Турците 
со своето лично јунаштво и војводински дар,- оти за тој зрел човек било доволно 
време. (Бригите брак во робинска врска: Бриги-Епирци=Молоси-Малеси-ја, Р.И.) 

Ако земеме дека Скендербег се родил 1403 и дека по кажувањето деспотово 
во седма година отишол во талецништво, тоа можело да биде по тоа во 1410 годи-
на; но тоа и не би можело подоцна да биде, оти и во една млетачко сведоштво ова 
се споменува во истата (1410) година. Почем сега Франсоа Ленорман (Deniers de 
Balsch, c 14) споменува по Валтсликове (la Soverainetè de Montenegro) еден поход, 
на кој стогодишниот Евронос паша (един уште жив другар Урханов) подигнал 1410 
(бидејќи се качил на престолот Муса Челеби) нога на истакнатиот Баоша III.- може 
да биде покорувањето Иваново и давањето на синовите во талецништво било баш 
во оваа војна. 

Во останатото 1410 година паѓа во оваа размирица на турскиот двор која тр-
аела од битката Ангорска (1402) цели единаесет години,- и веројатно дека Албан-



 59 

ското господство за ова доба повеќе пати се пригибала едниот или другиот крунски 
такмец и поново го оставале. Било како му е драго, толку се може (по до сега рече-
неното) на сигирно да се рече, дека Скендербег не можел да биде испратен во тале-
цништво 1421 за време на првиот албански поход Муратов (II). Оти Мурат II се ро-
дил 1403, значи бил врсник Скендербегов, и овој имал при Муратовото стапување 
на власт веќе 17 години. Времето на Муратовиот освојувачки поход на Албанија, 
како по раскажувањата Францесови и Халкокондилови Иван Кастриот и Аријанит 
се покориле (тој поход бил после несреденета опсада Биоградова) не може точно 
хронолошки да се одреди; но тоа се разбира не може да биде пред 1421. Скендербег 
морал значи да биде одгојен на дворот на Мухамед I, татко на Мурат II.  

Чудновато се сложува деспотот и поново со Францес и Барлетиј во тоа, што 
вели, дека таткото го дал во талецништво на Мурат него со уште двата му браќа, 
сите мали, и додава дека овие два брата уште се помлади. 

Но Скендербег, го продолжува деспотот разкажувањето, израснал убав (di-
sposto), паметен и јуначки маж и после смртта на својот татко одбегна од Турците. 
Тој т.е. го прател пашата Влашки во војна против Унгарците, и кога овој таму поги-
не и Турците се разбегаа, побегна и Скендербег, и така некако се случи, тесно да му 
се прибие на благајникот (канцлер) пашин. Скендербег рече да го фатат и го при-
мора во име на пашата, да му даде сума на губернаторот Кројин, овој земјата да му 
ја предаде. Благајникот после многу врцања разбра во што е ствар, а Скендербег 
поново го уби после, да не би можел да го издаде. Потоа Скендебег тргна на пат за 
Албанија, дојде во Кроја и на голема радост на сите Албански господштини се до-
чепка на овој преку секоја мера јак град, и одма се покрсти. Одма потоа се собраа 
албанските господи во Леш на собрание; едни дошле сами, другите испратиле по-
лномошници. Скендербег го изрбаа со листа за капетан на Албанија. За тоа раска-
жува тој, како Скендербег облетал заради неговата тетка (деспотова cousine) околу 
татко í Аријанит Голем и како овој пристанал на светување на неговиот зет Гина II 
Мусак (татко на нашиот деспот а вујко невестин), за што Скендербег онако зло му 
заблагодарил. 

На тоа што неговата Суина ја отерал Мусак Комнен, по наговор Скендербе-
гов, не е едина замерка која деспот му ја префрла на Скендербег; оти тој го криви и 
за тоа тој неговото семејство после смртта на Гини II му го грабнал пределот 
Томорица. Тоа го покажува само вкусот и паметот деспотов, што тој овие сите пре-
кори му ги натура на карактерот Скендербегов. Тој вака за него вели: Господарот 
Скендербег бил паметен, јуначен и убав човек (beu disposto), и бил од сите свои пр-
едци најголем и најснажен господар. Оти бидејќи го преграбнал Маќа, таткова сво-
ина, се наместил како господар на Кроја, што неговиот татко не ја имал, и кога по-
станал главен капетан (генерал капетан) од Албанија, тој се намери да ги дограби и 
сите земји. Тој ги фаќа браќата Јово (? Gion) и Гојко (? Goico), (лат.)75 неговите се-
стриќи, и ги испрати на стариот крал Фердинант Неаполски, тој да ги држи заро-
бени, и ја презеде нивната земја, која се викала Мизија и стоела меѓу Кроја и Леш. 
Тој ја преграбна исто така баштината и од Мојси Комнен, која била во Дибри; овој 
бил човек од срце и не можел да го претрпи ова насилство и им оди на Турците. Ту-
рците го направиле војвода над една војска и го испратиле на Скендербег. Ама овој 
му порача, ако тој назад се врати дека ќе го држи како свој брат и Мојси се по-
                                                 
75 Наведените имиња, како и сите други, биле само на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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вратил, оти знаел дека тој кај Турците извесно ништо не ќе биде и не сакал со хри-
стијанска крв уште посилни да ги направи.  

‘Кога татко му умрел, тој ни ја зеде Томорица и малата Мусакија, и така 
исто и на другите господи баштини Коми и Рандиз, и овие не можеа да се бранат, 
оти тој се ослонувал на војската (Kriegsvolk) а Турците секој час ни се закануваа. 
Неговата надеж сè повеќе растела, ога папата Пије II намеруваше крсташки поход. 
Но по смртта на овој папа тој ја изгуби својата надеж, и на послеток Турците нава-
лиле и нас и него, оти Богот нас не наказал поради нашите гревови’. 

По изворите кои постојат земаме сè до сега, со мирот на Дајна во пролетта 
1466 меѓу Млечаните и Скендербег престанале сите задевања помеѓу нив. Но на-
пред споменатите сведоштва покажуваат, дека оваа војна траела до походот Мура-
тов (II-г) на Албанија, кој отпочнал со опсадата на Свети Град (Сфети град) 14-г 
Мај 1449 година. Веројатно, дека само стравот од овој грижливо спремен поход ги 
разедини борачките сили помеѓу Албанезите“. (стр. 511) 

Деспотот го мразел Ѓорѓија,како и дека тој се раководел според Барлети итн. 
Следат: 5. Бранај или Брана Конте;па 6 Дукаѓин;7. Семејство во Дајно (итал. 

Дањо) 8. Црнојевиќ итн. Меѓутоа, за книгава е битен само еден: Георг Кастриотис. 
 
АЛБАНЦИТЕ ФАЛСИФИКАТОРИ 
 
Иако на Балканот Албанија никогаш немало, Албанците говорат дека Скен-

дербег бил само Албанец.Дури тој говорел албански јазик, а таков никогаш немало. 
Ѓорѓи Кастриот бил само таканаречен Искендер, чие име било само перси-

ско, а во употреба само во Ерменија, но не во Турција каде се употребува-ло само 
Скендер. Бидејќи Османовиот јазик бил новоперсиски со монголски=турски зборо-
ви, за него не се говори Скендер туку само Искендер.Па никогаш немало Скендер... 

Ова било повод, и во Македонија како Турците, денес се говори за Скендер. 
Кога се говори за книгата Скендербег на Барлети, овде се додава она, што за 

таа книга го пиши Јулиус Писко,76 вице конзул во Јанина. Тој на стр. 7, започнува:  
„На почетокот на 15 век во денешна Албанија владеело мноштво повеќе или 

помалку самостојни кнезови, меѓу кои Јован Кастриот еден кој бил најугледен. Ка-
стриотите наводно потекнуваат наводно од Ематија во Македонија и владеечката 
област Кроја заедно со дел на крајот Дибре“.(Дебар-Дибар со говорна разлика,Р.И.) 

За Ематија во Македонија се објаснува: „Денес Меглена; важен град на овој 
предел е Воден на- Бистрица, која со од Биелица и Крусавица се здружува и обра-
зува Могленица и потоа Бистрица (турски Кара-Асмак)“.  

„Тврдењето на некои нови историчари, дека Кастриот бил со српско поте-
кло, веројатно би требало да се изведува на околноста, дека Јован Кастриот бил 
оженет со Воисава, ќерка на еден Трибалски Кнез, како и исто така делимично се 
објаснуваат словенски имиња на неговите пет ќерки (Мара, Ела, Ангелина. Влаика 
и Мамица) и четири синови (Репош, Станиш, Константин и Георг, подоцна Скен-
дербег)“. 

Следат објаснувања: „Барлетиус и други соопштуваат, дека Скендербег бил 
роден во 1404 година; Панганел изгледа да ја прифаќа 1414, бидејќи тој наведува, 
дека Скендербег со девет година во годината 1423 на Мурат II му бил испорачан“. 
                                                 
76 Julius Pisko, Skanderbeg, Historische Studie, Wien, K. U. K. Hofbuchhandlung Wilhelm Frick. 1894. 
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„Како кај многу значајни личности и овде народното верување породотот на 
Скендербег е митолошки накитено. Спореди сонот на Олимпиа (мајка на Алексан-
дар Велики), легендата на змијата во креветот на Херкулес на Скипио Африканус 
итн. итн.“. 

Следи врска со Македонија (Ематија), Бригија (змија...), сатрап Ерменија ... 
Стр. 8: „Неединство...Арианит Топиа Комнен...“.-Комнени биле Македонци. 
Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот на Македонија и нејзина-

та историја достоен за неговата слава“. Тој бил Македонец- Арбанија Македонска. 
Албанскиот академик, Каплан Буровиќ, на стр. 103, пиши: „...Од Албанија 

беше и Ѓураѓ Кастриот- Скендербег, кој по националност беше Македонец...“. 
Ј. Г. Хан, на стр. 37, пиши: „Честитиот германски работник професор Хопф, 

патувајќи повеќе години низ Италија и Грција заради историската граѓа на ова по-
следната,- истражил многу прастари докази за Албанија и семејството Кастриоти, а 
со тоа и историјата Скендербегова сосем нов облик í дал. Тој ми ја соопштил оваа 
примедба додека во Сир бевме, и ме областил дека со неа по воља можам да се ко-
ристам. Тие се во дадатокот на овој дел на домет. Од нив сум дознал дека Кастрио-
тите, како што веќе и Фалмерајер (Fallmerayer)77 тврдел, Српско потекло; таткото 
Скендербегов имал само две села свои во Маќ Сињу и Гирди и Поштере, па се оже-
нил со Марија од благородното племе Топија (Thopia), наследница на сè на Мат, те 
со тој пат освен друга остава има да му припадне и сета онаа земја. Па како и Кроја 
на Топија му припаѓала, доа дедото Скендербегов и на тоа право полагал, ама тоа 
животот го стоело. Оти Венецијанците го домамиле во Дурацо, те како издајник го 
погубиле, а на жената и обата два сина негови им дале помош (пензија). Така може 
само да се разбере, како таткото Скендеров (син на наследницата Топија) можел да 
биде господар од сета Мат, и во она доба кога Турците прв пат ја покорија Алба-
нија, тој и соседот од југот Аријанитес Мусаки- биле најчуени прваци во земјата. 
По нарочитата белешка во хрониката, која Хопф за Мусаците (Мусаки) ја прона-
шол, Скендербеговиот татко никогаш ја немал Кроја. Оваа положба на стварите на-
водува значи на мислата, дека тежиштето (Schwerpunkt) Кастриотова била во Мат и 
Дибри а никако во приморската равнина; дека главна основа на снагата не доаѓала 
никако од татковата куќа, туку од наследницата Топија, и дека последниот Скен-
дербег ја присвоил Кроја како дел, кој по право í припаѓало на неговата баба“. 

Јован С. Поповиќ,78 на стр. 5, пиши: „Во оној дел на Европа...Албанија или 
Арбанија...најпознат бил Иван...сопругата негова се викала Војсава, ќерка на буга-
рскиот поглавица, со која имал девет деца, пет женски пород: Мара, Ела, Ангелина, 
Влајка и Мамица; а четворица машки имено: Репош, Станиш, Константин и најмла-
диот Ѓорѓи, за кого овде е збор“. (Воисава + л = Воислава, Р.И.) 

Од наведените имиња сите биле само тн.словенски- никако тн.не-словенски. 
За бугарскиот поглавица има објаснување: „Денес се знае, дека Кастриотите 

биле српски род. Што се однесува на Воисава, мајка Скендербегова, за неа преда-
нието вели, дека била сестра на Марко Кралевиќ. Секако Барлециевиот бугарски 
поглавар ќе биде Србин од Македонија“. (Бугар + л = Булгар, Р.И.) 

Се кажа дека Крали Марко бил Булгарин, дури имало и Булгарска шума итн. 

                                                 
77 Fallmerayer: das Albanische Element in Griechenland. 
78 Јован С. Поповић, Живот и витешка војувања славног кнеза епирског ™ор�а Кастриота Скендер-
бега, Панчево, Накладом књижаре Браће Јовановића, Пешти 2. јануари 1828. 
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Се потврдува, поимот Булгар не означувал етнички народ туку само припа-
дник на македонската народна (вулгарна=булгарна) Охридска архиепископија, чиј 
припадник бил и Крали Марко, кој според српските автори бил само едно: Србин. 

Токму поради тие државнотворни народи се прават фалсификати- албански. 
Што се однесува за Ѓорѓи Кастриот дека бил Скендербег, кој како млад го 

примил исламот и бил обрежен, што го пиши Марин Барлети, како и потоа тој се 
повратил во христијанството, еве доказ дека Барлети направил една огромна гре-
шка- Мирољуб Јевтиќ, на стр. 162, наведува: „...ама затоа Ѓерѓ Кастриоти чинел ло-
ша ствар оти се бунел против исламот. Оти направил најголемо светогрдие го напу-
тил исламот, а за вероотстапништвото и убивањето на муслиманите што тој неми-
лици чинел,према шеријатот следи исклучуво смртна казна“-видлива е голема лага. 

Па нашиот Ѓорѓи Кастриот, на својот внук Зарчин, од сестра Ангелина, кој 
соработувал со исламот, му ја откинал главата. Следи само тој без глава можел да 
биде Муслиман=Турчин. Токму заради наведеното, тн.Албанци Ѓорѓи Кастриот са-
мо по смртта го обрежале, иако од него немало ништо останато- тој бил разграбан... 

Али Хадри говори за „Ѓерѓ Кастриоти Скендербег“. Па таков немало туку 
само Георг или Ѓорѓи и само таканаречен Скендербег- по Александар Македонски.  

Како доказ дека се прават фалсификати тој на стр. 69 го наведува „Скендер-
беговиот печат со грб“, а на него стои: GEORGIUS CASTRIOTIS SCENDARBIGO. 

Меѓутоа, последните три слова (-тис) од Кастриотис се бришени- итн., итн. 
Овде е битно да се наведе тоа дека имало само Георг или Ѓорѓи, но никако 

било какво непознато име Ѓерѓ, име кое би имало врска со Арбанија- веројатно со 
Кавказ, Унгарија итн. Еве го и доказот: Ј. Г. Хан, на стр. 85, има фуснота: „...Во 
останатото во Албанија нити сме чуле за Кастриот ниту за Ѓорѓи, туку само за не-
кој Скендербег кај Гегите и Скендеребеј (не се менува) кај Тоските. Но ќе мора да 
биде, дека она име било постојбински дометок, кога во останатото на Кастра не мо-
же поздраво да се земе за негово родно место.  

Стр. 493: „Ние не наведуваме ни во Хопфовата збирка...албанскиот владетел 
Рапилко (Карло) Топија е прв, од домот Вранцуски со својот најстар син Ѓорѓе ја 
основал оваа црква во год. 1381, 22-та година на неговата власт“. 

Од наводот се потврдува, во Арбанија за него не било познато името Ѓерѓ. 
Па ова било затоашто тој бил само Бриг. И следи тој на главата носел шлем 

како Бригот- македонскиот крал Пир со римскиот цар Нерон до римска провинција 
Епир=е Пир-со рогови на бригискиот бог Арес=јарец, види стр. 12/49/70/85: во 
Охрид[Битола] се вели: „Аре[Але] што прави“, со значење: „По-боже што правиш“. 

На него има двоглаворел. Тој бил православен=тн.византиски со кого се бо-
реле Православните=тн.Византијци со македонската династија против Турците, а 
до денес Албанците како Турци=Муслимани ги ништат македонските цркви... во 
кои се најдува македонскиот двоглав орел. Значи, Албанците во душата се изроди. 

Кога некој е одроден (Арбаните),тој најповеќе ги мрази своите (тн.Словени).  
Следен фалсификат се гледа кај него, е белото кавказко капче- на македон-

ски кече од кечева волна итн., што се гледа на цртежи на стр. 59 на главата на Ни-
кола Дукаѓини, стр. 65 на главата Конт Урани и стр. 103 на главата Лек Дукаѓини. 

За да се потврди дека овие се фалсификат се гледа капата на Ѓон Кастриот- 
ѓон-от се носи на кондури [=кон дур само тн.словенско], така велеле античките Ма-
кедонци, а овде бил само Јон + а = Јоан + в = Јован или Ион + в = Ивон, о=а, Иван. 
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Па неговата капа нема врска со кавказко-црноморското албанско- арнаутско 
капче носено вон Скиптарија- според скиптар со свој православен двоглав орел, ту-
ку со македонската капа која секогаш се носела. Само таа била црна- православна. 

Капчето не смее да се истоветува со шлемот на „Мојси Големи“, стр. 51, кој 
бил Македонец Комнен. Тој како Македонец бил Голем- за Албанците само Мал. 

Музафер Бислими, наведува слика на Скендербег со портет од 16 век, па 
италијанска гравура од 16 век и рељев во Словачкиот манастир Бутча.79 Со нив се 
потврдува дека капата била црна.А таа била како македонската на македонски крал, 
што ја наведив на насловната корица на второто издание на мојата прва книга 
„Средоземјето прадомовина на Европјаните“, Битола Р. Македонија, 1999 година... 

Бидејќи овде се говори и за јазикот, еве и јазичен фалсификат: во арбанската 
како бригиска и македонска историја се познати Владимир, Тихомир, Добромир... 
Следи Добромир=добро мир да произлегува од добро и мир. Меѓутоа, кај нив мир 
било/е добро. Со наводов се потврдува, нивниот јазик е мешан и од туѓи простори... 

Стјепан Антолјак, на стр, 42, вели: „Интересен е и списот Служба и житие 
на св. Јован Владимир, од кого има повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858). Во 
него се говори за војната што ја водел Василиј против Самуил и неговите роднини 
Мојсеј и Давид. Самуил во тој спис се титулира: ‘крал на Бугарија и Охрид’ или 
‘цар бугарски’, додека ‘крал на Бугарија и Илирик’ се нарекува Иван Владимир, чиј 
татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана, родум Римјанка. Според таа леге-
нда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерка на Самуил, чиј син Гаврило заедно 
со својата жена бил привзаник на богомилите, кој заедно со масилијанците и дру-
гите еретици го уништил св. Владимир“. (Тривал=Трибал- па само Тракиец, Р.И.) 

Халкокондил пиши: „...Србите ... Трибали- народ најстар и најголем од (си-
те) попуздано знам...“.Ова говори, поимот тн.Словени станале политички во 19 век. 

За да се потврди дека шлемот на Македонецот Мојси Големи немал врска со 
кавказката бело капче, се наведе македонската капа на Иван Кастриот, а овде се до-
полнува владетелската круна на „Карло Топија-дело во минијатура“-враце скиптар. 

Еве докази дека Георг Кастриотис бил со тн.словенски јазик а и необрежан. 
Музафер Бислими,80 на стр. 10, пиши: „3. Словенски извори: Албанските 

феудалци имале и словенска канцеларија. Тоа останало како наследство од српска-
та држава, во чиј состав биле порано. На пример, во еден дубровачки документ од 
28 ноември 1434 година, објавен од Јован Радовиќ, дубровачката влада му ги посо-
чува на унгарскиот крал Сигисмунд политичките прилики во Албанија и меѓу дру-
гото му дава на знаење дека на Андреј Топија треба да му се пиши на српски јазик, 
бидејќи немало латинска канцеларија...“.(Српски јазик во 19 век со В.Караџиќ,Р.И.) 

Бидејќи Арбанија секогаш била под Охридската архиепископија јазикот бил 
само македонскиот тн.старословени, настанат со реформа на македонскиот коине. 

Стр. 56: „Во 1428 година, Ѓон Кастриот...Иако биографите на Скендер-бег 
велат дека тој како млад е одведен во заложништво кај султанот и таму е воспитан 
во исламски дух, сепак, од други документи пред се венецијански, дуборвачки, хи-
лендарски и други се гледа дека до 1430 година Ѓон Кастриоти ги имал сите четири 

                                                 
79 Марин Барлети, на корицата на својата книга, е претставен со иста капа, и брадест. А брадата била 
православна, и никако католичка. Православните со сила ги терале да се стрижат и бричат подоцна. 
80 Музафер Бислими, Борбите на Скендер-бег со Османлиите, со посебен осврт на Македонија, 
ИНИ, Скопје, 2001. Жалосно е кога во Р.Македонија се печата книги за Велика Исламска Албанија. 
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сина кај себе, па може да се заклучи дека Скендер-бег е земен како заложник во 
1430 година, кога веќе имал 25 години...“. 

Се потврдува, Георг Кастриотис никогаш не бил обрежен, никако ни зало-
жник, ниту тој и неговиот татко биле католици или муслимани и дека тие мислеле 
дека требало да се борат против католичка Италија со своите владетели, кои сора-
ботувале со султанот и неговиот ислам, а против православието без прекин од 1071 
година. Следи никогаш немало било какви писма меѓу султанот и Македонецот-
Православниот Георг Кастриотис. Сè било фалсификат на Марин Барлети (16 век). 

Меѓутоа, постои исправна историја за Георг Кастриотис, што ја напишал 
автор, чиј брат бил соборец на Георг Кастриотис, зашто пишел Џамарино... 

 Еве следен фасификат, што кај Ј. Г. Хан, на стр. 21, се чита: „Дали пак Ер-
менското- Албанското име Маќа се претворило во грчките усти во Емаќа- не знае-
ме да кажеме, но им го оставаме на знајачите, кои ќе ги испитуваат дотичните ја-
зици.Толку ваљда само да се примети дека треба да се внимава,старото македонско 
пределно име да не се помеша со албанската Маќа- како што тоа го видов кај Бар-
лети и некој други писатели; оти така би можело да се случи постојбината на Алек-
сандар Велики да се премести во Албанска Маќа“. (Ематија=е мати..=мајка, Р.И.)  

Меѓутоа, Барлети тој присвојувал ем ерменски и ем македонски простори. 
Следи кај Ј. Г. Хан, на стр. 21, има фуснота: „Конзулот Бадеран има една го-

лема карта на оваа околина, на која ја развали ‘Pella како место на родувањето Але-
ксандрово’ паѓа среде Маќа“.Произлегува дека Марин Барлети правел само збрки. 

Стр. 49: „Госп. Рафаило Амброзиј, архиепископ од Дурацо, кој усрдно ме 
угостил, ми дал најдрагоцени податоци за географијата и етнографијата на својата 
епископија (тој тоа подоцна во особен мемоар за мене го собрал и придодал уште 
мошне корисна карта)- а со тоа со особена благодарност ме обрзал. Јас од тоа по-
сле се користев со следните податоци за митрополијата Дурацка. Овој округ црко-
вен под себе ја има освен Мат (која во црковниот говор уште се вика Македони-
ја)…“. Фуснота: „ Како што е познато Македонското кралство допирало негде до 
брегот Јадрански…“. Па делото на Барлети било ерменско, македонско и арбанско. 

Дрскоста на М. Бислими, како и на други азиско- европски албански автори, 
се чита, што стои на стр. 49: „Кастриотите...што се однесува до народноста на Ске-
ндер-бег, за најголемиот дел од научниците што се занимаваат со оваа проблемати-
ка и според документите со кои располагаме, нема дилема дека тој е Албанец, би-
дејќи на ниедно место во оваа литература и во изворите што ги цитирам (освен во 
дел од српската литература) не се доведува во прашање неговото потекло...“. 

Бидејќи до 1913 година немало арбански=скиптарски народ, а Албанија би-
ла на Кавказ- види автори кои пишеле за Александар Македонски...и Страбо- Георг 
Кастриотис никогаш не бил кавказки Албанец. Па се лаже сè за него и за неговите... 

М-р Музафер Бислими истото го пиши како Али Хадри, со исти слики итн. 
Овде е битно да се наведе дека како Албанци албанските автори ги сметаат 

Арбаните=Скиптарите=Тоските и Арнаутите=Гегите. Па ова не е вистина затоашто 
тие се со различно потекло европско и азиско и затоа тие меѓусебе не се разбираат. 

Мирјана Мирчевска, во Етнолог 9, на стр. 67, пиши: „Во Република Маке-
донија доселеното албанско население припаѓа на две групи: Геги и Тоски. Неспо-
редливо е поголем број на Гегите во однос на Тоските. Околу 90% од вкупното ал-
банско население во Македонија припаѓа на Гегите додека само 10% се Тоски...“. 
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На стр. 68 се говори за Геги во Струшко...Следи фуснота за Геги и Тоски: 
„До пред 10-15 години албанското население од ниту едно село во Струшки 

Дримкол, не склучуваше брачни врски со албанското население од с.Велешта (иако 
географски се соседна села), токму поради сознанието дека припаѓаат на различити 
племенски организации“. 

Па Тоските од југот на Арбанија биле Европјани, а Гегите Азијати кои жи-
вееле и во северна Арбанија.Следи Тоските од југот да говорат Дивјаци... за Гегите. 

Стр. 68: „На една карта од 16. век на која е преставена структурата на насе-
лението на Балканскиот Полуостров, може да се види дека селското население во 
Македонија било составено од Македонци, додека во одделни градови заедно со 
Македонците живеело и турско население. На истата карта не е претставено ниту 
албанско население ниту муслиманско население ниту христијанско бидејќи во тоа 
време, во 16. век сеуште не било доселено. Присуство на оваа население во пого-
лем број не е регистрирано ниту во текот на 17. век (7,11)“. 

Бидејќи Албанците се фалсификатори, тие кажуваат Македонците биле Ди-
вјаци Словени, а тие Албанците биле Илири: Албанците не ги познавал Херодот (5 
век п.н.е.), ни Прокопиј (6 век н.е.) кој пиши за Склавини- тој не познавал Словени. 
Следи Арбаните биле познати во вториот милениум н.е. како Православни Бриги. 

Стр. 70: „Првите албански родови кои се доселиле на територијата на дене-
шна Република Македонија, воедно се и најстарите албански родови кои дошле со 
првиот доселенички бран во 1780 година. Околу 30% од целокупното албанско на-
селение отпаѓа на овие доселеници. Вториот доселенички бран, кој бил неспоредно 
поголем, траел од 1801 до 1840 година. Педесет проценти од вкупното албанско на-
селение дошло токму со оваа струја. Масовното населување на албанскиот етнос 
било завршено некаде околу 1840 година, иако не може да се смета за сосема за-
вршено. Околу 10% од албанските родови се доселени со помали миграциски дви-
жења кои траеле се до 1912 година, поточно до потполното и конечно пропаѓање на 
турската империја (12, 23-26)“. 

Следи арнаутскиот елемент да биде зголемен само од гегската Јужна Србија. 
Вангел Качев, во Енолог 9, на стр. 273, пиши: „За високиот прираст на алба-

нското население во Македонија доста убедливо зборува и податокот, според кој во 
1880 година на територијата на етничка Македонија живеело вкупно 75.000 Албан-
ци, или 0,53% од вкупното население,81 а според пописот на населението во Репу-
блика Македонија во 1994 година, бројот на албанското население инесува 441.104 
жители, или 22,9% од вкупното население во Републиката“. 

Во Заклучокот: „...околу 90% и припаѓаат на групата Геги...“. 
Х.Р. Вилкинсон, пиши за Југословенски попис, 1949, а на стр. 305 наведува: 
„Во меѓувреме, Југословените во 1948 извршија попис на населението во 

Република Македонија, чии резултати се дадени на следната табела: ...Македонци 
788.889... Албанци 197.433... Конечен збир 1.152.986. Податоците се базирани врз 
пописот извршен на 15 март 1948, со дозвола на Југословенскиот федерален 
институт за статистика. 

Според овие бројки во 1948, Србите формираат само 2,5% од целокупното 
население во Македонија. Македонците пак формираат 68,4%. Најголемо малцин-
ство е малцинството на Албанците- 17,1%. Други малцинства со поголем процент е 
                                                 
81 Македонската лига и уставот а државно уредување на Македонија, 1880, Скопје 1985, с.238. 
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турското- 8,3%. Циганите беа одделени како посебно малцинство. Во класификаци-
јата на националности беа земени во предвид и јазикот и религијата“. 

Танг Куангши, на стр. 21, пиши: „Социјалистичка Република Македонија е 
расположена на најјужниот дел на Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија, на север граничејќи се со Социјалистичка Република Србија, на исток со 
Бугарија, на југ со Грција, а на запад со Албанија. Во должина од север до југ до-
стига 160 км а исток- запад 215 км, со вкупна површина од 25.713 квадратни ки-
лометри, што претставува 10,1% од површината на Југославија...“. 

Стр.22: „Според пописот на населението од 1981. година, Република Маке-
донија има 1.901.400 население, што претставува 8% од вкупното население на Ју-
гославија. Целата земја има вкупно 435.530 домаќинства. Густината на населението 
изнесува 74 луѓе на еден квадратен километар. Од нив 70% се Македонци, 17% Ал-
банци, 7% Турци, а другите се од српска, ромска, влашка националност или луѓе 
кои за време на пописот од разни причини не ја искажуваат својата национална 
припадност или едноставно се декларирале како Југословени. 

Сега бројот на населението на целата република веќе надмина одамна 2 ми-
лиони. Според најновите испитувања, градското население надмина 55%, а сел-
ското се движи под 45%“. 

Албанците како лажговци мора да се види колку нив ги има во Р.Македо-
нија.Во прилог е германскиот амбасадор во Р.Македонија Ханс-Лотар Штепан. Тој, 
на стр.23/24, пиши како Албанците „одбија да учествуваат на пописот на населе-
нието. Оттаму се доби впечаток дека тие не би сакале да се докаже дека учеството 
на Албанците во вкупното население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не 
í одеше во прилог на нивната намера за уште поголема застапеност на македон-
ската територија како и во јавните и државните институции. За да ја достигнат бр-
ојката од 40%, колку што тие тврдеа, им треба уште неколку години до следниот 
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на дравјанство на илегално 
преминатите Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегнаа од 
Косово по првите нереди во 1981 година., а особено по војната од 1993 год., и за 
кои албанските лидери се погрижија да останат. Со помош на нивниот висок ната-
литет, за еден одреден временски период сигурно ќе се доближат до посакуваната 
бројка од 40%. Тогаш ќе прифатат да учествуваат на попис“. („доближуват“, Р.И.) 

„Иако ги бојкотираа претседателските избори, етничките Албанци во Маке-
донија земаа учество на парламентарните избори. На зачудувачки начин бројот на 
пратениците избрани од албанското население во Македонија не ја достигна ни 
официјалната статистичка бројка од пописот за учество во вкупното население од 
22,9% (а да не зборуваме за наводните 40%). По првите слободни избори во Маке-
донија во 1990 год. 23 од 120 пратеници во Парламентот беа Албанци, т.е. 19,2%. 
Во 1994 год. беа 19 пратеници, значи 15,8%, и во 1998 год. беа 21 (+1)=22, тоа се 
18,3% од вкупниот број на пратеници. Далеку од бројката од 22,9%“. 
 Ваквото остапување говори дека изборите се местени, кои не одговараат на 
бројната состојба на двоконтинталниот дворасен тн.народ тн.Албанци, кои се само 
самоволници, злосторници, трговци на човечки органи, дрога... зашто финансира и 
исламската албанска мафија, чии цели не се народни туку исламски и злочинечки. 

Се истакна: „пратениците избрани од албанското население во Македонија 
не ја достигна ни официјалната статистичка бројка од пописот“. 
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Затоа следи да се направи фалсификат попис со 18,4%, чии вредности се со-
впаѓаа со наведените 18,3%.Бидејќи била повторена постапката,видлив е злосторот. 

Следи бројката на пратеници, значи 15,8%. Ваквиот процент е блиску до ви-
стината затоашто како Албанци се попишуваат и не-албанци, дури со поткупи итн. 

Ханс-Лотар Штепан, на стр. 27, наведува, што „Кристијан Фос пишува: 
‘Во 1946 год. бројот на албанското население во Македонија изнесуваше 8% 

(89.000).’ Од ова можеше да се заклучи следново: ‘Во 1950 год. и 1960 год., албан-
скиот проблем сè уште го немаше’. 

Освен на Македонците, и на познавачите на Балканот им е познато дека сле-
дниот бран на албански доселеници следеше по катастрофалниот земјотрес 1963 
год. и поканата на Тито. И по студентските немири во Косово во 1981 год. имаше 
доселување на околу 150.000 Албанци од Косово, кои според тогашните законски 
одредби беа жители на Југославија, но не и на Македонија. 

Во најскорешното минато, кризната состојба на косовските бегалци, кои 
стравувајќи од српските масакари пребегаа кон Македонија, радикалните Албанци 
ја искоростија во политички цели: За да ги зацементираат територијалните аспира-
ции и да го зголемат моралниот притисок како врз Македонија, така и врз светот, 
се трудеа да задржат во Македонија што поголем број од, според УНХЦР, 350-те 
илјади албански бегалци од Косово. На никој начин не ќе можеа да ја достигнат 
бројката од, како што тие тврдеа, 40% учество на Албанци во вкупното население 
во Македонија, наспроти бројката со 22,9%, како што беше утврдено на претходни-
те пописи“. 

Секој народ е повеќе верен, а Албанците се скори 100% Муслимани=Турци. 
Па од вкупно се 70% православни. Заклучок е дека Албанци се само 14%.  
Од 14% само 10% се Скиптари. Со нивниот мешан јазик, според Мајер алба-

нски (грчки,романски,словенски и тараотурски=монголски),се скиптаризираат 90% 
азиски Арнаути од кавказко- црноморските простори. А ова било неопходно затоа- 
што Скиптарите (Тоските) и Арнаутите (Гегите) меѓусебно не се разбираат. Со ова 
се потврдува дека тие се два различни народи од два континенти. Освен тоа, до де-
нес Арнаутите имаат монголски обележја, монголски традиции итн. И токму затоа 
тие меѓу себе не општеле, не стапувале во бракови... Тие не сакале да живеа заедно. 
Нив ги поврзал само исламот. Токму и затоа тие како Турци се селеле во Турција. 

Бидејќи се говори за скиптарски јазик, нужно е да се одгонетни дека скип-
тарскиот јазик е после укинување на Охридската архиепископија, 1767 година, под 
која припаѓала цела Скиптарија. Оттогаш почнало да се врши романизирање и гр-
цизирање на 100% тн.словенски јазик на Арбанасите, според православниот скип-
тар наречени Скиптари. Скиптарите како Бриги не го изговоруваат првиот глас х 
(Хомер=Омер, хајвар=ајвар,хајдук=ајдук, хотел=отел, хармоника=армоника...).Сле-
ди скиптарскиот да ги има сите бригиските гласови, што важи и за темниот вокол. 
Исто така, постои и гласот ѕ, кој е само бригиски/македонски во ниеден друг јазик. 
Најдобар доказ се Вуковите гласови. Такви биле њ, љ, ѓ, ќ итн., што важи и за ј. Ова 
се гледа во тестаментот од Дубровник, кој се најдува кај С.Антолјак. Во него ги не-
ма наведените гласови. Бидејќи таквите гласови не постоеле во Дубровник и Дебар, 
скиптарскиот јазик бил од времето на Вук Караџиќ. Авторите пишат најнов јазик. 

Овде да се објасне и втората случајност. Во источниот дел на Балканот Буга-
рија со Србија, а и северно Романија, темниот вокал е во помасовна употреба, како 
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спротивност на запад, каде се Дебар и Дубровник, а меѓу нив била/е Скиптарија. Во 
тестаментот од Дубровник темниот вокал не постоел. Иако во Србија тој постоел, 
него го отфрлил Вук Караџиќ. Бидејќи скиптарскиот јазик е романизиран во 19 век, 
во него темниот вокал го има како во Романија а не како во Дебар и Дубровник. Па 
и затоа авторите говорат дека Албанците не биле Илири туку Траки. Бидејќи во 
Тракија, која била источно на Балканот,каде почесто навлегувале Монголи (Татари, 
Черкези...) како платеници на Османовата војска, скиптарскиот содржи огромен бр-
ој на татаро-турски зборови. Па токму затоа авторите говорат за тракиско потекло. 

Иако е ваква состојбата,тие домородците не ги почитуваат и ги навредуваат. 
  

ВЕРСКИ И ЦРКОВНИ НАРОДИ 
 
Источното Римско Царство(тн.Византија) имало две цркви: народна(вулгар-

на=булгарна) Охридска архипепископија со македонскиот тн.старословенски јазик 
и царската Цариградска патријаршија со македонскиот тн.византиски јазик коине. 

Токму и затоа следи и коине бил царски јазик кај Цар Самуил...Цар Душан... 
Халил Уналџик,82 на стр.14, пиши: „Грегорије Палама, архиепископ на град-

от Солун, кого Османите го зазеле 1354. година, после освојувањето на Галиполе, 
ги пренел зборовите свои на поробувачите: незадржливото напредување на ислам-
от од исток према запад јасен е доказ дека Бог ним и помогнува и дека исламот е 
вистинска вера“. 

Без впуштање на точноста за кажаното „Бог ним и помогнува и дека исла-
мот е вистинска вера“, туку дека имало само исламски и православен народ. 

Стр. 16: „Географските услови го одредиле редоследот на османските осво-
јувања на Балканот. Тргнувајќи од историскиот друм Via Egnatia во правец на за-
пад, Турците преку Сера, Битола и Охрид 1385. година избиле на албанскиот брег. 
Локалните намесници во Македонија и Албанија го прифатиле османското сизе-
ренство. Нивната друга линија на продирање се пружела према Тесалија, така да 
Солун со својата лука паднал 1387. година; трета линија го следела друмот Цари-
град- Белград, и годината 1365. Маричката долина, уз незнатен отпор, потпаднала 
под османската власт“. 

Имало само тн.Византијци=Православни и Турци=Муслимани. Со прифаќа-
ње на исламот Ромејците=Православните се преобратувале во Турци=Муслимани 

Овде е битно дека до 1385. година немало Арбанци како Турци=Муслимани. 
Стр. 219: „Попис на населението извршен 1477. година во Цариград и Гала-

та содржи податоци наведени во тебелата 5“. Во неа има: Муслимани, Грко-пра-
вославни, Евреи, Ермени, Грци од Караманија, Европјани населени во Галата, Не-
муслиманско население од Кафе и Цигани. Па овие биле верски, црковни и расни. 

Следи заклучокот дека имало само Грци=Православни и Турци=Муслимани. 
Во делот на Југословенски народи под туѓинска власт (16- 18 век),83 на стр. 

462, е картата на Јурисдикцијата на Пеќката патријаршија. Северно од Дрим, јужно 
од Тетово и Штип е Пеќката патријаршија, а источно Цариградската патријашија. 
Следи сите преостанати простори биле под Охридската архиепископија. На неа се 
гледа дека под неа била 100% Арбанија. Па Арбаните биле 100% само нејзини чеда.  

                                                 
82 Halil Inaldž, Osmansko carstvo, Klasično doba 1300- 1600, Utopija, Beograd, 2003. 
83 Opšta enciklopedija Larousse, tom 3, Vuk Karadżić, Beograd, 1973. 



 69 

Бидејќи припадниците на Цариградската патријаршија биле Грци, Грци биле 
сите по укинувањето на Охридската архиепископија.Такви биле водачите на Елада. 

Тоа биле Браќата Испиландис како Комнени, Македонци- тие имале имиња 
Филип и Александар, поробувачи на Елада-таму тие до денес се непожелни имиња. 

За да се исфрли од употреба македонскиот тн.старословенски јазик, а со тоа 
да се прекине црковното единство на православните тн.словенски народи,ткиво кое 
Рим со векови го уништувало на чија сметка се шири католицизмот и исламот, дело 
на Рим и Виена, биле укинати сите други цркви освен Цариградската патријаршија.  

Бидејќи Цариградската патријаршија била единствена црква со македонски-
от јазик коине- Птоломејов Александријски јазик, таа била противник да се има др-
уги цркви, поврзани со новите кнежества и држави: Елада, Романија, Србија и Бу-
гарија. Па таа се борела против сите, посебно Булгарската Егзархија-шизматичната. 

Вилкинсон, стр. 85, во Бугари и Грци, 1870- 1879, Бугарска Егзархија, пиши: 
„Во 1870 се појави еден настан од големо значење- Турците ја воспоставија 

автономијата на Бугарската црква со назначување на Бугарската Егзархија...“. 
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 71, има наслов: Картата на Г. Лииен од 1861, а на 

стр. 72 е фуснота: „Во тоа време само Руми (или Грци) Милет и Исламски Милет, 
беа официјално признаени од страна на Турците. Милет според зборовите на Сер 
Џон Хаут Симон преставуваше ‘малцинство што беше признаено од владата и од 
законот на Турција, што уживаше извесна црковни привилегии, училишта и правна 
автономија’. Бугарите Милет сè до 1872 не беа признаети“. 

Токму и затоа следи сè до 1872 не можело да има било какви некои Бугари. 
Марко Дого, на стр. 24, пиши: „Во секој случај, не можело да се оди уште 

поназад. Во најопширниот и образложениот извештај за патувањето во Европска 
Турција од периодот пред Кримската војна со кој располагаме- серија статии кои 
Сипријен Робер ги објавил во ‘Revue des Deux Mondes’ меѓу 1842 и 1843 г.- залу-
дно би барале било какво споменување на јасното и специфичното македонско пра-
шање. Францускиот писател раскажувал за ‘грчко-словенскиот свет’...“. По „... 
Mondes“ следи фуснота: „во нивниот разум, називот Бугарин ги означува сите хри-
стијански нации, како спротивност на муслиманските“. 

Стр. 48: „Како што веќе рековме...Бидејќи потребните средства постоеле, а 
со нив и извесна доза на такт, според авторатитвните мислења на Брајслфорд, осво-
јувањето на Македонците í било на располагање на ‘која и да е словенска раса од 
православна вера’: тоа значи во регионот на Србите и на Бугарите; и навистина ка-
ко награда за упорна пропаганда која во различни фази била црковна, вооружена 
‘Macedonians are Bulgars to-day’ “.84 („Македонците денес се Бугари“, Р.И.) 

Стр. 55: „Тоа дека македонскиот автономистички нацрт во востанието бил 
поразен...Уште во 1897 година Виктор Берар предупредил дека сите ‘Turcs, Grecs et 
Bulgares, muslimans, orthodoxes et schismatiques /erzarhisti/, tous perdraient trop à un 
èveil du sentiment macédonien’85 Тогаш Берар мислел на огромните потенцијали...“. 

Стр. 101: „Во секој случај, забележува Мантегаза, ‘тешко е да се договориш 
за автномијата’...Еве што зборува за тоа една од главните личности на менувањето 
на насоките, веќе споменатиот Симеон Радев. 

                                                 
84 „Македонците денес се Бугари“. (Па Македонците биле Бугари- според Бугарска Егзархија, Р.И.) 
85 „Турците, Грците и Бугарите, муслиманите,православните и расколниците (егзархистите) би изгу-
биле премногу со разбудување на македонското чуство  !“ (Следи имало само црковни народи, Р.И.) 
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‘...Потребни биле упорни настојувања на пропагандата...формула на јавното 
мислење и основен принцип на дипломатската јавност на бугарското Кнезовство’ “. 

Стр. 103: „Неколку години подоцна, Мантегеза се враќа со ретроспективен 
пристап на настаните во Македонија во книшката Голема Бугарија, во која секакво 
политичко разликување во редот на компонентите на ‘револуционерното движење’ 
се губело во маглива митологија на романтичкото преродбеништво. Македонското 
прашање потполно и исклучиво повторно е впиено во бугарската историја, како 
што е востанието од 1903 година во историјата на бугарското Кнезовство- од чија 
престолнина Врховниот комитет го водел движењето во Македонија’...“. 

Стр. 120: „Дали тоа значи дека постоела бугарска вероисаповед ? Гвичарди-
ни вероисповедните разликувања ги толкувал во посебното значење кое тие го има-
ле во отоманската државна организација,а тоа е,во привременото прифаќање на от-
оманските управни категории кои врз основа на вероисповеста го определувале ст-
атусот на муслиманскиот поданик и самото право на самоуправата на millet, право-
то кое пак стоело на чело на организационите структури главно, иако не исклучиво 
црковни. Во таа смисла ‘бугарски’ имало еднакво значење како ‘поврзан со бугар-
ската Егзархија’…но не било воопшто јасно и познато врз кои основи би можело да 
се идентификува оригиналниот карактер на наводната ‘бугарска вероисповед’ “. 

Стр. 133: „Но, всушност првото книжевно искажување...“.  
На стр. 134 за овој текст следи фуснота: „... Ние останатите, само да не сме 

повеќе под Турчинот, многу ни е грижа за Србија и Бугарија ! Нашите татковци би-
ле Грци86 и тогаш никој не зборувал за Бугарите. Станувајќи Бугари, постигнавме 
Турчинот да не почитува и Европа да не подржува. Ако треба да бидеме Срби, ни-
што нема да ни пречи. Но засега, подобро е да сме Бугари.“. 

Па да се разбере, Бугарите не биле етнички народ туку само црковен народ. 
Македонците велеле, ние не сакавма да бидеме Грци, сега ли сме Бугари ?! 
Бидејќи Бугарија до 1908 година не беше држава, немало бугарски народ. 

Таа била под султанот- Цариград. Следи поимот булгар се однесувал само за народ. 
Се додава: жителите во Дунавското Кнежество прво биле само Срби, па по-

тоа Бугари со својата Црква, од 1908 година држава, а дури и Македонците Бугари. 
А. В. Амфитеатров, на стр. 39, вели: „Српското влијание...Така, на пример г. 

Ростковски, битолски конзул, во својот труд, што ги обработува статистичките по-
датоци на тој округ, дури не се  решил да ги употреби термините ‘Србин’, ‘Бугар-
ин’, а придржувајќи се кон турскиот обичај, со делењето според вероисповеста- тој 
пишува едноставно Словени- патријаршисти, Словени- егзархисти. Словени- му-
слимани. Кога бев во Битола, го прашав г. Ростковски зошто тој се однесува и при-
држува кон претпазливата класификација, тој со полна отвореност одговори дека, 
без оглед на својот седумгодишен престој во Битола, постојаните контакти со ме-
сните Словени, тој сè досега не се решава да определи каде е повлечена границата 
меѓу Бугаринот и Србинот. Претпоставката на чија страна си дозволувам да заста-
нам и јас- т.е. дека основниот македонско-словенски елемент не е ни бугарски ни 
српски, е само бугаризиран или посрбен, исто така е искажан од г. Ростковски во 
предговорот кон неговиот статистички труд. Истата хипотеза ја слушав и од г. Н. 
А. Иларион, конзул во Солун, кој 30 години го изучувал Балканскиот Полуостров. 

                                                 
86 Кога биле укинати Охридската, Пеќката и Трновската Црква опстоила само Цариградската патри-
јаршија: сите на Балканот биле само Грци,никако било какви Еладци, Срби и Бугари-овие биле лага. 
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Намерно го премолчувам мислењето на ускупскиот конзул В. Т. Мишков, поради 
тоа што тој за Бугарите е- мртва точка: тие не сакаат да го чујат името на Мишков, 
сметајќи го за свој крвен непријател и србофил со премисла (види на крајот од кни-
гата Прилог А.). (Ускуп=у скуп; Искип=и скип: скип=с кип + ар = Кипар, Р.И) 

Разгледувајќи ги Македонците како материјал за идна национално-државна 
единица, сомнително во корист на нивните сведочења, се јавуваат, конечно, не на-
дворешни етнографски мислења кои се тие- Бугари или Срби, туку пред сè тоа што 
тие самите тоа не го знаат, што тие се- народ без сознание на националноста. Во 
окрузите Битолски, Солунски, Ускупски вие ќе најдете илјадници луѓе што во свој-
от век биле и Грци и Бугари и Срби. Вие ќе најдете семејства во кои еден брат го-
вори ‘јас сум Бугарин’, а другиот ‘јас сум Србин’. Вие ќе најдете Словени што се 
сметаат за Грци, но кои не разбираат елински (грчки) дури ни ‘евхаристо’, ‘кирие’, 
‘паракало’ итн., тоа се т.н. Грци-Бугарофони. Вие ќе најдете попови што служат 
молитва на бугарски, а нивните жени се оплакуваат дека на сите би им бил добар 
егзархот туку ете ти несреќа- во бугарскиот јазик тие се снаоѓаат речиси исто толку 
малку, како во грчкиот.(Ускуп=у скуп=с куп=купрум-бакар за куп=кип-Кипар,Р.И.) 

Според националниот карактер, Македонците можат да се наречат Малору-
си на Балканскиот Полуостров. Меѓупространата положба на Македонија меѓу Бу-
гарија и Србија...борбата е усложнета уште и со единството на православната веро-
исповед во двете стремечки држави. Зашто, иако вселенската црква го прогласи 
егзархатот како шизма, во задништвото овој став не се одразува со сериозна поде-
лба на Словените- патријаршисти од Словените- егзархисти врз религиозна почва. 
Поделбата се заострува тогаш кога во неговата сфера се внесуваат национално- по-
литички начела...Македонија. Нејзиното селанство не е- ни бугарско ни српско, а 
преоден словенски род, кој со иста леснотија може да се претвори и во Срби и во 
Бугари- во зависност од тоа чија школска, црковна и политичка пропаганда ќе над-
владее во неа. Ако подпадне Македонија под влијание на Бугарите- ќе биде бугар-
ска. Ако потпадне на распоплагање на Србите- ќе биде српска. Секој словенски на-
род може да ја приведе под свој именител. Србите сега згрешиле- задоцнија со про-
пагандата против Бугарите. А на овие, што е справедлива, треба да им се одаде 
признание- не зеваат. Тие ја завојувале Македонија толку смело, вешто и брзо што 
на кутрите Срби им преостанува само со очи да трепкаат, слушајќи како нивните 
довчерашни истомисленици и истоплеменици едеднаш од ништо почнуваат да го 
говорат злогласното: 

- Бугарин сум- со таква увереност и гордост, точно како да го изговоруваат, 
безмалку: 

- Cives romani sumus“. 
Поради споредувањето на Македонците со Украинците, бугарскиот печат 

трубеше над мене: видете го- Амфитеатров веќе нашол Хохли во Македонија ! ... 
Хохли или нехохли, но ништо слично на Хохли, само на балкански начин. Ниту 
Полјакот ниту Великорусинот, без навика, не може да го разберат малорускиот 
збор, ниту пак можат да бидат разбрани во Малорусија. Истото е и со Бугарите и 
Србите во Македонија. 

Јас не сум филолог, и разбирањето во тенкостите на словенските наречја- не 
е задача за мене. Но да разликуваме дали луѓето говорат српски или бугарски, или 
на трет јазик- ниту српски, ниту бугарски, но словенски и близок кон двата тие- за 
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тоа не треба да се биде филолог, а просто треба да се има уши, за да се чуе, и да се 
сака да се чуе. Македонците говорат ниту на бугарски јазик ниту на српски- тие 
говорат на средно наречје, кое во некои месности е поблиску кон бугарскиот јазик, 
а во некои- кон српскиот. Бидејќи близината на македонското наречје кон српскиот 
јазик Бугарите ја објаснуваат со влијанието на српската пропаганда, а блискоста 
кон бугарскиот јазик Србите исто така ја објаснуваат со влијание на бугарската пр-
опаганда, јас мислам дека и двете страни имаат право, т.е. и Србите и Бугарите. 
Ние имаме работа со првобитна словенска раса, која е подложна на влијанија од 
поразвиени, исто така словенски народи. („првобитна словенска раса“, Р.И.) 

Во друштво на српскиот конзул во Скопје, г. Куртовиќ, јас посетив неколку 
села, населени со Македонци, кои се сметаат како Срби: тие се патријаршисти, го 
величат во песните кралот Александар итн. Г. Куртовиќ говореше со нив на српски, 
но јас јасно слушнав дека тој мораше да го крши јазикот, приспособувајќи го кон 
наречјето на своите соговорници, и дека при одговорите тој се вслушаше со вни-
мание на туѓинец- имено како што ние московјаните и петрограѓаните мораме да 
заслушуваме за да разбереме кога брзо ни говорат нешто или Полтавец или Черни-
горец. Обратно, што се однесува во бугарскиот јазик, јас во истиот Ускупски округ 
бев сведок не еднаш дека македонските селани речиси не ги разбраа школуваните 
Бугари кои говореа со нив, а овие со тешкотија се снаоѓаа во одговорите од села-
ните. Жалбите на мајките дека синовите се враќаат од бугарски школи со јазик од-
вај разбирлив за родното семејство е постојана појава. Бугарите-шовинисти, кога го 
објаснуваат ова, говорат дека причините за такви недоразбирања се кријат во остр-
ата разлика на бугарскиот литературен јазик на кој говорат во училиштата и наро-
дниот на кој говорат во семејството. Јас, сепак, смеам да противречам дека, прво, 
тешко во толку млад и уште малку културен јазик, каков што е бугарскиот, би мо-
жело да се определи таа разлика со значителна острина. Зашто, ако од бугарскиот 
литератиурен јазик се одзема наслагата позајмена од руската книжевна реч, ние ќе 
останеме на чист, почвен народен говор, поради тоа што, за чест на Бугарите, треба 
да се каже дека тие не примаат задоволсто во својот јазик варваризми од несловен-
ски корен, дури и нивниот весникарски жаргон во тој однос грешава далеку пома-
лку од нашиот. Второ, македонските селани не само што не го разбираат своите де-
ца, што се враќаат од училиштата, туку и роднините кои долго живееле како печал-
бари во Бугарија, а потем, откако ќе се вратат назад, парадираат со бугарскиот: 
овде тоа е- шик на свој начин онаков како кај кавказките Козаци- да говорат татар-
ски. Се разбира, овие работници, во своите бугарски печалбарења, се движат не во 
одбрано друштво, кое говори на литератрурен јазик, туку во друштво на исти такви 
работници какви што се самите тие, кои говорат на јазикот на селото и улицата и 
само тој јазик се способни да му го предадат на туѓинецот. Но бугарскиот просто-
народен жаргон се покажува толку малку разбирлив за неподготвените Македонци 
за него, како што и школскиот јазик. 

Најискрен одговор од Македонскиот Словен на прашањето што е тој гласи- 
‘јас сум христијанин’. Тоа е сè што тој за себе знае, цврсто и самостојно. Сè натаму 
-слабо, сомнително како натурена отстрана и лошо научна лекција. Србите- интеле-
ктуалци постојано подпаѓаа во незгода кога настојуваа да докажат со очигледни 
примери дека се Македонците Срби. Од друга страна, дури и самата Софија, кога 
добродушниот и миловиден г. Стојан Заимов сакаше да ни покаже неколку селани 
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од Македонија, како осознаени и убедени Бугари- националисти, наидовме на исто-
то неодредено и колебливо- ‘јас сум христијанин од Македонија’. За средбите со 
македонските селани во самата Македонија јас веќе и не говорам. Таму словенски-
те села, во присуство на српскиот конзул, е едно, во присуство на бугарсакиот аген- 
друго. Отидов во едно местенце под Ускуб, по случај празникот Великден. Молам- 
испејте нешто. Почнуваат да пеат ‘Христос вокресна’- на општ православно- црко-
вен, древнословенски јазик. По десетина минути се јави свештеникот, исплашен, 
збунет, што ги затекле неговите верници одненадеж, без него. Смирувајќи го нека-
ко, седнуваме, мирно разговараме, прашувам: 

- А братко, кај вас децата учат пеење ?  
- Ами како ! 
- Можат ли нешто да ни испеат ? 
Командува: 
- Пејте ‘Христос воскресе’. 
Децата се погледнуваат меѓу себе со замислени, но веќе лицемерни погледи 

и пеат ‘Христос воскресе’, но на јазик бугарски, т.е. со додавање на членот. Одвај 
потпркнати, тие веќе знаат како да им угодат, за сметка на својата националност, и 
на Србите (поради тоа што мене ме придржуваа Срби) и како треба да се однесува-
ат при бугарско началство, за да не се лути тоа“. 

„Народот- навикнал да се смета себеси за предмет на националната и рели-
гиозната борба и да се храни од таа борба. Кај Грците- патријашисти, кај Бугарите- 
егзархисти пропагандата доби карактер на некаков политички спорт. Јас одзедов од 
бугарската шизма петстотини човека- се восхитува грчкиот епископ. А бугарскиот 
митрополит зајадливо оспорува: -А јас заведов во егзархатот нов поход во седум 
села. Србите патријаршисти, меѓутоа, неподносливи за Грците-патријаршисти по-
ради цврстиот стремеж кон словенската богослужба и словенскиот епископат,- од 
своја страна, се повлекуваат во пропагандата со свои барања, колку што им го до-
зволува тоа нивната малобројност и незначителност на средствата. Народот гледа 
пред себе толку проповедници на религијата што на крај краишта губи верба во си-
те нив и оди не кон оние чија убеденост во верата му е поразбирлива и поблиску до 
срцето, туку оние со кои е поисплатливо да се остане во секојдневието, кои им да-
ваат на верниците поголеми удопства, политички и материјални. Народот го влечат 
одеднаш во неколку вери, но во ниедна од нив нема божеска религија: сето тоа се 
само- политички доктрини, прикриени во црковни форми. И народот по инстнкт, 
разбирајќи ја нивната безразличност во тој однос, осознавајќи го отсуството на ду-
ховноста во нив, со неверојатна леснина преминува од една во друга: рамнодушно 
откажувајќи се од патријаршијата, за да му се подадат на егзархатот; рамнодушно 
се разделува од ‘шизмата’ на егзархатот, за да се вратат под сенката на патријар-
хатот. Ќе му дадат на селанецот по еден франк на ден- тој ќе се вика Србин-патри-
јаршист; ако го воспитуваат бесплатно неговото дете во училиште- тој е Бугарин- 
егзархист. 

- Нека се јави утре кинеска мисија- со огорченост ми говореше еден од ру-
ските претставници- и утре ќе поведат илјадници деца, само да ги хранат, појат, 
облекуваат и обуваат. Замислете само дека во некои села селаните добиваат од срп-
ските козули издршка (30-40- франци месечно) под услов да се сметаат и наречува-
ат себеси Срби ! 
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- Слушајте- му рече еднаш на таков Србин српскиот конзул откако изгуби 
трпение да плати- вие добивте од мене веќе мошне многу пари; време е да сторите 
нешто за вашата татковина бесплатно, од името на патриотизмот. 

- Ах, господине конзуле ! - лукаво одговори овој неранимајко, - Тоа ќе биде 
ужасно непријатно за вас, поради тоа што - додека добивам од вас пари, патриоти-
змот ми говори дека сум Србин, но само што ќе се испразни џебот, тој почнува да 
ме уверува дека сум Бугарин. 

Грчкото духовенство- развратно, користољубиво, фанатичко елинско, има 
голем грев: тоа го одби македонскиот народ од верата во мислата и духот на хри-
стијанството и го остави- дури не во словото на верата во Христос, туку: при чисто 
надворешниот, механички, рамнодушен обред, што се исполнува без разбирање со 
формули што се изговоруваат на туѓ јазик и преку некакви суверени заколнувања 
што се примаат од простиот човек отколку со молитви кон живиот бог. 

Што е тоа Грк- епископ, Грк- свештеник за Македонскиот Словен ? Пред сè- 
злобен непријател на неговата народност, човек што попаѓа во беснило до пена на 
устата (јас не преувеличувам, туку и со одвратност пишувам од виденото) кога дој-
дениот кај него го нарекува Бугарин, Србин.- Тоа е духовен војвода, туѓинец, пра-
тен на издршка врз селанскиот словенски грб. Војвода безмилосен, сличен, на при-
мер, на некојси Висарион во Охрид, на чии варварски уценувања, потпирајќи се врз 
подршката на турските власти, верниците на крајот од плачкањето се жалеа не на 
родниот јазик. Албанскиот преродбеник Аврамиди í подарува на општината Корча 
500 илјади франци за школи, со тоа што предавањето во нив би се одвивало на ал-
бански јазик. Грчкиот митрополит надмено го отфрлува предлогот: Албанците мо-
раат да ја сознаваат религијата и писменоста само на грчки. Тогаш предлогот на 
Аврамиди со радост го прифаќаат Албанците- муслимани и отвораат национални 
школи од мешан карактер- но сеедно, со преовладување, се разбира, на муслиман-
скиот елемент. Муслиманската пропаганда триумфира. Христијанството е принесе-
но како жртва на филхелизмот. Овде фанатик Грк го прекина читањето на еванге-
лието на словенски јазик. Таму- од ектението се исфрла молењето за сите грчки цр-
кви. Тоа е духовенство не на љубовта, туку на омразата. Како што некогаш со сво-
ите расправии тоа ја погуби Византија и им го даде на Турците Константинопол та-
ка сега, од ништо непоучени и ништо не заборавајќи, грчките архиереи и свеште-
ници í служат на полумесечината против крстот- можеби дури и самите тие, во 
својот егоизам, не се свесни за тоа. И чудно ли е што таквото духовенство не е во 
состојба да ја одржи народната почит спрема себеси, ниту спрема религијата чиј 
орган се јавува тоа ? Чудно ли е што патријаршистите сега се разбиени во Маке-
донија по сиот фронт, и католиците, методистите, најмногу бугарскиот егзархат- 
главна духовна сила овдешна- веќе го делат меѓу себе наследството на сите омра-
зениот фанариот ?“. 

„Егзархот, моќно оружје на бугарското национално обединување, се јавува 
како најцврста и најнадежна потпора на бугарскиот напор во Македонија, која упо-
рно и доследно ја бугаризира преку црквата и школата...“. 

Стои бугаризирање „преку црквата и школата“ со говор од Варна- од 19 век. 
„Бугарите се смеат над наивноста на српските апологети, кои уверуваат дека 

божем бугаризацијата на месното население е почнато со установувањето на егзар-
хатот, т.е. од 1872 г., божем до Руско- турската војна овде живееле само Срби, а се-
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гашново признавање на Македонците како ‘Бугарин сум’ е резултат на повеќе од 
триесетгодишната пропаганда. 

- Ете какви сме ние јунаци- пропагандисти- трубат Бугарите: Грците работе-
ле илјада години за да ги елинизираат Словените, и не успеале да погрчат ниеден 
агол во Македонија, а ние за четврт век- гледате- ги прекроивме сите македонски 
Срби во Бугари !  

- Само незначителен дел од бугарското духовенство и училишниот персонал 
во Македонија останува неутрален во делото на ослободиотелното движење. Мно-
зинството- или се верни слуги, или ополномоштени агенти, или дури водачи и оро-
водци на револуцијата, тоа е- страшна сила. Неа ја изразија полските ксендѕи- во-
станици и растригите на големата Француска револуција. Не без причина Иго, ко-
га му требало да создаде лик за ’93 години’ полн со револуционерен фанатизам- ви-
стински бестрашен и истраен неизбежно доследен, како самата судбина- избрал за 
херој бивш свештеник“. 

„Еден дел од Македонците се побугариле, друг, помалоброен и помалку зна-
чаен, се посрбиле, но- без оглед на влијанието на црквата и школата грчка- ели-
низирани Словени во Македонија нема. Кога Македонецот говори за себе: ‘Јас сум 
Грк’- тоа воопшто не значи дека тој í припаѓа на грчката националност. Девет де-
сетини од оние што се нарекуваат себеси Грци не знаат и не разбираат ниеден збор 
грчки. ‘Грк’ во Македонија значи или минувач на православната црква, патријар-
шист, или- во селската навика ‘граѓанин’, ‘човек од градот’: остаток на сосем да-
мнешни времиња, кога европскиот и азиски свет се делел на две половини- грубо 
варварско селанчиште, што лежи покорено под меч и потем- цивилизацијата, и гра-
дската грчка сила, што ги победи селските варвари и го распространи меѓу нив све-
тот на своите институции, науки и уметности“.  

„Сосем неодамна, преку лажна и чудно нападна по своите претензии...Пра-
вославната вера- за Турците е грчка вера. Ете поради што и одиграл толку важна 
улога во историјата на бугарската преродба и ослободувањето егзархатот, кој ги 
оддели Бугарите од вселенската патријаршија во одделна група. Како народ, Буга-
рите не се одделувале во мислењата на Турците од низата други ‘рум милети’. Но, 
кога на Турците им стана јасно дека Бугарите не се од грчка вера, туку од своја со-
пствена, бугарска-иако со крајно незадоволство, полни со најтешки претчуства, тие 
беа принудени да им признаат на Бугарите нова, специјална народна единица...Јас 
го прашав високопоставениот Турчин, Хамди-паша: дали според неговото мисле-
ње, има многу Срби во Македонија ? 

Пашата (NB- неговата мајка е Србинка) направи наивен изглед и одговори: 
- Ниеден Србин. Србите живеат во Србија и во Австрија. Ние знаеме само 

луѓе од грчка вероисповед, кои навистина говорат српски јазик, но тоа си е нивна 
работа; за нас тоа- не е причина да ги сметаме за Срби“. 

„Бладење ќе речете...од епохата на Александар I. Нашата Руско-турска во-
јна, што ја создаде  Бугарија, не ни е простена од грчките фанатици. И не ќе биде 
простена. Нивно мислење е: 

- Русите создадоа ѓаол знае што ! Наместо да го земат Константинопол и да 
го востановат престолот на Комнените и Палеолозите, тие создадоа некаква си сло-
венски држави, кои и не сакаат да чујат за нас, растат и се множат и- колку повеќе 
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се множат и растат- толку подалеку и подалеку одат сенките на Комнените и Па-
леолозите од нас во длабината на вековите“. 

Стојан Прибичевиќ, на стр. 128, вели: „Кога Константин Миладинов зами-
нал во Русија го понел со себе собраниот материјал. Но, во таа голема земја не мо-
жел да пронајде издавач. Значајно е да се спомене дека хрватскиот римо- католи-
чки бискуп и борец за јужнословенското единство, Јосип Ј. Штросмајер, го спонзо-
нирал и финансирал издавањето на собраните песни на Миладинов во Загреб во 
1861. Сè заедно имало приближно 600 песни. Биле поделени во црковни, херојски, 
пастрални, ајдучки, хумористични, љубовни, тажачки, свадбени и жетвени, како и 
песни инспирирани од бајки. Најистакнати биле песните за балканскиот, поточно 
српскиот, народен херој Марко Крале или Кралевиќ. Некои други народни херои се 
исто така заеднички со српските. Ајдучките песни го кревале борбениот дух, но не 
возвеличувајќи го населението како такво, туку укажувајќи на тоа дека оној кој му 
нанесува неправда на народот мора да биде казнет. 

Чудно е што Миладиновци собраните дела ги издале под името Бугарски на-
родни песни, иако само сто од нив биле означени како бугарски. Едно од можните 
објаснувања е дека во тоа време бугарскиот народ бил многу попознат. Но, ова е 
само претпоставка. 

Стефан Верковиќ ја издал во Белград, истата година, својата помала збирка 
македонски народни песни под Насловот Народни песни на македонските Бугари, 
истакнувајќи го во предговорот отсуството на македонска самосвест во тоа време. 
Ова е можеби и вистинското објаснување за насловот на збирката на Миладиновци: 
македонското национално чуство сè уште не било доволно силно за да се афирмира 
покрај бугарското во заедничката борба против доминацијата на Турците и грчката 
црква“. 

Кога Словенците и Хрватите немале своја држава, тие биле Австријци и Ун-
гарци. Бидејќи немало бугарско кнежество, бугарските жители се нарекувале Срби. 
Следи Браќата Миладиновци биле Грци, што важело и за Григор Прличев и други. 
Ова било само поради тоа што постоела само Цариградска патријаршија со Грци. 
Со создавањето на државата Елада поимот Грци станал политички, а Григор Пр-
личев пишел на македонскиот коине- тогаш уште не бил прифатен еладски јазик. 
Со создавањето на бугарското кнежество се појавиле Бугари. Па македонските пре-
родбеници велеле: несакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари ?! Бугарите 
во други земји станувале Германци...- во Европската заедница изумира бугарското.  

„На седумнаесетгодишна возраст, Рајко Жинзифов започнал да работи како 
учител во Македонија. А потоа половина од својот живот го минал во Русија, каде 
станал реномиран писател и поет. На Московскиот универзитет тој се запознал со 
голем број Бугари и преку нив остварил контакт со руските славофили. На Сесло-
венскиот конгрес во 1867 тој изразил надеж дека рускиот народ ќе му подаде рака 
на помош на бугарскиот народ. Во својата поезија тој се обидел да создаде заедни-
чки бугарско- македонски јазик. 

Партение Зографски, ученик на Димитар Миладинов, студирал во Русија, но 
претходно посетувал напредни курсеви во Атина и повторно во Бугарија, од каде 
излегол во голема мерка пробугарски настроен. По дипломирањето, Зоргафски из-
весно време работел како верски учител на царските деца. Кон крајот на шеесетти-
те години на 19 век се преселил во Инстанбул каде почнал да печати македонски 
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книги. Зографски, исто така, работел на заеднички јазик со Бугарите кој требало да 
претставува еден вид на компромис помеѓу западното македонско наречје и бугар-
скиот јазик. 

Најистакнат претставник на оваа група бил Кузман Шапкарев, (1834-1908), 
славен собирач на македонскиот фоклор. Тој издал осум книги збирки, но постои 
значајна контрадикторност во неговите мисли. Тој ги делел погледите на Зографски 
во поглед на заедничкиот бугарско- македонски јазик. Во исто време тој бил голем 
Македонец, кој ги сметал Македонците како посебен народ кој треба да има со-
пствен литературен јазик. Тој се двоумел помеѓу пробугарските и промакедонските 
идеи, обидувајќи се да ги зачува добрите односи и со двете групи, став кој често 
можел да се сретне во животот на Македонците во тоа време. 

Дел од македонската буржуазија87 ги прифатила бугарските начела, но сака-
ла да биде третирана како рамноправен партнер. Тие луѓе сакале да соработуваат 
со Бугарите,се согласиле на борба против елинизацијата како дел од бугарската бо-
рба, но не сакале местата на протераните грчки трговци да ги заменат Бугари. ‘За-
едничкиот’ бугарско- македонски јазик го наложувале потребите на пазарот. 

Актуелниот избор бил дали да се прифати бугарскиот или српскиот јазик 
или пак да се создаде македонски литературен јазик. Била прифатена втората алте-
рнатива“.(Македонците биле обединувачи-во тој смисол ги пишувам книгите, Р.И.) 

Се кажа: „компромис помеѓу западното македонско наречје и бугарскиот ја-
зик“. Ваквиот компромис меѓу „бугарскиот јазик“ кој бил говор од Варна со разни 
примеси и „западното македонско наречје“ било многу тежок за Македонците. Па 
самите Бугари во 20 век се откажале од својот бугарски говор, прифаќајќи го за-
падниот бугарски говор кој бил само македонски. Следи Бугарите биле Македонци. 

Се говори за „заеднички бугарско- македонски јазик“. Па ова говори јазично 
два различни народи. Ова било повод македонските преродбеници да не го разби-
раат бугарскиот јазик од 19 век, чиј говор од Варна им бил далечен на Брзјаците... 

Ханс- Лотар Штепан, на стр. 53, наведува: „По здобивањето со автономија 
во 1878-1880 год., бугарскиот јазик беше кодифициран. Основата беше источнобу-
гарскиот дијалект (Варна), ‘но во 20 век западнобугарскиот дијалект изврши силно 
влијание’. 

Дали ваквиот развој на јазикот í дава право на Македонците да се гледа со 
посмев ?“. 

Следи Бугарите се откажале од свој јазик и прифатиле македонски. Бидејќи 
јазик=народ, а имало два бугарски јазици, немало еден бугарски народ туку два. 

Пак, српскиот јазик не бил народен, а во Дунавското кнежевство Србија се 
говорело како македонски со ва-на-та, пример куќата и без падежи на именките, ср-
пскиот Вуков јазик,како рускиот, бил само падежен македонски тн.старословенски. 

И еладските два јазика се наследство на реформираниот македонски коине. 
„Најистакнат ‘македонист’ бил Ѓорѓи Пулевски. Како ѕидар по занает тој ра-

ботел во Романија, каде во почетокот на седумдесеттите години на 19 век изготвил 
два речника кои биле печатени во Белград. Подоцна учествувал во славната битка 
кај Шипка во Руско-турската војна во 1877-78, кога водел една чета Македонци до-
броволци и бил одликуван од Русите за храброст. Во 1879, во штотуку ослободе-
ната Софија, тој ја издал својата Македонска песнарица. Следната година излегла 
                                                 
87 Бурж=бург=булг=волг=Volk=фолк=полк-а; Бриг=Бриж=брж=брз + јак (Јаков=јак [јак]ков=брзјак. 
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од печат неговата граматика на македонски јазик. Пулевски најрешително ја изра-
зувал македонската самосвест. Во својот речник тој прашува, ‘Како е наречена на-
шата земја ?’ Одговор е, ‘Нашата земја е наречена Македонија, а ние се нарелуваме 
Македонци.’  

Меѓу Зографски и Пулевски, иако и двајцата од сликовитото село Галичник 
во западна Македонија, постои значителна развојна разлика. Пулевски не бил обра-
зован како Зографски. Тој бил самоук човек кој не ги познавал добро граматичките 
правила и интерпункцијата, иако зборувал за нив. Можеби и поради тоа Пулевски 
поверно ги одразува размислувањата и аспирациите на народот, отколку македон-
ските интелектуалци од тоа време“. 

Секоја земја/држава Елада,Србија, Бугарија и Македонија само со свој јазик. 
„Најзначајно дело кое го афирмира правото на засебност на македонскиот 

јазик било делото на Крсте П. Мисирков, За македонцките работи, издадено во Со-
фија во 1903. Книгата била веднаш забранета од страна на бугарските власти. Во 
книгата Мисирков пишува: ‘Моите погледи не се нови ... тие претставуваат чекор 
напред во развојот на нашата национална самосвест ...’ Мисирков настојувал за ма-
кедонски литературен јазик да бидат усвоени централно- македонските говорни 
форми. Тој истакнувал дека македонскиот литературен јазик треба да биде созда-
ден за да го обезбеди опстанокот и понатамошниот развиток на македонскиот на-
род“. (Македонски=бригиски на најстарите Бриги- постари и од Египтјаните, Р.И.) 

Бидејќи „Книгата била веднаш забранета од страна на бугарските власти“, 
неговата книга „За македонцките работи“ не била бугарска за тој да биде Бугарин. 

Бидејќи никогаш до 1908 година немало бугарска држава немало бугарски 
народ. А секој оној кој го оспорува Крсте, и сите други како Македонци, се изроди. 

Стјепан Антолјак, на стр. 689, пиши: „Меѓутоа се гледа дека тоа не í одго-
вара на реалноста. Имено- пак според Скилица- првиот Василиев потег бил што ја 
формирал темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а нејзина метропола станало Ско-
пје. (катепанат=ка тепан ат; Степан=с тепан, Р.И.) 

Според Јахја, арапски писател, во 1019, Василиј во ‘Бугарија’ поставил свои 
василики, т.е. управители, и ја направил катепанат. (василика=ва сили ка, Р.И.) 

Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја фор-
мирал темата Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен 
Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската патријаршија“. 

Василије II Македонски формирал македонска тема Булгарија со главен град 
Скопје под Охридска архиепископија и Паристрион под Цариградска патријашија. 

Еве и најбитни докази: Кај книгата на Винко Прибојевиќ, на стр. 166, се на-
ведува: „...Бугарија, која некогаш се викала Македонија“. Според други извори, 
Пловдив...Софија...до Дунав била Македонија. Па следи Бугарите биле Македонци. 

Имало српско предание, Белград и Смедерево се најдувале во Македонија. 
Според Винко Прибојевич, на Балканот имало еден ист јазик- со еден народ. 
Балканот бил Македонија. По Цојне(1808)добил име Балкански Полуостров. 
 Х.Р. Вилкинсон, на стр. 63, пиши: „Пан-славизмот го користеше и дире-

ктното влијание на руската политика на Балканот. Царот, не неприродно, ја презеде 
улогата на водач на движењето на пан-славизмот, бидејќи Русија беше единствена 
независна словенска нација, а истовремено преставуваше и голема сила. Во 1812, 
кога Русија го заклучи Мировниот договор во Букурешт со Турција, слободата на 
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Србите беше предмет на обврските што произлегува од Мировниот договор меѓу 
Русија и Турција.Руските агенти започнаа активна кампања на пансловенската про-
паганда на Балканот, со цел да се соединат сите ‘Јужни Словени’ (вклучувајќи ги и 
Србите и Бугарите) против Портата. Рускиот словенски јазик беше воведен во мно-
гу делови од Балканот како литературен јазик, а Русите одеа дотаму што го попре-
чија издавањето на српскиот манускрипт, со цел грешките во словенскиот литера-
турен јазик да можат да бидат сочувани колку што е можно подолго. Култивирање-
то на словенските националности на Балканот од страна на Русија предочуваше де-
ка старата врска на Царот со грчкиот патријарх сега веќе тешко ќе може да се сочу-
ва, и дека неговата поранешна врска со грчкото национално движење сè повеќе 
ослабува, всушност Русија постепено се повлекуваше од Грција, сè додека Царот не 
стана против секакво натамошно ширење на грчките политички граници на Балка-
нот. Рускиот став беше предодрдеден помалку од огромните можности на пансла-
визмот, како спореден со ставот на ‘панортодоксноста’, отколку од навлегувањето 
на моќната политика на Велика Британија во 1821 на источниот Медитеран, како 
верен подржувач на Елинизмот“. 

Бидејќи земјите кои војувале со Русија и ја делеле и делат Македонија, осно-
вачи на НАТО, НАТО воено- профитната организација, се борат против Русија, врз 
Србија извршија инвазија и во Р.Македонија агресија, и тоа во полза на Католици и 
Муслимани, што е дело на Ватикан од 1071 година врз Македонија=Православието. 

Бидејќи Русите со Србите и Македонците се еден ист и православен народ 
со кого се разбираат, Србите и Македонците мораат да страдаат, на чија сметка се 
создава, покрај Турција, и Велика Албанија со азиско-европски Албанци-ѕверство... 

Густав Вајганд, Аромуни, I том, говори за 1889 година. На стр. 113 пиши: 
„Ама мошне...Овие производи од домашно производство се разменувале во Трика-
ла, Лариса и Волос за памук и житарици...“. Меѓутоа, Волос бил тн.словенски Бог. 

Според Кавендиш- Линг,88 словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог 
на роговните животни. Ова име се споменува во 10 век во руските списи. ‘Во 
христијанството тој бог се појавува како византиски св. Блаж, кој на словенски се 
нарекува Влас или Влах. Тој до денес е заштитник на добитокот“. 

Па следи Власите не биле етнички народ туку само овчари, а Арбани озна-
чувал земјоделци, Бугари селани, Грци од Греик=греи=греј Дојденци во Јужна Ита-
лија. Следи Македонците од македонската династија од Франките, со Отон I, биле 
нарекувани Греики како Дојденци во Јужна Италија, откаде тој барале Македон-
ците да ја напуштат Јужна Италија, што Македонците го одбивале- има докази.  

Густав Вајганд, Аромуни, I том, на стр. 116: „Следното утро... Кога се здру-
жи во еден тек, водите на Перивола и Авделе се викаат Трусиан, а во пона-
тамошниот тек има назив Венетикос. Врската измеѓу планината Василица и Оу го 
чини брдото Кулео на кое се најдува едно мало езеро кое се вика ‘лак‘ “.  

Затоа Власите биле само едно:Венети=тн.Словени или Пелазги=тн.Словени. 
Стр. 115: „Приваљати (жители на селото Периволи) се зачврстени луѓе на 

кој главен извор на приход е узгојот на овци. Да би запоседнале што повеќе плани-
нски висови со пасишта за себе, тие пред многу години потполно ги разориле аро-
мунските заселаки во најблиската околина и го протерале нивното население. На 

                                                 
88 Richard Cavendish and Trevor O. Ling, “Mytologiy” An Illustrated Encyclopedia, 1980, Orbis 
Publishing Limited, London. Превод и издание „Младост“- Загреб, 1982. 
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овој начин заедницата се окрупнала и дошла до богатство а истовремено створила 
име од кое сите се прибојувале, така и самите муслимани имале респект и тоа оти-
шло дури дотаму да биле ослободени од плаќање на дажбина како и најголемиот 
број на капетанати на Пинд. Поради тоа не чуди податокот дека секој муслиман, 
кој сакал да помине низ село движејки се од Македонија кон Јанина, морал да ги 
извади потковиците на својот коњ. Дури и самиот Али Паша Силни бил принуден 
да се покори на овој обичај поминувајќи низ селото. Али се заколнал дека ќе се од-
мазди. Се вратил во селото со силна војска и го разорил, поради што известен број 
жители се одучиле да се населат во Тесалија. Преостанатата заедница морала да 
плаќа дажбини, ама тие биле безначајни. Сега порезот е разрезен на 700 лири го-
дишно, додека бројот на жителите не преминува преку 200 семејства“. 

Бидејќи Власите, како припадници на Цариградската патријаршија- Грци, не 
прифатиле да го примат католоцизмот на Рим, Али Паша Јанински ги нападнал 
Власите и ги протерал од своите огништа- македонските Власи од Москопол... 

„Кога дошло до ширење на националното чуство меѓу аромунското населе-
ние, попот, кај кого одседнав, сакал да пее на аромунски јазик во црквата. Кога тоа 
владиката му го забранил, стапил во врска со Римската црква и посакал да го прими 
како унијат. Кога се вратил во Перивол одма го повикале во Гребена пред суд. Се 
упатил без страв, ама е притворен и испорачан на владиката кој наредил да го од-
ведат во манастир Св. Дионизија кај Забарде на Халиакману, каде три месеци е др-
жен во заточеништво, обавувајќи кметски работи и добивајќи најлоша храна. Дури 
му се заканувале со смрт (бил три дена затворен во една цистерна) во колку не го 
признава авторитетот на Патријархот, му успеало да испрати едно писмо во Сер-
вија. Со неговото посредување и залагање на австрискиот конзул во Битола издеј-
ствувана му е слобода така сега во Перивол може да чита Евангелие на аромунски 
јазик и повеќе не мора да се прибојува од владиката. Ипак, само на еден мал број 
жители им е дозволено унијатење. Периволи е ипак едино меѓу аромунските села 
каде постој мала унијатска заедница. Од друга страна, во Охрид постои една аро-
мунска заедница која не го признава Патријархот, туку Егзархот- поглаварот на 
Бугарската Црква“. 

Па следи унијатство на Рим, само романски јазик на Романија во Романска 
Црква, Цариградска патријаршија со своите Грци и Бугарска Егзархија со Бугари.  

Стр. 232: „Ама, се јавува и спротивни случаји, имено дека Аромуните мо-
шне лесно можат да превидат. Ова затоа, што големо мнозинство Аромуни не сака-
ат да се изјаснат како ‘Аромуни’, туку сакаат да ги третираат како Грци“. 

Имало само Цариградска патријаршија со македонскиот коине- само Грци. 
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 257, вели: „Но во последниве две-три годи-

ни промената станала очиогледна. Притисокот на грчкото поврзување веќе не мо-
жел да се поднесе, бидејќи Грција, многу јасно, е слаб заштитник. Романија ги 
удвоила своите усилиби:таа сега годишно изгласува 600.000 франци за пропаганда-
та- сума со која ќе се купат многу приврзеници. Отворила конзулат толку далеку на 
југ на Јанина. Конзулот во Битола ја придобил наклоноста на Илми-паша, кој ја ра-
збира политиката на слабеење на Грците. Секој Влав од умерените краишта, преку 
влијанието на козулот може да биде сигурен дека ќе добие државна служба, а од 
тоа не постои помоќно поткупување. Селата, едно по едно, го прифатиле романско-
то училиште, а само поимотните средини сè уште се опираат. (како Грци, Р.И.) 
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Во мај 1905- та, влашкото прашање се нашло на пресвртница: валијата од Ја-
нина, кој бил под грчко влијание, извршил насилство врз светоста на Романскиот 
конзулат и врз личноста на некои романски училишни инспектори. Уследил жесток 
дипломатски спор, кој завршил со целосна победа на Румунија. Но всушност, на ту-
рската политика í одговарало да попушти. Власите сега формално се организирани 
како посебна националност /Millet/, со право да имаа сопствена официјално при-
знаени училишта и цркви. Од гледиштето на Турците, ова може само да продонесе 
за слабеење на христијаните. Грчката патријаршија приговарала, како што правела 
секогаш кога некој балкански народ се здобивал со правото да богослужи на со-
свен јазик. Единствениот резултат бил Власите да се тераат кон егзархистичката 
вера. Тие знаат дека Бугарите ќе им го почитуваат јазикот и нивниот национален 
идентитет- Бугарите не се империјалисти. Крволочното насилство на грчките чети 
го направило останатото, а Власите, преслаби за да останат сами, сега се сојузници 
на Бугарите“. 

Меѓутоа, султанот во 1905 година издал ираде на романската=влашката за-
едница за која до денес во Романската црква- Битола се пее само на романски јазик. 

Крсте Битоски,89на стр. 145, пиши: „Уплашени од тие успеси, грчката пропа-
ганда почнала да примемнува дури и сила. Така на пример, во Битола бил извршен 
атентат на Апостол Маргарит, а подоцна неговиот наследник Дума. Физичките су-
дири станале редовна појава. Односите не се заостриле само меѓу двете пропаганди 
во Македонија, туку почнале сериозно да се заоструваат и меѓу Романија и Грција, 
и покрај тоа што од 1901 година се одржал состанок на двата крала (романскиот 
Карол и грчкиот Георг) во кој монарсите си ветиле некакваси заедничка соработка. 
Што се однесува до Македонија, тие не зазеле одреден став, освен тоа што грчкиот 
крал ветил дека ќе придонесе да му се дадат олеснување на влашкото население во 
Македонија од страна на Вселенската Патријаршија. Но сето тоа било само на збо-
рови. Наместо тоа, Патријархот со едно писмо од март 1904 година, подбуцнат од 
грчката буржуазија, забранил да го употребува романскиот јазик во црквата. Акци-
ите на патријархот биле најактивно подржани и од грчкиот печат, кој не избирал 
средства во напаѓање на Власите и Романците (Романци=Власи, Р.И.), наречувајќи 
ги, например, ‘безбојна смеса од Словени, Готи, Хуни, Турци, Скити, Бугари, Ци-
гани и безброј други варварски племиња, која го узурпирало националното име на 
Римјаните’ “. (Римијани=Ромејци биле само тн.Византијци, Р.И.)  

Следи да се работи за Романци со Романска црква и Грци со Цариградска 
патријаршија. Па до денес црквите во Долна Македонија се под Цариградската па-
тријаршија во Цариград, но не под Еладската црква во Атина-Еладци се трет народ. 

За да се потврди дека имало само црковни народи, еве го доказот, во насло-
вот: „Глава II  Религиозно- просветна дејност на пелагонската митрополија по Или-
нденското востание (до 1908 год.)“ 

Стр. 243: „Ние веќе рековме дека основната задача на грчките вооружени 
чети била преку терор и убиства да го принудидат македонското население да се 
откаже од Егзархијата и да ја прифати Патријаршијата, т.е. да го прифати грцизмот. 
Обично грчките војводи се обидувале прво да ги убедат нашите селани ‘доброво-
лно’ да станат ‘православни’ т.е. ‘Грци’, и, ако на таков начин не успевале, тогаш 
убивале луѓе и ги палеле и ги пљачкосувале селата. За да биде јасно како изгледало 
                                                 
89 Крсте Битоски, Дејноста на Пелагонската митроплија, Институт за национална историја, 1968, Ск. 
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тоа ‘убедување’, со какви аргументи и со каков речник се служеле грчките капета-
ни при тоа ‘убедување’, ќе цитираме прво две писма до кои успеал да дојде австро- 
унгарскиот конзул во Солун и сметал дека претставуваат интерес да ги испрати до 
својата влада во оригинал.90 

Првото писмо гласи: 
‘Грчко-Македонска Одбрана 

Во името на семоќниот господ и на татковината 
    До народните старешини и други жители на селото 
            Арапли 
Пред неколку дена бев ви пишал друго писмо, и од ден очекував одговор. 

Меѓутоа, денес сигурно разбрав дека моето писмо не сте го примиле, поради што 
сум принуден да ви пишам, за да ги разберете дека единствениот спас е да станате 
Грци. (Припадници на Цариградската патријаршија, а не на Атинската црква, Р.И.) 

Треба да разберете, исто така, дека Бугаро-Македонци не постојат. Според 
тоа, ако во некое село постојат луѓе кои не се убедени дека се од грчко потекло, 
тоа, по потреба ќе ги поучиме ние, првин со советување, а потоа со меч. Треба да 
знаете дека ваквата грчка одлука ќе се оствари, и дека Македонија наскоро ќе ја пр-
егрне саканата си мајка- Грција. Не мислете дека Грчко-Македонската Одбрана не 
би можела да ве казни. Корените ги извадивме, и сега останавме вие. Гранките, кои 
сами ќе се исушат, односно ќе се изложат и ќе си наштетат сами на себеси. Ако и 
натаму сметате дека сте Бугари-91 значи (признавате) дека сте од татарско потекло. 
А ако ова ми го потврдите, да си одите во Татарија. Таму да ја засновате својата др-
жава, зашто тоа вам ви следува. Не само што Македонија не ќе ве собере, туку ни 
Софија не ќе може да ве спаси.92 

Од една страна сметате дека сте Бугари, а од друга дека сте чисти Македон-
ци, па, според тоа, и потомци на Александар Велики.93 Престанете барем да го зага-
дувате македонското име, велејќи, од една страна дека сте Македонци, а од друга- 
дека сте Бугари. Кога човек застранува, барем се покајува, а на оној што ќе се покае 
му се проштава. Но, кога не се покајува и настојува да ја одржи својата настрана 
идеја, тогаш треба да разбере дека постои и еден друг начин кој ќе го вразуми. Ги 
има господ, ангелите, но ги има и демоните; го има рајот- но го има и пеколот; го 
дал доброто, меѓутоа, го дал и лошто.(И ем Словени ем Македонци-пресмешно,РИ) 

Според тоа, и јас, како ваш брат и од иста крв, имам задача прво да ве по-
советувам, и, ако сакате, наострете го слухот да чуете. А ако не саката, помислете 
се малку подлабоко, и правите што сакате. Разберете добро дека од најстари вре-
миња па до пропаста на светот Македонија била и ќе биде грчка.94 Треба да сфатите 
дека грчкото знаме ќе се забие врз бугарските трупови и дека не ќе ве собере не са-
мо Македонија, туку ни Бугарија. Грците не бараат арач, ни јачмен, ниту пченица 
за да ја ослободат Македонија, туку подаруваат милиони за да докажат уште еднаш 
дека Бугарите, во поглед на културата, само со Кинезите можат да се споредат. Гр-
ците зборат последни, но, своите одлуки ги извршуваат. Бугарите ги ослободија 

                                                 
90 ДАМ, м. ф. 171, сним. 72/74, сиг. XV/169-177: ДАМ- Државен архив на Македонија. 
91 Булгари според булгар=вулгар=волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк-а;булг=бург- Бургас. 
92 Славо-Македонци немало туку Македонци со писменост со слово, а не со рецки- Рецкари (Руси). 
93 Еладците до денес одбегнуваат да пишат/говорат Александар Македонски туку римското-Велики. 
94 Елас=Елада секогаш била македонска, никогаш обратно-Македонија еладска само од 1913 година. 
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други, а Грците се ослободија со сопствената храброст, со својата машкост и одано-
ст кон татковината.95 Бугарите не се чуствуваа способни уште себе самите да се 
ослободат и да создадат царство, ами и ден денеска се под султановиот суверенит-
ет,96 а вие чекате да ја земат Македонија. Штом значи го примите моево писмо тре-
ба да станете Грци; инаку, овие денови чекајте да дојдам да ве научам дека Бугари-
те не се Македонци, и дека треба да одат во Татарија ! 

Ќе ве изгорам и вас и вашите деца, со сè мачките ! Не ќе оставам ни еден од 
вас, барем да посведочи за тоа што станало. Повеќе не чекаме ! Или сега веднаш ќе 
се вратите (назад под јурисдикција на Патријаршијата- б. м.), или некој ден ќе оса-
мне само живината ви жива ! Ќе ви покажам дека Грците можат да чекаат, но дека 
и стрпливоста ќе има граници. 

Значи, или едното, или другото. И чекам побрз одговор. 
20.III.1908    Грчко- Македонска Одбрана 
          (Тркалезен печат со натпис наоколу) капетан Апостолис’ 

Второто писмо било испратено до прваците на с. Нихор- Берско 
    ‘Во Нихоруда, 19 април 1908 
Господа... 
Денес пак ви пишувам. Треба да се вратите (под Патријаршијата- б. м.) за-

што ова е последен пат што ви пишувам, тоа што ви го велам треба да стане. 
Сите вие бре несреќници сте Грци-Македонци, и вие тоа многу добро го зна-

ете. Знаете дека во Македонија, па дури и надвор од Солун, Бугари не постојат. 
Ако сте Бугари, што барате овде во Македонија ? Вратете се што побргу и станете 
Грци, зашто во иднина вака не ќе може да се живее. Во спротивно, она што ќе ми 
падне на ум, тоа ќе ви го сторам: ќе ви направам такво нешто, што ќе го запаметат 
оние што ќе се спасат. 

Немајте надеж Македонија да стане бугарска; Македонија и порано беше гр-
чка, и сега пак е грчка и ќе се сочува со името МАКЕДОНИЈА...А...А...А. Ви пи-
шав првиот пат и чекав до денес да се декларирате (пред властите, б. м.) дека сте 
Грци. Значи, надевајќи се дека ќе станете Грци, ве оставив до денес без да ве ка-
знам. Но разберете добро, ако и по десет дена од денес не станете Грци православ-
ни, тешко ви вам; ќе ви се случи она што не му се случило никому. Сите ќе ве про-
нижам низ пушка, ќе ве уништам и вас и вашите фамилии. Ако по десет дена не 
станете Грци, повеќе не се надевајте да живеете, зашто знаете колку сме, што не 
можете да си замислите, и сите ќе дојдеме некоја ноќ и ќе ве изгориме како глувци; 
ве познаваме сите поединечно; ќе можете да се спасите само случајно ако избегате 
во Бугарија. 

Значи, во рокот што ви го означувам треба да станете Грци и да живеете 
слободни, инаку, знајте дека не ќе живеете потаму ни една минута. Ви го велам ова 
отсечно, за последен пат. 

     Капетан Јоанис Равналис 
   и вашиот сонародник Танасис Трајанис.’ 
Таква или слична била содржината на сите заканувачки писма испраќани од 

андардите до прваците на македонските села и во битолскиот реон. Едно такво пи-
смо (бр. 113) добиле и селаните од с. Лопатица- Битолско. 

                                                 
95 Неа не ја ослободиле Еладци клепти=к лепти (к лепит=арамии) туку Русија и Венецинската флота. 
96 Бугарија на 20.III.1908 не беше држава за да има бугарски народ.Таа била под султанот-Цариград. 
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‘Елиномакедонска организација. Внатрешна организација, Врховен нацио-
нален центар со седиште во Македонија. 

До селаните во Лопатица, 
Браќа, со божјо име ви наредуваме да дојдете пак на правиот пат. Не сакаме 

да му направиме лошо на вашето село. Бугарскиот комитет се расипа...“. 
Овде се говори само за црковни народи:Бугари под Бугарска Егзархија и Гр-

ци под Цариградската патријаршија, а не само Еладци под Еладската црква- Атина. 
Меѓутоа, Бугарија на 20.III.1908 не беше држава за да има бугарски народ. 

Таа била под султанот- Цариград.Па се говори за Бугарски комитет и Елини- Елада. 
Марко Дого, на стр. 184, вели: „На тие теми...Државникот Таке Јонеско, со 

кого Рудолф Фоа разговарал во Букурешт, бил посебно искрен во врска со тоа: иако 
не е ‘вистински балканска држава, ниту географски ниту пред сè општествено’, 
Романија, загрижена за заштита на ‘Романците од Македонија, оддалечени од та-
тковината и опкружени со моќни и нетрпеливи непријатели’, со внимание ги следе-
ла балканските настани заради суштински причини од геополитичка гледна точка и 
заради регионалната рамнотежа- тие истите кои во 1913 година ќе ја поврзат суд-
бината на јужна Добриџа со територијалната поделба која е извршена во Македо-
нија“. 

Имало држава Романија со своја Романска црква- во Битола црквата и гро-
биштата биле/се романски.Денес во Романовската црква се проповеда на романски. 

До овде се говореше за грчки, бугарски и романски (влашки) црковен народ. 
Пак, никогаш немало било каков еладски, влашки и арбански народ со своја црква. 
И следи Арбаните биле само Охридски и Комненов народ. Значи, само македонски. 

Ј. Г. Хан, на стр. 206, пиши: „Па и према Бугарската црква бил царот мошне 
благ оти неа í го остави нејзиниот митрополит и понатаму на неговата столица. 

Ние наведуваме дека Јован Цимис цар, по освојувањето на источната Буга-
рска, тамошниот патријарх го укинал и земјата ја ставил под патријархот царигра-
дски; но Василије од сè тоа ништо не направил; тој ја оставил Охридскиот митро-
лит во својата независност од цариградската црква и за духовен поглавар на голе-
мата област; и почнувајќи и другите цареви по Василиј ништо не сакале да мену-
ваат, тоа Охридската митрополија останала како и српската во Пеќ за целиот сре-
ден век во потполна независност од цариградскиот патријарх. На почетокот на ми-
натиот век биле 15 епископии Бугарски, кои под претседателство на архиеписко-
пијата Охридски раководеле со Бугарската Црква. 

Да повеќе не влегуваме во опишувањето на положбата, која таму ја имал ми-
трополитот Охридска во источната црква, тогаш не би било место, а особено ва-
љано дело Захаријино, веќе тука стварта мошне добро се исцрпела. Ние само уште 
тоа ќе го споменеме, дека повеќе прославени списатели седеле на оваа столица, и 
самиот царевиќ Андрија Комнен. Во оваа независност траела митрополијата сè до 
1767, кога на предлог на цариградскиот патријарх Самуил во ист мах и Бугарската 
митрополија и пеќката патријашија се укинати со еден акт Портин а на молба на 
клерот Бугарски- и двете цркви со сите епископии подпаднале под духовна власт 
во Цариград. Поранешниот митрополит Јустинијана, Прима, Охрид и сите Бугар-
ски, од сега добиваат назив митрополит од Охрид и Презба...“. 

Бидејќи имало само Цариградска патријаршија со Грци, Охридска архиепи-
скопија со Бугари и Пеќка патријаршија со Срби-таа произлегла од Охридската Цр-
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ква за време на Латините кои не биле надлежни за православието-, можело да има 
само три народи: Грци од тн.византиска Цариградска Црква, Бугари од Охридската 
Црква и Срби од Пеќката Црква. Следи немало Еладци со Атинска Црква и Арбани 
со својата црква.И затоа Арбаните 100% биле само под Охрид и 100% Комненови.97  

Од изложеното се заклучува дека имало верски и црковни народи- и денес: 
 
ПРВ ГЕНОЦИД ВРЗ ТУРЦИТЕ=МУСЛИМАНИТЕ ОД ГРЦИТЕ 
 
Бидејќи Турците биле само Муслимани, следи врз нив геноцид од Грците. 
Димитрис Литоксоу,98 на стр. 17, во насловот Темната страна на 1821 го-

дина, наведува „народна песна (од тоа време, т.е., од ’21)“: 
„Тучин да не остане во Морија (Мореа- Пелопонес) 
 Ниту на целиот свет“. 

„Во 1828 година владетелот Јован од Каподистрија, одговорувајќи на пра-
шањето на Големите сили во тоа време, за турското население што живееше на Мо-
рија [Пелопонес] пред и по 1821 година (со создавањето на новогрчката држава), 
соопшти две бројки: 42.750 и 0 (нула), (Хуљаракис 1973: стр.31). 

Овој студен официјален и демокрафски рапорт, во себе ја криеше темната 
страна на 1821 година, со други зборови, истребувањето од страна на востаниците 
на вкупното муслиманско невооружено, т.е. цивилно население, што во реалноста 
изнесуваше 15.138 семејства или 63.123 луѓе (Симопулос 1979, стр.211). 

Станува збор за првиот геноцид во поново време во име на ‘националната 
кауза’ на балканските простори, и ќе го проследиме хронолошки од Галац (Рома-
нија) до Триполица:  

Првите колежи се извршија во Модавија, под водство на Александар Ипси-
ландис, опкружен ‘од една толпа злоупотребувачи, недисциплинирани и подли лу-
ѓе’ (Трикупис 1993, стр.116). Тие го прават воведот на сите колежи кои што подо-
цна ќе се случат во Грција. Главната улога во колежот ја има членот на Филики 
Етерија,99војводата Василис Каравјас, дотогашен началник на полицијата во Галац. 

На 21 февруари (во предвечерието), при упадот на Ипсиландис кај управата, 
Каравјас со своите платеници ги заколува војниците од отоманската караула и оста-
натите невооружени турски трговци и морнари што се наоѓаат во Галац, а воедно 
ги пљачкосува турските трговски дуѓани (Вакалопулос 1980, стр.425). Неколку де-
на подоцна, во присуство на Ипсиландис, Каравјас наредува колеж на војниците од 
отоманската карауле во Јаши, кои веќе се предадоа заедно со сите турски трговци 
(Вакалопулос 1980, стр.185). Ипсиландис ги соопштува неговите намери, каракте-
ризирајќи ги како ‘херојски чин’ со повик за колеж врз заробените војници и врз 
невооружените трговци, како и грабеж во нивната област. 

Востанието на Морија започна од Калаврита на 21 март. Водачите се при-
падниците на Филики Етерија, Сотирис Хараламбис, Асимакис Фотилас, Василес 
Петмезас, Сотирис Теохаропулос и Никос Сољотис. Околу триста турски жители 
на градчето, по кратко противење се предадоа под договор, кој веднаш беше пога-
зен од победниците. Според сведоштвото на францускиот офицер Максим Рејмбо, 

                                                 
97 На крај на книгата на Хан е Кипертова карта од 1867 год.-Берлин,која може да послужи за јазикот.  
98 Димитрис Литоксоу, Измешана нација, Аз-Буки-Скопје, 2005 
99 Филики Етерија- тајна организација за ослободување на Грција од турско=муслиманско ропство. 
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заробените мажи се заклани, а жените и децата стануваат слуги во куќите на нај-
силните Грци во областа. 

На 23 март е нападната Патра. На чело се наоѓаат припадниците на Филики 
Етерија: Патранскиот архиепископ Германос, Јанис Власопулос (руски конзул), 
Андреас Заимис, Андреас Лондос и Јанис Пападијамандопулос. Муслиманите се 
затвораат во тврдината. 

Францускиот конзул Х. Пукевил во својот дневник пишува: ‘Не верував де-
ка повторно ќе видам светло по оваа ноќ... Неповрзани викотници, еден град со 
дваесет илјади жители се губи... Грците го палат муслиманскиот дел од градот. 
Улиците се полни со лешеви. Архиепископот Германос презеде голема одговорно-
ст. Грците пристигаат од селата урлајќи ‘Смрт на Турците’... Знамето на крстот се 
вее на прозорците. Поповите крштеваат многу Турчиња... Во градот влегуваат ви-
дните луѓе на Востица [Егион]. Напред одат нивните луѓе кои набодени на колови 
носат пет турски глави’ (Симопулос 1979, стр.189-190). 

Шведскиот конзул во Патра и припадник на Филики Етерија, Лудовиг Стра-
нис, забележува во своето писмо (26/3) до шведскиот амбасадор во Инстамбул: ‘Ре-
чиси сите турски куќи се срушени и ограбени, при што многу од нив се запалени’. 
Со истите забелешки е и англискиот конзул Филип Грин: ‘Во градот владееше без-
редие и грабеж, куќите на Турците се отвораа и се пљачкаа. Џамиите се палеа или 
се рушеа’ (Симопулос 1979, стр.192, 203). 

На 23. март, во Каламата влегуваат востаниците со нивните водачи, припа-
дници на Филики Етерија,Тодорос Колокотронис, Анагностис Папагеоргиос- Анаг-
ностара, Петробеи Мавромихали и Никита Турколека- кој набргу ги добива пре-
карите: Никита туркојадецот или Никита победникот (Вакалопулос 1980, стр.363). 

Според раскажувањата на припадникот на Филики Етерија Амвросјос Фра-
нѕис, турското население се предавало, добивајќи заклетва од Грците за заштита на 
нивните животи и на нивната чест. Заробените се распоредувале како слуги. Пове-
ќето од нив, со исклучок на убавите девојки, набрзо ги ‘проголтала темницата’. 

На 24 март, сердарот и припадник на Филики Етерија, Ксиродиомитрис Па-
нургијас, заедно со неговиот братучед, војводата Јанис Гурас, го предводат напа-
дот во Салона [Амфиса]. Муслиманските жители, заедно со оние кои дојдоа во Са-
лона од Востица, се затвораат во тврдината. Опкружените поради жедта, условно 
се предаваат. Повеќето од нив се заклани. Останатите кои се спасија станаа слуги 
(Вакалопулос 1980, стр.425). 

Во Ливадја на 30 март нападна седарот и припадник на Филики Етерија Та-
насис Дјакос. Турците и Арнаутите-муслимани пребегаа во тврдината и останаа до 
25 април. Иако се предадоа сите беа заклани. 

Месолонги е освоен на 1 јуни. Муслиманските жители ги колат или се делат 
меѓу народот како слуги. 

На 9 јуни е нападнат Врахори [Агрињо]. И покрај договорот за предавање на 
оружјето масакрирани се 500 муслимански семејства, и целото еврејско население 
од 200 жители. Истата судбина го снајде и муслиманите од Запанди. Предводник на 
колежот во западна Румелија беше арматолот Јоргакис Николос или Варнакјотис, 
кој подоцна преминал во служба на Отоманите против сонародниците-востаници за 
на крај повторно да премине на страна на грчката војска по доаѓањето на Каподи-
стрија. 
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Врвниот историчар за настаните од 1821 година, Џорџ Финлеј пишува за ко-
лежите во првите денови во Румелија: ‘Во просторот од ’ртот Сунион до долината 
на Сперхејм муслиманските семејства, од стотици села се егзекутирани а труповите 
-на мажите, жените и децата- беа фрлени во куќа на крајот од селото, којашто ја за-
палија, поради тоа што на ниеден христијанин не му беше дозволено да се понижи, 
односно да ископа јама за да ги закопаат труповите на некои неверници’ (Финлеј, 
стр.226). 

Според Финлеј, слични настани се случија и во Морија: ‘Во секоја област на 
полуостровот христијанскиот дух се беше кренал и ги убиваше муслиманите. Ги 
палеа нивните кули и нивните селски куќи и сосема им ги разрушија нивните имо-
ти; сите кои беа пребегнати во тврдините изгубија секаква надеж за нивно враќање. 
Се претпоставува дека од 26 март до неделата на Велигден, односно на 22 април, 
беа погубени околу десет до петнаесет илјади луѓе и уништени околу три илјади 
села и домаќинства’. И продолжува Финлеј, точно забележувајќи: ‘Уништувањето 
на Турците од Грците се случи согласно со претходно подготвениот план како ре-
зултатот на одмазничките поттикнувања на припадниците на Филики Етерија и 
учените луѓе’ (Финлеј, стр.214-215). 

Димитрија Ипсиландис, кој од 19 јуни се наоѓа во Морија како помошник на 
неговиот брат Александрос и водач на Филики Етерија, пристапува кон една поста-
пка од која ти се ежи кожата. Објавува парична награда за целото машко муслиман-
ско население. За секоја отсечена турска глава што ќе му ја донесат, плаќа три гро-
ша. Во воениот логор на Триполица (во текот на опсадата), беа отсечени толку мно-
гу глави и расфрлани околу шаторот на Ипсиландис, што беше невизможно да вле-
зеш внатре, а да не се сопнеш од нив. 

Двајца европски офицери, гореспоменатиот француски офицер Рејмбо и ан-
гличанецот Вилијам Хабфреј, со ужас опишуваат две ситуации што ги доживеале 
во два наврати, а се однесуваат на настани сврзани со пристигнувањето на ловците 
на глави кај Димитрис Ипсиландис, за предавање на трофеите и наплаќање на на-
градата. И во двете случки грците убијци имаа гонето и заробено тројца изгладне-
ти невооружени млади муслимани, што очајнички барале храна по селата. Ги уби-
ваат двајцата од нив, им ги отсекуваат главите и му ги даваат на третиот да ги одне-
се кај Ипсиландис, со што ловците ќе се спасат од товарот при носењето. Заробе-
ниот носач планираат да го ослободат од неговата глава при крај на патувањето, на-
стан што во конкретниот случај е избегнат поради појавувањето на двајцата стран-
ски офицери (Симопулос, стр.246). 

Меѓу масовните колежи на муслиманите, масакрот во Неокастро или Нава-
рино (Пило) го преминува човечкиот разум. Тукашното ѕверство се завршува со 
две дела: 

Првото е на 14 јули. Една група од околу 350 муслимани, составена од из-
гладнети жени, деца и старци, се предадоа на востаниците од опсадата. Од нив, 16 
мажи на возраст од околу шеесет години, се префрлени во тврдината на Аркадја 
[Кипарисија] и беа фрлени од ѕидовите. Останатите ги префрлија со чамци на пу-
стиот остров Хелонаки блиску до Сфактира, каде беа оставени да умрат од глад. 

Историографот Амвросјос Франѕис кој бил очевидец, го опишува нивниот 
крај: ‘Не им беше доволно на овие несреќници што гладувајќи ги јадеа мршите на 
луѓе исти како нив, туку немајќи како да дојдат до копно ги земаа телата на почи-
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натите и врз нив, како со чамец, веслајќи со раце пливаа кон крајбрежјето: но и тоа 
не им успеа зашто Грците ги оставија да се доближат до крајбрежјето. Ги убиваа 
или ги спречуваа со сите средства да не се симнат на брегот, сè дури сите не завр-
шија со трагичен крај’. (Франѕис 1893, стр.395) 

Второто е на 7 август. Муслиманите што беа под опсада во Наварино, се 
предадоа под услов да им се поштеди нивниот живот и нивната чест. Договорот пр-
едвидуваше предавање на нивниот имот и нивно пренесување со бродови во Еги-
пет. За сите големи злосторства на победниците кои беа вршени заедно со водачот 
на епископијата Метонис Григориос не постојат епитети кои тоа би го опишале. 
Сведоштвото на Франѕис тоа го потврдува: 

‘Таков трагичен колеж и убиство не е виден во историјата. Тие што беа 
усмртени од куршум веднаш умираа, но оние што остануваа ранети, жени и мажи, 
трчаа полумртви во морето, и додека пливаа, пак им следуваше смртоносно срела-
ње. Другите гледајќи како безмилосно се убива, плашејќи се од смртта, особено 
жените со бебињата во преградките, се фрлаа голи (затоа што ги соблекуваа голи) 
во морето. Грците стрелаа на нив и во морето, така што морската вода стана црвена 
од излезената крв на овие несреќни луѓе. Многу пак Грци, им ги земаа од рацете 
бебињата, тригодишните и петгодишните деца, некои од нив ги фрлаа врз карпите 
и така ги убиваа, а другите ги фрлаа живи во морето и пукаа во нив, додека се давеа 
во морето’. (Франѕис 1839, стр.348) 

Регистрирани се, исто така, масовни колежи на невооруженото муслиманско 
население извршени во Лангадја, во Монемвасија- Аталанди и во Вати Самос. Во 
Легоња во Магнезија, од воената единица на членот на Филики Етерија архима-
ндрит Антимос Газис, со палење се уништени 600 души. Во Атина, за два часа се 
масакрирани уште 600 Турци. 

Во Акрокоринтос, се предаваат половина од 1300 муслимани кои ги пре-
живеале гладот и болестите. Ги пренесуваат во Лутраки, каде убавите момчиња и 
девојки ги одделуваат за продавање како робови. Од останатите, едните ги колат, а 
другите ги товарат во два брода. По наредба на Панургијас, бродовите ги потопу-
ваат во Коринсткиот залив за да се удават. 

На Наксос, во Специ и во Цириго (Китара), се заклани голем број муслима-
ни што беа доведени како заробеници. Два брики [вид брод], од Сахтури и од Пи-
ноци, совладуваат еден брод со кој патува највисокиот верски водач на Отоманите, 
Шеик Ул Ислам, соодветен на православниот Патријарх. Во бродот се наоѓале мно-
гу турски семејства. Според Финлеј, морнарите од Хидра ги убиваат сите на нај-
груб начин: ‘Незаштитени старци, господарки, убави робинки, дури и бебиња, ги 
колат на палубата како јариња’ (Финлеј, стр.239). 

Сепак, сето гореспоменато, дури и Наварино, изостануваат пред наредните 
ѕверства сторени при заземањето на Триполица. Триполица може да се смета за си-
ноним на геноцидот. 

Во утврдената Триполица што преставуваше главен административен це-
нтар на Морија, уште од првите денови на востанието имаа најдено прибежиште 
голем број прогонети муслимани. Според Фотакос, во текот на опсадата, во Трипо-
лица живееле ‘повеќе од 35.000 жители, Турци, Христијани и Евреи, а имаа дојдено 
и околу 4.000 Арнаути со Ќаја-бег. Дојдоа уште 8.000 Бардуниоти, Мистриоти, Фа-
нарити, Леондарити, Картини и останати (муслимани)’. Повеќето од 7.000 Христи-
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јани, кои таму живееја пред востанието, го имаа напуштено градот (Фотакос 1960, 
стр.134).  

Водач на востанието беше Димитрис Ипсиландис, а главни на четирите упр-
ави беа: Колокотронис, Петробеис, Јатракос и Анагностарос. Накусо речено сè бе-
ше во рацете на Филики Етерија. Според тоа, нејзино беше извршениот геноцид. 

Неколку дена пред паѓањето на градот, глад и тифус ги покосува опкруже-
ните. Ипсиландис знаејќи што ќе се случи, а сакајќи да не се задолжи пред очите на 
Европа со одговорност за масакрот, заминува со една мала единица да го набљуду-
ва од крајбрежјето движењето на една турска морска ескадра. 

Раководството на градот ги состави условите за предавање. Војводите на во-
станиците, поединечно му ветуваа заштита на господарските турски фамилии, а за 
замена го бараа нивниот имот. Илјадници православни земјоделци ги напуштија се-
лата и се бореа за да се вклучат во ограбувањата. Колокотронис продава посебен 
договор- дозвола за преминување на турско-арнаутските војници кај Елмаз-бег, за 
скапоцена вредност од четири милиони гроша, што требаше да му се предадат 13 
сандаци (врз основа на тоа ќе преминат во Румелија 800 луѓе). Бубулина влегува во 
градот и го собира целиот скапоцен накит од турските господарки. 

Французинот Рејмбо кој зема учество во опсадата како началник на артиле-
ријата, пишува што се случувало таму во последните денови: ‘Тогаш започнаа сра-
мните зделки, што за неколку дена со огромно богатство ги натоварија Бабулина. 
Колокотронис, Мавромихалис и други... Тресејќи се за својот живот и за животите 
на своите најблиски, Турците и Евреите трчаа и нудеа огромни суми за да откупат 
какво-такво засолниште во шаторите на противникот. Пазарењата се вршеа преку 
ден, но цената на крвта паѓаше навечер. Од мрак па до в зори, коли впрегнати со 
добиток, натоварени со сребро и скапоцени предмети излегуваа од градот и се те-
раа кон шаторите на војводите’ (Симопулос 1979, стр.260-261). 

Осамна злокобниот ден, петок 23 јули. Спротиставувањето на градот се све-
де на мал напад, а востаниците како гладни волци се втурнаа во градот. 

‘Не може да се опише’ сето тоа што се случувало, забележува Рејмбо. ‘На 
секој чекор гледавме како се фрлаат од прозорците жени, девојки и деца. Девојки 
пораснати, во сенката на осамениот харем, се сретнуваа неочекувано со ужас, страв 
и смрзната крв од окрвавената рака на дивиот војник кој ги зграпчуваше и ги тур-
каше од височините на патот... Војниците со бес ги прегледуваа богатите куќи. Це-
ли ѕидови од куќите се рушеа од разулавената маса, мислиш дека се води древна 
војна на овнови... Тресокот од паѓањето на урнатините, непрекинатото пукање од 
пушките, татнежот од пукањето на истрелите, претсмртните крикови и дивите ви-
котници на победниците сочинуваа една морничава гласовна мешавина од која ко-
жата тие се наежува. Пекол од оган и крв. Грците испуштаа посебен крик кога на-
летуваа кон непријателот: едно урлање што излетува од грлото. Но овој крик ста-
ува поинаков кога ја дигаат камата или јатаганот над својата жртва. Невозможно е 
да го опишам: горчливата иронија на победата, манијата за одмазда, нечовечка жед 
за крв, сè заедно се изедначуваше со тој крик, обично придружен со една сарка-
тична смеа, дива и страотна. Тој крик на човек-тигар, на човек што ѕверски го рас-
кинува човека’ (Симопулос 1979, стр.270-271). 

Оваа пеколна слика ја дополнува Филимонас: ‘Жени- забележува- нивната 
белина се раскара со снежната белина, мртвите невести ја црвенеа снежната бели-
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на, бебињата сè уште им ги држеа дојките и цицаа, а пак усните им беа облеани со 
крв од мајчината дојка; млади, стари, мажи, размешани против нивната волја беа 
длабоко жална глетка... Истата слика беше на улицата, направена од поплочена ко-
цка, од главниот влез на Калаврита до управата, која за час се посла со лешеви и 
ниту пешак, ниту коњ можеше да згазне на земјата од лешевите’. 

За патот послан со лешеви, зборува Колокотронис во неговите ‘раскажува-
ња’ кога вели: ‘Мојот коњ од ѕидот до сараите не стапна земја’ и продолжува: ‘Грч-
ката војска која беше внатре, во Триполица и нејзината околина закла и уби 32.000 
жени, деца и мажи од петокот до неделата’ (Колокотронис 1851, стр.82). 

Истата судбина со муслиманите ја имаше и еврејското население во градот. 
Востаниците не наситувајќи се од насилствата, од крвта на илјадниците жр-

тви, од целосниот грабеж (дури и ’рѓосани шајки од ѕидовите) и заробувањето на 
убавите деца за трговија со робови, посегнаа дури и во исламските и еврејските 
гробишта, каде ги отвораа гробовите и гр фрлаа надвор коските на мртвите. Потоа 
започнуваа да се тепат меѓу себе за да си го земат пленот еден од друг. 

На крај водачите прават благајна. Колокотронис се прогласува за најспосо-
бен, бидејќи имал собрано четириесет милиони гроша, затоа и го добива прекарот- 
‘арамија’. Јатракос, со еден шатор плен, му отстапува на Петробеи два милиони 
украдени гроша, а истовремено на Мани и испраќа два камили и дваесет мазги то-
вар. А пак Бубулина во својот ќемер става четири милиони гроша (Вакалопулос 
1980, стр.669). (Колокотронис=коло ко трон ис: коло=коло; трон=т рон-Арон, Р.И.) 

Победниците ја напуштаат Триполица и се враќаат во своите села носејќи со 
себе робови и плен. Зад себе оставааат пустош и илјадници незакопани трупови ка-
ко плен на ѕверските разјарени глутници кучиња“. (Триполица=три полица, Р.И.) 

Еладското востание било дело на православни свештеници и арамишта: ар-
матоли (=а рамато..- се кради со рака на рамо) и  клепти (=к лепти-к лепит раката). 

Како што Турците биле истребувани, такво имало од Мала Азија врз Грците. 
Хенри Ноел Врејлсфорд, на стр. 148, пиши: „Иако е точно дека главни еле-

мети на руралното население се само два- Словени и Албанци...Физички, границата 
меѓу вистинската Албанија и Македонија е отсечна и добро одредена...Веројатно и 
пред турското освојување Пинд и Шара ги раздвојувале Албанците од Словените... 
Меѓутоа, по турското освојување, албанскиот род...Под Полумесечината тие си по-
враќаат повеќе, отколку што изгубиле под Крстот...“. 

Албанците, само како Муслимани=Турци, постанале богаташи-само арамии. 
На 19.06.2013 во „Вечер“ беше објавен текст со наслов:  ■ Турција се оби-

дува да ги острани запоставеност на Балканот- Ердоган: Турците, Албанците и Бо-
шњаците се браќа ▌Ве молам, вас, Албанци, Турци, Бошњаци... браќа, сите сме 
едно, заедно и нема никогаш да бидеме одвоени. Да не им дадеме шанса на оние 
кои сакаат да посеат семе и да не поделат, изјави Ердоган. 

„Турскиот премиер Реџеп Таип Ердоган во обраќањето на редовната седни-
ца на Здружението на култура и солударност на румелиските Турци изјави дека во 
последните десет години Турција се обидува да ги острани стоте години запоставе-
ност на Балканот. 

-Потсетете се на стариот мост во Мостар. Ние го изградивме, а Запад го сру-
ши. Го уништија и мостот на Дрина, кој исто така го изградивме. Ги срушија и џа-
миите. Зошто ? Бидејќи имаме духовен долг кон нив, изјави Ердоган, при тоа дода-



 91 

давајќи дека балканскиот регион е еден од најубавите географски области во свет-
от, но поради политичките и етничките конфликти плаќа висока цена.  

-Ние сите знаеме дека болката на Балканот е доволно длабока за целото чо-
вештво. Нашата желба и напори водат кон тоа да се научат сите лекции од прет-
ходните настани со цел мир, стабилност и безбедност во регионот, додаде Ердоган, 
при тоа истакнувајќи дека потребни се напори од сите земји во регионот. Турскиот 
премиер ги истакна и преговорите за членство на НАТО, при тоа споменувајќи ја и 
Македонија и конфликтот со името со Грција. 

-Пред оние кои не ја сакаат Македонија во НАТО поради проблемот со име-
то, Турција стои гордо. Зошто Грција се обидува да и го украде членството на Ма-
кедонија во НАТО ? Ние отворено го прашуваме и грчкиот премиер и му кажуваме 
дека греши. Не може да се казнува македонскиот народ поради еден збор, поради 
едно име. Ќе продолжиме со таа борба, рече Ердоган, при тоа истакнувајќи дека не-
говата земја работи за интерес на Балканот, но дека и граѓаните од балканските зе-
мји треба да бидат обединети. 

-Ние на Балканот треба да бидеме едно и со Албанците и со Турците. Автор-
от на турската химна Мехмед Акиф Ерсој бил Албанец, но сепак пишувал и ги пре-
нел чуствата на турскиот народ. Кога ја напишал химната, добил громогласен апла-
уз во Парламентот кој траел со часови.За нас, нема разлика помеѓу Истанбул, Анка-
ра, Измир, Скопје, Сараево, Солун или Шумен. Ние не можеме да живееме без нив. 
Ве молам, вас, Албанци, Турци, Бошњаци... браќа, сите сме едно, заедно и нема ни-
когаш да бидеме одвоени. Да не им даваме шанса на оние кои сакаат да посеат семе 
и да не поделат, изјави Ердоган“. (горен текст: „турско-арнаутските војници“, Р,И,)  

Во Турција како Турци=Муслимани се селеле Албанците (Скиптари=Тоски 
и Арнаути=Геги), Босанците, Србите, Македонците, Бугарите итн. Следи Македон-
ците со исламска вероисповед да се прогласуваат за Турци и Албанци, дури во сво-
јата Р.Македонија да си го монголизираат македонските изворни говори со турски-
от и скиптарскиот. Како Турци и Албанци се прогласуваат и другите Муслимани 
од тн.словенски народи. Исто така, и Циганите кои на Балканот во 19 век заедно со 
Арнаутите од Азија како Муслимани се колонизирани на Македонски Полуостров. 

Пак, Турците=Муслиманите ништо не подигнале, изградиле... на правосла-
вни простори. Сè што за време на Турската=Исламската Османова Империја било 
направено, сè било платено од данокот на Православните- се говори и данок во крв. 

А и сите џамии и други верски објакти се изградени врз цркви, манастири... 
И затоа Исламската верска заедница нема никаков исламски имот- тој бил 

само грабнат и оплачкан православен имот, што важи и за имотите на Турците=Му-
слиманите- денес се најбројни Албанците со најповеќето Македонци. А ИВЗ ја гра-
бнале на Албанците, и во џамите се проповеда на скиптарски со монголска основа. 

 
ПОВЕЌЕРАСЕН ТУРСКИ И АРБАНСКИ ЈАЗИК 
 
Олга Луковиќ- Пјановиќ го наведува Херодот, што тој пишел: „Пелазгите 

говореле со варварски јазик“. Следи на пелазгиски јазик говорел и Платон. 
„За Херодот овој англиски историчар (професор Кито, Р.И.) вели: 
‘...тој (те. Херодот) ги сматрал Грците (Хелените, Р.И.) на Јонија варварски 

народ, кој е погрчен’ “. 
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Бидејќи Арбанија била бригиска и македонска, еве што пишел Демостен: 
„...не само што (Филип Македонски, Р.И.) не бил Грк (Хелен, Р.И.), туку на 

Грците не им бил никаков род, туку ‘варварин’ од крај, кој не е убаво ни да се спо-
мене, македонска ништорија, од Македонија, во која не можело да се купи ни добар 
род“. (Овде се употребува варвари со мал в, поим кој не означувал народ, Р.И.) 

„Повеќе народи на Грција (Елада, Р.И.) а Атињаните измеѓу останатите, на 
Филип му го порекнувале грчкото (хеленското, Р.И.) потекло... Во останатото, Ма-
кедонците во Грција не биле ценети... Тие воделе потекло од Траките, така озогла-
сени кај Грците, да веќе самото име Тракија кај нив било погрдно. А робовите, кои 
доаѓале од Македонија, не биле ценети“. 

За други автори, Македонците биле Илири, а за трети и едното и другото. 
 “...Со тоа во врска Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го со неговиот 

навод за истоветноста на Траките и Илирите: ... (на латински, Р.И.) 
А тоа значи: ‘Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други ни 

на каков начин, оти двата рода се од исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти 
обичаи и уредување и почитуваат исти богови’ “. 

„...Да ова тврдење би бил што посликовит, Шулц кажува:  
‘Како што денес се Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист на-

чин биле крвно поврзани и Илирите и Траките’ “. 
Страбон, во својата Географија, напишал: „Илирите, Епирците и Македон-

ците говорат со ист јазик“- тие биле еден ист народ со варварски=пелазгиски јазик. 
Винко Прибојевиќ наведува дека од Визант до Пула се нарекува Македони-

ја. Според Демостен, Филип бил варварин- Македонците говореле варварски јазик.  
Вотсон, на стр. 140, пиши: „Понатаму на Запад, пет години (1809-14), кои 

словеските и хрватските земји го провеле припоени на Напалеоновото француско 
царство како провинција Илирија, оставило траг барем на образуваното малцин-
ство. Интересот за проучување на словенските наречја и граматика, влијанието на 
Херодотовите идеи за јазикот општо, а за Словените посебно, те појавата на роман-
тичниот панславизам, посебно меѓу Чесите, имале одек и во јужнословенските зе-
мји на Хабсбуршката Монархија. Истакната појава на тоа доба бил хрватскиот пи-
сател Лјудевит Гај, кој постанал водач на ‘илирското движење’. Во својот часопис 
Даница докажувал како постој еден едини илириски народ со словенски говор од 
Алпите до Варна. Иако идеата била исклучиво вербална, те не било ни говор за не-
која акција за стварање на голема илирска држава, ипак предизвикала отпор на вла-
ста на Унгарија, со која Хрватска била обединета под хабсбуршката власт. Mettetni-
ch 1843. службени го забранил употребата на името Илирија“. 

Х. Р. Вилкинсон, на стр. 42, пиши во Глава II, Турци, Грци и Илири, 1730-
1843, Europa Polyglotta, 1730.  

„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчиниот јазик на моде-
рна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нинберг во 1730 (сл. 4)...Па 
Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и 
една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. 

Стр. 43: „Illiri-co- Slavonica 
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со те-

рминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Ба-
лканот, туку се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Ру-
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сија. Со  продирањето на Унгарците се поделила на два дела. Јужните делови í се 
протегале од планината Шар до Каринтија и Сирија, а од картата се претпоствува 
дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски јазик. Па ниту 
Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите,а уште помалку Романците, 
на картата не се претставени на некој особен начин“. (Тие тогаш и ги немало, Р.И.)  

Се кажа: „Јужните делови í се протегале од планината Шар до Каринтија и 
Сирија“.Следи Склавините биле и во Сирија.Токму затоа овде се наведува Ларус100: 

На стр. 466 е сликата на книгата на Мавро Орбини. На неа стои: Il regno de 
gli slavi hoggi corrottamente detti schi avoni. Historia di don Mavro Orbini…Lingua Sla-
va…in Europa, Asia, &Afrika…“. Значи, не се работело за некаков народ Словени 
дојден од Свемирот или излезен од Утробата на Земјата туку само Склавини. А 
склавини имало во Европа, Азија и Африка- народите Словени се само факсификат. 

Ова се потврдува со доказот што во книгава Анти имало во Тесалија, Венети 
биле Венецијанците, Склавини имало на трите стари континенти, а Русите биле са-
мо Рецкари- пишеле со рецки (руни), како што биле Етрурците во чии руни имало 
тн.Кирилични слова. Следи Русите и Етрурците го имале богот Перун, но не на Ба-
лканот каде бил Зевс. Името Перу од скитскиот бог Перун го однеле Скитите, кои 
се бореле со Македонците, и тоа во Америка- Перу. Со нив однеле и традиции итн.  

Пак, Русите се изјаснале за Словени дури во 860 година-ова го пишел Фотиј. 
Халил Иналџик, на стр. 20, пиши: „Османлиите...Ако се иземат оние кои 

отворено им се споротставувале, Османлиите преземале припадници на војничката 
класа во својата служба, те во Бугарија, Србија, Албанија, Македонија и Тесалија 
се потврдувал статусот на илјада војници познати на словенски назив војник...“. 

Пак, називот војник бил на варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на ко-
го говорел и Платон. Па населението на Балканот и Мала Азија било еден народ. 

Јозеф фон Хамер, на стр. 1, пиши: „Турците...Другите историчари, кои не 
биле Византијци, бајеле за тројанското потекло на Турците, те ги направиле непо-
средни Теукерови и Хекторови наследници...“. 

А Пејсонел, на основ на сведоштвото на Edouarda Brerenwoda во ‘Scrutinium 
linguarum, пишел дека словенски јазик се говорел на дворот на турските цареви. 

Токму на тие простори ненародни и службени јазици биле латински и коине. 
Во Источното Римско Царство прво службен бил латинскиот, а потоа коине. 
Бидејќи секој народ може да има по еден јазик,двата јазика не биле народни. 
Сè што во Турција било наследено, сè било само тн.византиско. Ова се по-

тврдува со доказот, што денешниот живот во Турција нема ништо монголско=тур-
ско.Дури Туците се Белци и со низок удел на монголската крвна група В, а и друго. 

Халил Иналџик, на стр. 272, вели: „Османските писатели своите верски и 
правни дела ги пишеле на арапски јазик, ама во четиринаесеттиот век почнале да ги 
преведуваат на турски. На почетокот претежно се преводувале корисни или поучни 
дела од областа на историјата, политиката и моралот, убавото однесување, астроло-
гијата, јестаственицата и гемологијата, наменета на султаните и влијателните држа-
вници. Напоредо со овие трудови постојат многу општи прирачници за исламот и 
популарни книги од медицина преведени или пишани на турски јазик. Две попула-
рни книги кои потекнуваат од 1499. година, уште секогаш спаѓаат меѓу најчитаните 

                                                 
100 OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. LIBRAIRIE LAURUSSE,PARIS-Vuk Karadžić,1971. 
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турски дела. Тоа се поемите на Мухамедија (Книга за Мухамед) и прозен спис на 
Envâr al-Âsikîn (Светлост на љубовникот)- книжевна творевина на браќата Јазиџи-
заде. Браќата Јазиџизаде му припаѓале на бајрамијската секта и на крајот на првото 
дело, во кое се опишува животот на Пророкот и останатите значајни луѓе, објасну-
вајќи го значењето на гностицизмот“. 

Авторот никаде не наведе каков е тој турски јазик. Па таков народен јазик 
никогаш и немало. Па тој бил само службен, кој морал да се научи, на кого се пи-
шело, но тој јазик никогаш не станал народен- никогаш не се говорел, а ни и денес. 

Следи за Турците=Муслиманите и денес е важен само исламскиот- арапски. 
Трговски и културен јазик бил само македонскиот Птоломејов јазик- коине. 
Не случајно, во Р.Македонија за историчарите, кои треба да трагаат за маке-

донската историја, им е битен Османовиот јазик- па тој денес не е турски говорен. 
Вотсон, на стр. 236, вели: „Препород на персиската книжевност...Најуспе-

шни биле Селџуците, кои во единаесеттото столетие створиле царство што ќе се 
протегало преку Иран, Ирак и поголем дел на Мала Азија, со две големи културни 
средишта во Исфахан во среден Иран, и Кониј во Анадолија. Селџуските султани 
биле сунити, и го признавале абасидскиот калиф во Багдад. Тие и нивните војници 
биле Турци по потекло и говор, ама ја почитувале и поттикнувале персиската кул-
тура, и многу чиновници и советници им биле Персијци. Персискиот постанал кул-
турен јазик на северната половина на исламскиот свет, изразно средство на книже-
вноста и науката. Наското дошло до симбиоза на Персијците и Турците, кое пот-
сетува на симбиозата на Грците и Римјаните во Римското Царство. Се продолжило 
после пропаста на селџучката моќ и се задржала после големата монголска инва-
зија во тринаесеттото столетие, во државите кои во Иран ги створиле Илканите, на-
следници на Монголите, и наследици на последниот голем средноазиски освојувач 
Тимур во петнсаесеттото столетие“. 

Стр. 245: „Зборот ‘Турчин’...пред би можело дека со столетија постоела гру-
па на турски јазици со кои говореле народите населени измеѓу Волга и границата 
на Кина...Варијанта на турскиот јазик, која се развила во Мала Азија, била темел на 
јазикот на поголемиот дел на образованата елита на Отоманското Царство, иако е 
чинител дека е повисока култура на таа политичка класа била тројазична- на тур-
ски, персиски и арапски јазик...“. 

Стр. 246: „Во меѓувреме се развило второ движење за реформа меѓу наро-
дите со турски говор во Руското Царство, посебно меѓу казанските Татари и Тата-
рите во долината на Волга. Татарските водачи од почетокот се бавеле со опште-
ствени реформи и равноправност на исламските и христијанските поданици на Ру-
ското Царство; ама постанале сè повеќе свесни на специфичното единство на ја-
зикот, кој ги поврзувал народите на турскиот говор. Панисламизмот почнал да се 
повлекува пред пантурцизмот...“. 

Јозеф фон Хамер, на стр. 19, пиши: „Мехмед- бег, Караманов син, основач 
на династијата Караман, кој истовремено се издигнала со османовата од рушеви-
ните на Селџуцкото Царство и која две столетија се одржала како нејзин опасен 
такмец, го обзнанил еден обичен Турчин како син на оној на Крим во серајот на 
умрениот Изудин, во чие име се домогнал на главниот град и власта. Ќе биде зго-
дна прилика на друго место да говориме за основање на караманската власт и за не-
јзините извршители; овде само ќе приметиме дека Мехмед Караман со текот на таа 
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промена на престолот вовел мошне битна промена во пописите за порези. Овие до-
тогаш во Селџучкото Царство се пишани со персиски јазик. Мехмед Караман го 
помешал турскиот со персискиот и го оспособил книговодството, помешано од два-
та јазика, по кој уште и денес се водат пописите на османовата ризница нарочито со 
хрѓаво писмо и јазик. Абак, монголски хан, поради заштита во исто време ги пови-
кал на помош двата селџучки владетели, имено оној од својот главен град од тобо-
жниот Изудинов син протераниот Гијаседин Кеихусрев и Месуд, вистинскиот син 
на оној на Крим умрениот Изудин. Абак го испратил против Турчинот, кој се дрз-
нал да се домакне на престолот, и против неговиот заштитник Караман својот син 
Огуз-хан и својот везир Фахрудин Али-шах. Тие го протерале дрзникот, кој го сво-
јатал престолот, а неговиот заштитник Маехмед-бег Караман заедно со браќата ги 
убиле. Сечџучкото Царство го поделил монголскиот хан меѓу двата братиќи, така 
да Кеилхусрев владеел со западниот дел во Икониј (Конја), а Масуд со источниот 
во Ерзинџан, Сивас и Малатиј. Првиот дал да го смакнат Аргун-хан (Абак-ханов 
наследник), оти му постанал сумлив како да е уз неговите непријатели Татари, те. 
уз Турците на Крим, против неговите поданици, Монголи во Персија“. 

Па Мехмед Караман во персискиот јазик внел монголски=турски зборови. 
Османовиот јазик бил службен, но никако народен јазк- без турски народ.  
Густав Вајганд вели: „месните луѓе коњари од Тесалија, Турци од Бесара-

бија, од Мала Азија, Арапите, Персијанците сите се служат со простонароден тур-
ски јазик, распространет насекаде во војската. Имено овој војнички јазик, а не лите-
ратурен, е наследник на взаемните думи во балканските јазици“.  

Овде не се говори за било каков народен јазик,туку за „мешавина“ на јазици. 
Бидејќи најбројни народи биле тн.Словени, во наведените говори најбројни 

зборови биле тн.словенски. Кога немало турски народ, а Албанците и Власите биле 
под Османовото=Отомановото Царство, што важело и за Еладците, никогаш не мо-
жело да има еладска, албанска и влашка народност-тие се политички во 19 и 20 век. 

Значи, турскиот јазик бил фригиски=бригиски со зборови со туѓо потекло од 
персиски, коине, арапски, а и воглавно со татаро-турски зборови на Черкези, Тата-
ри... Ваквите Арнаути биле протерани од Русите. Тие биле колонизирани во 19 век 
во Мала Азија и на Балканот. Врз нивна основа се создал нов јазик, учествувајќи и 
Кемал Ататурк. Тој бил само од Македонија-Муслиман: Дебарско, Солун, Битола. 

Се кажа од Г. Вајганд за простонародниот „мешан“ турски јазик. Како што 
бил турскиот, а Албанците биле во служба на Османите, и арбански бил „мешан“. 

Слободан Јарчевиќ,101на стр 167, има наслов Грците за доаѓање на Албанци-
те на Балканот, говори за Јован И. Деретиќ. „...Во неговата богата библиотека, се 
најдуваат и зачувани хроники за настаните од 11 столетие на Гркот Михаил Ата-
лиот... 

Мада овој не е усамен документ од тоа време за Албанците, тој е еден од 
најзначајните, оти е во прашање современикот кој присуствувал на истоварување 
околу 300 албански семејства, со византиската војска, во луката Драч, 1403 година. 
Наравно, Аталиоти ја опишува и пораната судбина на албанскиот народ од кавка-
зка Албанија преселуван од страна на Арапите на Сицилија и јужна Италија, а од 
овие области (таа 1043 година) на Балканот ќе ги преселат Грците. Постарите из-
данија на европските енциклопедии содржат одредница за државата Албанија на 
                                                 
101 Слободан Јарчевиќ, Историјске скривалица, ЗИПС, 1999 (Болеч : Етикета), Београд- од Интернет. 
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Кавказ, додека поновите изданија такви одредници не донесуваат. Можда и нашите 
историчари, во оваа книга, í се приближуваат на Европа, бар кога е во прашањето 
истортијата на Албанците“. 

Албанскиот академик, Каплан Буровиќ, на стр. 35, пиши: „Германскиот ака-
демик, проф. д-р Густав Вајганд...романскиот и ароманскиот (влашки) јазик... 

Заедничките елементи на овие јазици ги поврзал со еден заенички ‘траки-
ски’ супстрат...Оваа теза академикот Вајганд ја изнел во студијата ‘Дали Албанци-
те се следбеници на Илирите или Тракијците ?’, каде во прилог изложил 12 аргу-
менти во полза на неговото претендирање. Ги цитирам накратко:  

1. Латинските топоними во Албанија немаат фонетски облик, како што тре-
ба да имаат, ако Албанците би живееле од секогаш во денешните нивни области“. 

Стр. 38: „Мислам дека академик Вајганд има потполно право. Го додавам 
уште ова: ни најобичните латински зборови во албанскиот јазик го немаат оној фо-
нетски облик кој би требало да го имаат, доколку Албанците би биле генетски сле-
дбеници на Илирите, особено што и мештаните се, или автохтони, како што на тоа 
претендираат, а не дојденци. Ова ни го тврди и албанскиот академик проф. д-т Еќр-
ем Чабеј. 

Значи, латинските зборови Албанците не ги презеле директно од Римјаните, 
туку со посредство на друг јазик. А тоа, од друга страна, значи дека Албанците ни-
когаш и не биле во директен контакт со Римјаните... 

2. Поморската и рибарската терминологија на албанскиот јазик има туѓо 
потекло, грчко, венецијанско, словенско или турско, или сосем ново. 

Како што се знае со сигурност, Илирите бил народ кој се занимавал со по-
морство и рибарство... 

‘Бидејќи извесно време престојував во Durres (Драч) во 1910 година,- пишу-
ва Вајганд,- дознав дека турската Влада ги преселила тука рибарите од Анадолија 
за да ги научат Албанците од работите на рибарството бидејќи староседелците (Ал-
банците) не разбирале ништо од оваа работа...’ “. 

Се истакна дека врската на албанскиот јазик била со Албанија (Азербејџан). 
Стр. 24: „...И Нерон мобилизирал војници во Илирија да го задуши во-

станието во кавказка Албанија...Дека меѓу Албаните од балканска Албанија и Ал-
баните од Кавказ сретнуваме етнички врски, се докажува и преку други податоци, 
јазични и етнографски, за што детално пишува споменатиот црногорски научник 
Гојко Вукчевиќ, во цитиртаното дело“. 

Густав Мајер пиши за албанскиот јазик, кој имал зборови од повеќе јазици. 
Ама се најбитни татаро-турските зборови од кавказко-црноморски простири. 
Вајганд пиши: „2. Поморската и рибарската терминологија на албанскиот ја-

зик има туѓо потекло, грчко, венецијанско, словенско или турско, или сосем ново“. 
Каплан Буровиќ, на стр. 90, пиши: „Верувам дека не сум првиот...Пред сè го 

имаме и албанскиот академик, добро познатиот проф. д-р Еќрем Чабеј, кој вели: 
‘Потоа, кога ќе се земат во обѕир и старите заемки од иранските јазици, како 

и старите контакти со некои финско-угрински јазици (Н. Јолк), и кога од друга стр-
ана им се даде значење на фактите дека два планински венци во Средноисточна 
Европа, Карпатите,се наоѓа нивното разјаснување со помош на албанскиот јазик...“. 



 97 

Па Османовиот јазик бил персискиот со монголски=турски зборови, кои се 
најдуваат и во албанскиот јазик. Следи источно од Франција да се говорат готските 
јазици,а Готите биле само Татари=Бугари само со бугарскиот=татарскиот бог Асен. 

Олга Луковиќ- Пјановиќ, во насловот за Казимир Шулц. Наведува: „Буе на-
шол, дека извесни германски глаголи одговоруваат на некои глаголи ‘шкип’, доде-
ка сличност во однос на романскиот и влашкиот се однесува особено на именките. 
Присуството пак на турски и грчки зборови, по Буе, се објаснува сосем природно, 
што не е случај со словенските зборови, од кои некои- мисли тој- ги замениле ста-
рите шиптарски зборови, или едноставно ги измениле...“.  

„...во овој поглед можеме да му поклониме на Милош Милојевиќ полно по-
верување, кога тој во својата историја, а на стр. 83, пиши: 

‘...јазикот им, и ако во себе има 2/10 дела латински, 2/10 дела гало-келтски, 
1/10 дел грчки и 5/10 дела српски зборови, не може ни обични домашни потреби да 
ги изрази...“. 

Мирољуб Јефтиќ, на стр. 157, пиши: „Голем број Албанци на Космет и во 
Македонија...Ставро Скенди за тоа кажува: ‘Скадарските муслимани не сакале ал-
банска школа ни албански јазик и не сакале никаков друг службен јазик освен тур-
скиот’...“. Меѓутоа,овој како службен бил само Османов-само Караманов од 13 век. 

Меѓутоа, со какво потекло биле Арбаните- само тн.словенско на соседите: 
Арбаните се Бриги=Брзјаци со сите бригиски=брзјачки гласови, со темен во-

кал не како Брзјаци туку како Романци и Бугари (како Траки), со тн.Вукови гласови 
од 19 век (такви немало во Дебар и Дубровник во 16 век), дативното-у (Зогу) итн. 

А какви службени јазици биле во употреба во Арбанија ? Само македонски 
православни (тн.старословенски и коине), католички латински, Османон јазик за 
време на муслиманското=турско владеење и арапскиот- без арбански посебен јазик. 

Албанците како Муслимани=Турци биле/се два народи со два јазика,кои ме-
ѓусебно до денес не се разбираат. Со тоа што тие не се разбираат, не се еден народ. 

Вотсон, на стр. 148, пиши: „Уште еден важен проблем во Југославија  се Ал-
банците. Поделени измеѓу територијата подредена на српската република (позната 
како Автономна Покраина Косово и Метохија) и Република Македонија, броеле 
околу 1.2000.000 жители...“. 

Стр. 151: „Последен балкански народ во кој се појавило национално движе-
ње биле Албанците...Албанците биле исто така поделени на две главни групи, Геги 
и Тоски; првите живееле на север, а вторите на југ на реката Шкумба. Гегите биле 
организирани во племиња. Додека социјалната структура на Тоските се состојувала 
од големи земјопоседници и зависни селани. Наречјата на Гегите и Тоските меѓу-
себно се разликувале. Албанците биле извонредни војници во отоманската војска, а 
неколку распрснати заедници на Албанците се најдувале во Романија, Грција и 
Италија“. 

Гегите биле во племство, а и со посебен јазик од Тоските- различно потекло. 
„Прва заедничка политичка акција на албанските водачи против отоманска-

та влада била Призренската лига основана 1878, која захтевала сите земји со албан-
ски јазик да се соберат во единствена територија (вместо дотогашните четири по-
краини), те да добијат автономија под султанот. Тие захтеви довеле до оштри бор-
би 1881, после кои се одобрени помали остапувања. За време на наредните десетле-
тија албанските племски поглавари и земјопоседници настојувале да втемелат шко-
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ли за Албанците, а неколку ги отвориле Австријците и Италијаните. Албанците, уз 
тоа, се школовале во странство, посебно во Италија. Албанските настојувања пре-
трпеле озбилен удар после балканските војни 1912- 13. Цела територија со албан-
ско население, кои обфаќале повеќе од третина албанско население, им припаднале 
на Србија, Црна Гора и Грција. Преостанатите две третини постанаа 28.11.1912. ал-
банска држава“. 

Никогаш немало „сите земји со албански јазик“, кога имало два народи- со 
гегски племски поглавари и тоскиски земјопоседници. Оваа лига била само ислам-
ска, но никако христијанска. Следи тие „да добијат автономија под султанот“. Па 
Албанците (Геги и Тоски) како Муслимани=Турци биле крволочни злочинци сè до 
денес врз Православните. Нив како муслимански паразити не им биле потребни 
школи. Школи им отвориле Рим и Виена католички водачи до 1918 година, до де-
нес непријатели на Православието, а во полза на исламот- без ништо албанско. 

„Потоа понатамошните триесет години италијанската доминација, односно 
директна анексија (1939), Албанија стекнала вистинска независнот тек под комуни-
стичката власт 1945. Албанските влади, не без разлог, со сумливост се однесувале 
према сите соседни држави, а становита подршка добиле далечната Кина. Албан-
ските комунисти го решиле проблемот со верските разлики, кои го албанскиот на-
ционализам, така што со еднаква жестина го прогонувале исламот, католицизмот и 
православиети; единствена албанска нација, барем вон, било импресивно“. 

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 нивна за тие понатаму да паразитираат врз Православни. 

И Албанците како Муслимани конечно ќе изчезнат само во муслиманството.    
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во 

1908, на лингвистичкиот конгред 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.) 

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.102 
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-

                                                 
102 „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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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.  

Ги присвојуваат македонската народна песна-само на шкиптарски текст итн. 
Па ова било неопходно затоа што денешните Албанци се „најмешан“ народ: 
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“. 

 
АЛБАНЦИТЕ=АРНАУТИТЕ ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ 
 
Арбанија, р=л, била православна и само под Охридската архиепископија. Па 

Православните во Македонија и Арбанија заедно се бореле, но не и Муслиманите: 
Следи Албанците како Муслимани=Турци ги истребувале... Православните. 
Јозеф фон Хамер, книга 3,103 на стр, 484, пиши: Проблемите во Албанија. 
„Абдулхамид се соочил со големи потешкотии и во Албанија, ама таа поте-

шкотија подоцна ќе постане уште потешко. Албанците, сè во сè, изгледале сосема 
задоволни со својата положба внатре на царството, бидејќи многу припаѓале на 
владеечката класа, а од друга страна во самата Албанија се католички и муслиман-
ски гороштачки племиња на север и грчко-православни племиња на јужните подра-
чја, Сулите и Химарите, уживале готово потполна самосталност. Ама таа ситуација 
се изменила кога, почнувајќи од Сан Стефан, силите стално ја распарчувале алба-
нската територија и ја делеле на новонастанатите балкански земји. Албанската на-
ционална свест почнала да се буди. Заборавајќи на верските и племенските разми-
рици, тие застанале да се бранат против словенските браќа. Во Призрен 1878. годи-
на е основан Албански сојуз кој молчеливо го одобрила и османската влада. Берли-
нската конференција го разочарала тој сојуз, оти доделила некои албански земји на 
Србија и Македонија; и затоа, кога султанот направил притисок на сојузот да ја пр-
ифатат новата нагодба, тој се свртел против него и против балканските соседи, те 
побарал признавање на албанскиот територијален интегритет и извесна самостал-
ност внатре на царството. После Берлинскиот конгрес, Османите ја поделиле Алба-
нија104 на четири виалети: Јанина, Битола (Монастир), Скопје (Ускуп) и Скадар 

                                                 
103 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih. 
104 Историски никогаш немало Албанија, ниту таков географски поим- денес Албанија е ништожна. 
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(Искодра),105 додека Сојузот и неговите приврзаници, напротив, настојувале кон 
стопување во една покраина, што било почеток на движењето за албанското един-
ство. Во милетскиот систем сите албански муслимани учеле турски и арапски, до-
дека школувањето на христијаните се одвивало на грчки, а одгојот со будно око го 
надѕирале православните милетски водачи.106 (Сите вилаети биле под Битола, Р.И.) 

Албанскиот јазик и култура не биле признати, на голема жалост на нацио-
налистичките водачи кои сега настојувале тоа да го поправат. Национализмот во 
културата и желбата за самосталност внатре во царството се претворило во желба 
за независност кога Портата 1881. година го предала Улцињ на Црна Гора. Алба-
нците во планините подигнаа бунт нападнувајќи ги османските часници и војската. 
Селското население одбивало да плаќа порез и почнало да се нападнуваат железни-
чки пруги. Османските гарнизони уште секогаш биле во состојба да се пресмета со 
повеќето одметници и воглавно одржувале ред, ама националистичкиот немир сè 
повеќе растел, со што е створен проблем што ќе се заоштри на почетокот на 20. 
столетие“. (Одметници=Арнаути, на кои центар им била Битола=Монастир, Р.И.) 

Бидејќи Албанија била под Османите, не можеле воналбанските територии 
да се во состав на Албанија. Со наводот се потврдува, Албанците со својата Алба-
нија биле само едно: Муслимани=Турци. За ова да се потврди, следи доказот: „Ал-
банската национална свест почнала да се буди“. Па тие таа ја немале во 1913 год. ... 

Значи, Албанците тогаш и денес се само едно: дворасни Муслимани=Турци.  
Тие се подржувани од Рим, кој од 1071 година го истребува православието. 
Мирољуб Јефтиќ, во Етнолог 9, на стр. 151, пиши: „Како постапувале со Ал-

банците...Тоа бил отпор на христијаните против судовата власт заснована на ислам. 
Војната на чуениот Ѓерѓа Кастриоти погрешно наречен Скендер-бег, оти тој со мо-
ментот на враќање на христијанството престанал да биде бег и Муслиман и поново 
постанал христијанин бил во сукоб со Албанците кои ги предводел османски офи-
цер и слуга на султанот Балабан-паша исто така Албанец исто како и Балабановиот 
брат Јонус.107Тоа бил крвав џихад кој Шиптарите муслимани во служба на халифот 
го воделе против сопствениот народ. Тогаш не можело да има никакви посебни су-
коби со Србите, Македонците итн, оти Шиптарите, во огромно мнозинство христи-
јани, грчевито се бореле за голиот живот и се соочуствувале со секоја акција на Ср-
бите или со другите христијани. Албанци, кажува Поло и Путо заедно со: ‘Србите, 
Босанците, Херцеговците, Далматинците, Македонците и Бугарите’ покушувале да 
организираат антитурска коалиција...Прифаќајќи го исламот во една религиозна др-
жава каде сите се одредуваат на принцип на припадност на оваа или онаа вера, Ши-
птарите, ама само оние исламизирани, постануваа исто така етнички Турци и за ца-
рот те. султанот и халифот и за етничките Турци, ама и за своите сонародници Ал-
банци и балкански Словени. Значи тие не постанале помогачи на Турците како тоа 
во историските уџбеници кај нас говори, туку веќе постанале турци (овде појамот 
Турчин намерно го пишам со мало -т-, оти сакаме да кажеме дека појамот Турчин 
во тоа време нема вредност на национален назив туку верски)...“.  

                                                 
105 Овие простори од Османите им биле оставени на Албанците Муслимани=Турци како џелати итн. 
106 Следи имало Домородци Христијани и Колонисти Муслимани=Турци. Првите биле Заложници. 
107 Krasniqi Rexhep, Georges Kastrioti- Scanderebeg, Pariz, Firenca, 1983. Балабан-паша заробил седум 
Кастриотијеви офицери и тие биле живи одрани во Цариград,цитат од стр.154.(Георгес-не Ѓерѓ,Р.И.) 
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Стр. 153: „Што исламизацијата значела најдобро покажува споменатиот ал-
бански академик Поло: ‘Масовната исламизација на Албанците во 17. век преди-
звикала јака идеолошка поделба...Религиската поделба без сумливост правела озби-
лна препрека на создавање на националната свест на Албанците...во толку повеќе 
што теократската држава на Албанците муслимани ги сматрала Турци’. 

Што е посебно важно самите муслимани себе се сматрале ‘турци’ затоа по-
сленикот на полето на националната ренесанса Наим Фрашери во 18. век говори: 
‘Сите ние сме браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и каури, не говорите тоа 
никогаш’ 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 христијани. Во пи-
смото со кое ги повикува на џихад- света војна Али-паша Тепелини рекол: ‘Аги ... 
значи да почнеме со корнење од нашата средина на неверната раса Сулиоти и да ги 
дочекаме одлучно неверниците... Така браќа правоверни муслимани да се обедини-
ме и заколниме во име Пророково дека ќе ги освоиме Сулите или ќе умреме’. Во 
еден петок на јуни 1800 ги собрал Али-паша сите водачи на војната експедиција во 
текијето на накшибендијскиот дервишки ред во Јанина. ‘После ритуалното прање 
земајќи го Куранот од раката на чуениот шејх Јусуф-ефенди ги заколнал на светата 
книга сите присатни да се борат против Сулиотите заколнати непријатели на верата 
и државата... Шејхот ги прочитал одговорувачките делови на Куранот ‘а сите при-
сатни 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-
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. 
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 
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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 бргови... 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’.108 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 
погрешно го употребува ќе видиме колку проблемот бил озбилен и како словенски-
те етнички подрачја се претворуваат во Албански односно муслимански. 

Она што е мошне важно есте податокот кој порано го изнесовме а тоа е 
исламот како извор на идологијата и легитимитет во државата. Затоа процесот мо-
же 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 го-
дина. Во тој период, како веќе е речено, се врши посредно албанизација оти со ве-
рата 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 
                                                 
108 Berard Victor: La Macedoine, Paris 1897, str. 20. 
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немаат национална свест и нацијата малку им значи. Споменатиот Албанец Ставро 
Скенди кој од петни жили се труди да покаже дека Албанците ги надминале меѓу-
себните 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 Уро-
шевац 1908 година, значи само четири години пред крајот на осмновата власт прет-
ставниците на младотурскиот комитет морале да им обеќат дека новиот устав не ќе 
биде во спротивност со Куранот, дека шеријатското право поново ќе се стави на 
снага и нарочито нивниот баба 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 потеколо“: 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 
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‘Косовскиот комитет’. Мада ја сакал Велика Албанија главни узданци 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 
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 тие врекле, 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 фомораат 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 деластност и пома-
гање на териристички банди кои доаѓале од атеистичка Албанија шејхови на дер-
вишките редови: шејх Хасан, шејх Рамо и шејх Муједин. Шејх Муједин во своето 
текије во Ораховец формирал комитет за антисрпска делатност. Комунистичка Ал-
банија користела дервиши за остварување на свои цели, а во самата Албанија дер-
вишите 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 ра-
збиле српското село Витомириц кај Пеќ, Шиптарите преку Махмуд Бакали кој бил 
шеф на СК Космет испословале одлука за подигнување џамија. Така ‘комунистот’ 
Бакали го користел исламот да би ја остварил ‘марксистичко-лењинистичката иде-
ологија’. Освен тоа исламот обилато е користен за пропагирање асимилација на си-
те муслимани неалбанци: Цигани, Црногорци, Торбеши, Муслимани, Турци итн. 
Културната 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. 

Освен тоа под контрола на ‘марксистите-лењинисти’ е вршен терор над за-
немарливото римокатоличко малцинство на Космет кое под притисок почнало да се 
иселува во римокатоличка Хрватска. Каков случај со Марјан Маркоја кој отишол 
во селото Беденик кај Бјеловар.  
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Таа фаза траела до крајот на комунизмот. Кога таму се срушил атеистички-
от режим настапила четврта фаза. Сите анализи на ситуацијата меѓу Шипарите на 
Космет во тој период покажале дека тие имаат висок степен поврзаност за исламот. 
Едно истражување на религиозноста работено пред самите повеќе партиски избори 
1990 година во Центарот за политиколошки истражувања’ на Институтот на оп-
штествени науки покажуваат дека на Космет 2/3 жители биле религиозни од тоа 
70% Шиптари’. Ама многу повеќе од тоа покажува однесувањето на водечките по-
литички снаги на ова малцинство и во Македонија и на Космет. Додека во Маке-
донија 6.VII.1997 во Тетово се формирала ‘Демокртатската партија на Албанците’ 
под парола со ‘исламски дух и албанска крв’, на Космет делува мало другчие. Нај-
влијателната партија ‘ДСК- Демократски сојуз на Косово’ настојува да се претста-
ви како либерална и секуларна. При тоа ја водат луѓе какви што се Хидајет Хисени 
кој 80-тие години бил ленинист. Ама упркос ‘секуларизмот’ од денот на родување-
то на ДСК се приметува мошне голема истоветност на интересите на Исламската 
заедница и оваа партија. Уште 1991 година шефот на исламската заедница на Ко-
смет Реџеп Боја заедно со еден висок функционер на оваа партија отишол на по-
сета во Турција. За организирање на манифестацијата на ДСК Боја редовно му дава 
просторија на исламската заедница итн. Посебно е важно дека тој покушава да се 
претстави како голем борец за Албанските национални права па изјавил дека кај 
Албанците националното секогаш е над верското. Тоа ваља би требало да значи де-
ка и тој така мисли. Ама кој може да поверува. Нему човек кој од својата рана мла-
дост боравел во Саудиска Арабија и таму завршил средна школа и факултет. А во 
оваа институција е учен дека за муслиманите нацијата не постои. Таква активност, 
упркос чинителот дека е изведена од тактички разлог, оти Боја знае дека како прв 
чекор е потребно да се направи што поголема држава уз помош на САД и Европа, а 
исламизацијата тек после ќе дојде на ред, предизвикала реакција во редовите на 
Шиптарите кои горат за ислам. Тие не сакаат никаква тактика туку исламска пар-
тија сега, како во Босна. Еден од нив за тоа имајќи на ум Бојина дека нацијата е из-
над верата: ‘Тоа го рекол без сожалување, што му замерувам оти, тој е предавник 
на верата а не нацијата. Затоа таквите изјави на челникот на ИЗ јако штетни’. Потоа 
додава ‘Но, јас сум и покрај сите потешкотија голем оптимист. Развојот на наста-
ните во самата Албанија бил најголем непријател на исламот, па и самите креатори 
и градители на таквата политика сега признаваат... дека таквата лоша и погрешна 
водена политика денес на Албанија и на нашиот народ многу зло нанела. Ваљда ко-
нечно ќе сфатат и нашите преостанати марксисти- лењинисти, насленици на Енвер 
Хоџа дека за нас Албанците без ислам (вера) нема ни мир ни добро иднина.’ 

Ситуацијата во Македонија во исто време била другчија. Во интервјуто кое 
му го дал на ‘Препород’ претседателот на Мешихатот на Македонија Сулејман Ре-
џепи кажува: ‘...а што се однесува на патот кој од Македонија ќе тргне нема ника-
ква двојба. Нашиот пат и патот на сите муслимани е Аллахов пат...’ Значи пат во 
кој нема место за нација, како што порачува Куранот, па само со тоа ни за албан-
ската. Потоа додава: ‘Албанците од Македонија се мошне добри муслимани и вер-
ници и не би се сложил со вас дека некој значаен број го негира исламот. Аллахова-
та вера не може да се негира. Таа е меѓу нас и Албанците ја чуствуваат своја’. 

Потоа додава нешто што е апсолутна невистина и за што пишат и самите 
албански уџбеници ‘Албанците го прифатиле исламот доброволно од Турците а тој 
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низ векови бил вистинска брана пред асимилаторските инспирации на нивните со-
седи’.  

Со тоа не само што се негира вистината туку ја руши идејата на посебна ал-
банска нација во однос на другите муслимани. Оти ако Шиптарите доброволно го 
примиле исламот од Турците, тогаш ни Турците ништо лошо не им правеле лошо 
со својата војна окупација, оти како што кажува Иналџик само го носеле исламот и 
ништо повеќе, ама затоа Ѓерѓ Кастриоти чинел лоша ствар оти се бунел против 
исламот. Оти направил најголемо светогрдие го напуштил исламот, а за вероотста-
пништвото и убивањето на муслиманите што тој немилици чинел, према шеријатот 
следи исклучуво смртна казна.109 

Воостанатото управо поради исламот не било ни еден муслиман сунит меѓу 
луѓето кои го буделе албанскиот национализам. Сите тие биле христијани: Наум 
Веќилхарџи, Зеф Јубани, Константин Кристориди, Једоним де Рада. Ова не кажува 
никој друг туку Рамиз Алија муслиман и предавник на Албанија. Тек подоцна се 
приклучиле браќата Фрашери: Абдул, Наим и Сами. Ама тоа не се сунити туку 
припадници на една кривоверна верска, дервишанска секта, бектешија, кои ни то-
гаш ни денес не се во заедница со останатите муслимани ни на Космет ни во Алба-
нија ниту во Македонија. Во тоа движење нема ни еден сунит. 

Поради тоа споменатиот Рамиз Алија рекол: ‘Албанската призренска лига и 
цела делатност на полето на албанската ренесанса имале голема заслуга оти се спр-
отиставиле и ги решиле во прилог на нацијата сите оние проблеми кои во Албанија 
ги стварала религијата. Искуството ни покажува голема штета која фанатизмот и 
религиозната поделба направила и која продолжуваат да í ја прават на нашата зе-
мја ... за разлика од другите земји во Албанија ниедна религија не можела да до-
принесе на националното ослободување и да го понесе знамето на слободата ... Из-
дигнувајќи се над религијата, поделбата и верскиот фанатизам ... идеолошката на-
ционална ренесанса ја исфрлиле паролата дека религија на Албанија есте Албан-
ството’. 

Бидејќи таа идеја е од 1945 година била важечка и како од Албанија се ши-
рел појамот Албанци така овде идејата продрела во Космет, ама тој говор бил пра-
тен со другчија религиозна стварност отколку што тоа било во Албанија. Затоа де-
нес Реџеп Боја не смее отворено да говори што е негова цел, оти на Космет верска-
та свест е нешто послаба отколку кај македонските Шиптари, потоа поради римо-
католичкото малцинство и захтевите на Ватикан. Ослободен од тие чинители Су-
лејман Реџепи говори сосем другчие, исто како и Арбен Џафери претседател на Де-
мократската партија на Албанците. Ама нивните намери се јасни во верата нема 
компромис или ги почитуваш сите догми па си муслиман или, ако негираш само 
една, губиш статус на врник и те чека смрт ! 

Она што е јасно есте делувајќи вака, како делуваат сецеонистите на Космет 
и во Македонија ја руши самата идеја на албанската нација и сè она што: Веќилхар-
џи, Кристофориди и други ткаеле двеста години. Кога би се остварило, тоа што се-
цениостите сакаат, би била створена Велика Албанија. Ама само за трен тогаш би 
уследил обрачун со римоктатолиците, православните и атеизираните бивши мусли-
мани. Тоа би довело до разбивање на албанската нација на три за почеток и ако 

                                                 
109 Во споненатиот превод на Куранот на стр. 617 во напомената 33 став 1 стои дека према шери-
јатот секој муслиман кој го напушти исламот има да му се осуди на смрт.  
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ислам би триумфирал тоа би бил увод во нестанување на албанската нација и неј-
зиното втопување во свеопшта и ненационална маса на останатите муслимани на 
планетата“. 

Денешните Албанци се само двоконтинетално- дворасни со трорасен скип-
тарски јазик- срам за Пелазгите, Бригите и Македонците, и за Илирите=тн.Словени. 

Овие како Домородци имале стари традиции- без крадење, разбојништво... 
Следи да се наведе за Мариовците- според Мара, а историски Пејонци. 
Ј. Г. Хан, на стр. 230, пиши: „Во сиот предел се само христијански Бугари, 

нити има меѓу ним друга каква народност. Муриховљаните се мирни луѓе, кај кои 
не се знае за разбојништво, убиства па ни за крадење добиток...“. 

Наспроти Домородците- Мариовците (Пеонците) и Брзјаците (Бригите)- би-
ле/се Колонистите Албанци=Арнаути кои сè до денес крадат, плачкаат, убиваат ... :  

Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 82, пиши: „Иако мала сличност со овој дух 
на превласт може да се изнјаде меѓу Англичаните во Ирска, или Маџарите во Унга-
рија...Поштенската кола која минува еднаш, или двапати неделно по разорениот 
пат меѓу Охрид и Битола, секогаш ја придружуваат четворица- или шестмина жан-
дари на коњи. Да се сфати постапката со која една организирана полиција и криви-
чен суд од доверба, ќе направат незамислив нападот врз поштата, ќе го збуни ви-
стинскиот турски ум. Што се однесува до криминалното насилство, законот за ли-
чната одмазда сè уште е првенстен. Ние, во нашата служба во Охрид, имавме еден 
Албанец- кавас110 /cavass/, чија должност беше да го чува депото /depot/ со помош и 
да пренесува пари и пораки...секој вечер си вечераше со жена си, а пушката секо-
гаш си ја оставаше крај чизмите што стоеја во истото ќоше...“. 

Се истакна за Мариовците, како мирни луѓе, не им било потребно чување, 
никако било каква пушка без која Албацните не можат да опстојат. Следи ненару-
жениот човек не се плаши од никого. Па и затоа тој не е кукавица. Пак, Албанците 
како такви без пушка никаде не оделе...и со неа само задгрб кукавички убивале итн. 

 
АЛБАНЦИ=АРНАУТИ-ОДМЕТНИЦИ ВО 19 И 20 ВЕК 
 
Со колонизирање на Албанците Азијати а и од интерес за Арбаните да се 

обогатат, насилно се врши исламизирање на Православните, кои станувале Турци.  
Јозеф фон Хамер, книга 3,111 на стр, 306, пиши: „Готово сè што Махмуд II се 

надевал да го оствари во Цариград веќе се остварило со успешен план на реформа 
во египетската провинција, што послужило и како поттикнување за доста од она 
што султанот го презел после 1826 година. Тие реформи ги водел познатиот модер-
низатор Алија или, како се вика на арапски, Мухамед Алија, османски наследник 
на Египет од 1805. до 1845. година и основач на династијата која ќе владее со зе-
мјата преку едно столетие. Мухамед Алија имал слични проблеми како и Махмуд II 
…Присуството на Мемлуците, Османите и британските снаги во Египет после по-
влекувањето на Французите, му овозможило на Мухамед Алија, кој влегол во зе-
мјата како водач на албанските и босанските контигенти во османовата војска...“. 

Следи Мохамед Али Египет го развил, а до денес Албанија е најнеразвиена. 

                                                 
110 Гаваз- личен слуга или почесен стражар на дипломатски претставник во Турција или на виш чи-
новник, стражар,телохранител.(За тоа ги бидува-ло Албанците;тие само со пушка и нож впојас,Р.И.) 
111 Цело ова излагање се темели на Историјата на османското царство на Showih. 
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Мохамед Али бил Македонец,што самиот го тврдел,наведно во моите книги. 
Меѓутоа, бидејќи не смеело да се употребува името Македонија, што го потврдил и 
Мартин Бернал, тој бил прогласен за Албанец.112 Па тој бил роден само во Кавала, а 
таму ни денес, ниту некогаш, имало Албанци. Бидејќи Албанци имало азиски Ар-
наути (Геги) и балкански Скиптари (Тоски), а Албанија секогаш била на Кавказ, ав-
торите не се потрудиле да одгонетнат, какви биле тие Албанци: монголски или пе-
лазгиски. Битно е дека Египет со Мохамед Али се вивнал, дури економски ја до-
стигнал Англија. Бидејќи не смеело да има други богати освен Англија и други 
европски земји, тие Египет го рушиле, како што отсекогаш на македонска Маке-
донија и се прави. Токму затоа Македонија се подели и дели и Македонците се ис-
требувале и истребуваат. Земјите кои ја делеле Македонија, нивната НАТО во 2001 
година врз неа изврши агресија и тоа во полза на монголско-пелазгиските Албанци. 

Се потврдува, дека Мохамед Али многу убаво ги знаел Албанците- до денес. 
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...!“113  

Турците Албанците=Арбаните како Муслимани=Турци ги викаат Арнаути. 
Хенри Ноел Брејлсфорд, на стр. 305, пиши: „Меѓутоа до времето на Али 

/Ali/ од Тепелин /Tepelin/ ...Роден околу 1740 година, како сиромашен селски бег, 
рано останал сирак, си го вратил богатството со разбојништво со подмолност и на-
силство си исклесал пат кон богатството и високото место во општеството. 

Час фалсификувајќи докази за поседување на некој празен пашалук, час во-
дејќи отворена војна со соседните паши, со лажни докази обвинувајќи ги за пре-
давство што самиот ги извршувал. Возвишувајќи се себеси и своите синови па пат 
на моќни брачни врски што постојано воделе до пропаст на семејствата што прет-
ходно ги почитувал, тој постепено си создал за себе и за своите наследници едно 
навистина независно кнежество, кое во својот зенит ги опфатило не само пого-
лемиот дел на Епир и Албанија, туку исто така и Тесалија и Пелопонез...Неговото 
владеење се состоело од една огромна локва крв и подмолност...Неговите колежи 
на таканаречените ‘Грци’ од Сули често им се припишувале на фанатизмот...“. 

Стр. 312: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна 
што довела до општ впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребу-
ваат своите соседи-христијани, потчинувајчи í на својата религиозна омраза. Ова 
тешко би можело да се каже дури и за Курдите...“ 

Од наведеното за Али-паша Јанински до денес Македонците само страдаат. 

                                                 
112 WOLF SEIDL (1981), “BAYERN IN GRIECHENLAND”, Die Geburt des griechischen Nationalstaats 
und die Regierung Koenig Ottos, пиши: „Во метежите, кои ги следеше напалеонската инвазија на Еги-
пет, се вивна Македонецот Мехмед Али на чело на албанската телесна гарда за паша од Египет и на 
султанот му станал најмоќниот и најопасен вазал“.Тој бил со своите Албанци и ги уништил Мемлу-
ците (Арнаутите). Тој како Македонец бил способен и допринел да напредни Египет како Англија.   
113 Д. ИхчиевÍ, Турски дÍржавни документи за...и: Љубен Лапе, Одбрани текстови..., I дел, 367-369. 
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М. Јефтиќ, на стр. 155, пиши: „За државата те. власта во Цариград било ва-
жно жителите на краевите кои Шиптарите ги запоседнале да бидат муслимани вер-
ни поданици на државата 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 иселува-
ње, било со промена на верата. Како Словените верата ја примиле преку Албанците 
така после исламизацијата како по правило настапувале процеси на албанизација. 
Тој чинител го виделе сите оние кои се движеле по споменатите подрачја. Францу-
зинот Виктор Берар вели: ‘Преводувањето во ислам не било дело на владата туку 
на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со 
наредба на албанските бргови... Словените кои живееле покрај Преспанското Езеро 
добиле наредба околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците 
биле најголеми посленици на полето на исламизацијата’.114 Оние кои би одбиле би 
биле изложени на опасност да ги изгубат животот и резултатите се знаат“. 

Па од таквите Преспанци е и скиптарското семејството колонизирано во Би-
тола, кое во потполност се вклучило во борба против своите македонски право-
славни браќа. Следи со еден од нив да водам полемика во македонски неделници, 
со наслов (тој) „ми е брат по крв, а не по душа“. Негов внук бил кандидат за прет-
седател на Р.Македонија. Бидејќи тој бил рус и со сини очи, а во Р.Македонија Ар-
наутите биле/се Азијати со моноголски одлики, за Гегите како монголски насле-
дници за него да гласат, тој како велигденски јајца си ги бојадисал со арнаутска те-
мна боја косата и брадата, а сините очи ги заскрил со темни наочари. Меѓутоа, тој 
ги заборавил само веѓите,кои како на вампир (кратко вапер) стрчеле над наочарите.  

Марко Дого, на стр. 38, пиши: „Како што рековме...Во рок од пет години, 
англиската дипломатија повеќепати се обврзала да го динамизира механизмот на 
реформите, во почетокот прагматички прифаќајќи ги принципот на двоен надзор 
над нив, доверен на Австро-Унгарија и Русија, а потоа заменувајќи го со колекти-
вен надзор на големите сили. Плод на тој сè позасилен притисок бил ‘Виенскиот 
нацрт’ кој во 7 точки (посебни овластувања на генералниот инспектор на трите ви-
лаети, реорганизација на полицијата и на жандармеријата, христијанските полјаци, 
крај на неказнување заради насилство на Арнаутите, политичка амнестија, преобра-
зба на финансиите а посебно на собирањето на десетокот) ги определувал насоките 
на само-реформата на Империјата во Македонија, без прецизирање на сакнциите во 
случај на нивното неисполнување; ‘Мирцштетската програма’ покрај итните интер-
венти мерки во полза на населението, жртва на отоманските репресалии...“. 

Се кажа: „крај на неказнување заради насилство на Арнаутите“- Одметници. 
Стр. 131: „Замислата не се раѓала од ништо…во Македонија…во тој регион, 

кој еден француски новинар го опишал како ‘une académie de brigandage et d’ethno-
logie … proie des Albanais et des professeurs, donc d’inconscients sauvages et de labori-
eux agents de toutes sortes de poropagande étrangère’...“ со фуснота: „друштво на раз-
бојништо и на етнологија ... плен на Албанците и на проповедниците, тоа е на не-
свесни дивјаци и на работливите агенти на странските пропаганди од сите видови“. 

                                                 
114 Berard Victor: La Macedoine, Paris 1897, str. 20. 
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 Стр. 147: „Во првите месеци на 1904 година...И не само тоа, во можното 
враќање на теренот на Албанците, ‘смртни и прочуени непријатели на словенското 
население и на секаква реформа’...“.(Албанци крволочни...турски извршители,Р.И.) 

Стр. 235: „На 8 август 1903 година, неколку дена по избувнувањето на толку 
(со страв) очекуваното востание во вилаетот, враќајќи се во градот од манастирот, 
каде што го засолнил своето семејство.Ростовски115 е убиен од еден отомански стр-
ажар (Албанец) со два куршума од пушка сосем одблизу. Во моментот на инциден-
тот, за кои според некои гледни точки можело да се претпостави дека бил однапред 
планиран, со Ростовски бил и ‘еден бугарски професор, воспитувач на неговите де-
ца’, кој ја избегнал смртта, прво преправајќи се дека е мртов, а потоа, кога видел 
дека е опкружен со вооружени и непријателски расположени луѓе, играл на картата 
дека е руски поданик за да се засолнил во конзултатот. Иако убиството предизви-
кало во градот водушевување кај сите ‘Турци, од сите слоеви, цивили и војници’, 
отоманската страна не сакала да ја предизвика Русија и брзиот судски процес про-
тив жандармот и двајцата сообвинети, завршил со тешка пресуда, од кои 2 смртни 
со бесење, што веднаш биле извршени. Тогаш атмосферата во Битола станала пре-
тешка за сведокот Мисирков, отомански поданик, иако под руска заштита. Нави-
стина, тој го напуштил градот и Македонија, неколку дена подоцна, во придружба 
на телото на Ростовски“.116 

Бидејќи се говори за Арнаутите како Муслимани=Турци се наведува што 
пиши Димитрис Литоксоу, на стр. 24: „Во утврдената Триполица...Според Фотакос, 
во текот на опсадата, во Триполица... ‘...а имаа дојдено и околу 4.000 Арнаути со 
Ќаја-бег...’ ...“- со своите паши Арнаутите оделе да се борат против Православните. 

За да се потврди, дека Арнаутите биле Турци=Муслимани и од Османите та-
му биле носени, авторот на стр. 25, пиши: „...Колокотронис продава посебен дого-
вор- дозвола за преминување на турско-арнаутските војници кај Елмаз-бег...“. 

Па носење на Арнаутите било само за да се истребуваат Православните. 
Македонците денес имаат проблем не од Турците туку само од Албанците. 
Меѓутоа, Турците не признаваат Албанци туку само Арнаути- Одметници. 
Густав Вајганд,117 на стр. 1, пиши: „Овој I том на моето дело а народот Аро-

муни содржи извештај за патувањата кои ги презедов во времето од 30. април 1889. 
до 24. мај 1890. година во Македонија, Албанија, Епир и Грција...“. 

Стр. 3: „...Сè тоа се ситуации за кои не можат да се окриват Турците како та-
кви, туку целокупен пропаднат и коримпиран систем на власт и нетрплив фанати-
зам на муслиманите- како Турците, така, уште, полошите: Албанците“. 

Стр. 39: „Еден час...Струга...Овдешните муслимани најчесто се Албанци. 
Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе 
си дозволуваат секое злодело према христијаните да остане неказнето, додека тур-
ската власт од слабост и страв, а и затоа што не сака да ги расипува односите со 
влијателните бегови, сè тоа мирно го посматра. Ова да би го поткрепил со примери 
и да би го илустрирал односот измеѓу христијаните и муслиманите, ќе наведам са-
мо некои од случките кои ми биле познати за време на мојот боравок и за кои сум 

                                                 
115 Ростовски руски конзул. Па во Битола за него да се поврати истиот споменик, а не циркусантски. 
116 Мисирков бил Бугарин и Русин, како што сите Словенци и Хрвати биле Австријци и Унгарци ... 
117 Густав Вајганд. Аромуни, Српско- цинцарско друштво „Лутица“- Белград, 1995. 
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прибавил информавии со различни страни кои би ме увериле дека се точни чинит-
елите кои сум ги чул. 

На еден аромунски (влашки, Р.И.)118 трговец, кој немал лиценца за продажба 
на тутун, му е подметнат тутун во дуќанот од страна на негов личен непријател (не-
кој службеник во управата за тутун) кој е ‘откриен’ за време на инспекциската кон-
трола, и мада трговецот можел да ја докаже оваа измама, ипак работилницата му 
била затворена подолго време. 

Деветнаесети јули 1889. година еден муслиман убил од пушка еден Аромун 
кој бил фахри-заптија во Вишна а против извршителот, кој добро е познат, никој не 
се осудува да пружи докази од страв од одмазда на роднините на извршителот, 

На децата и жените, кои се убаво облечени, плукаат и ги годат со измет. Се 
случувало на жените да им го кинат шеширот од главата. Христијанските момчиња 
одвај смеат да се сами- без придружба да се движат по пустите улици на предгра-
дијата од бојазност дека машките ќе ги злоупотребат. 

Кога еднаш јавав од влашката четврт дома задобив снажен удар со камен в 
грбот. Се свртив од коњот да би го казнил извршителот со својот корбач (еден обе-
сеник со неполни шестанесет години) кога од сите страни сјатиле муслимани со за-
канувачки изрази на лицата го фатиле мојот коњ за уздата. Морав да бидам радосен 
кога ми го ослободиле преминот псуејќи ме, оти по моја процена, во нивните очи 
сум бил гостин на Султанот и како таков сум ја заслужил нивната заштита. 

Еден ден се капев на западната страна на градот, внатре на муслиманската 
четврт под една истурена стена. Одеднаш покрај мене паднал еден камен во водата 
и кога сум фрлил поглед нагоре приметив булук жени како стојат собрани на стена-
та изнад мене и жустро гестикулираат. Одеднаш на мене се срушил град од камен-
чиња од висина од 60- 100 стопи, ама, на среќа, не ме погодија. Допливав до брег-
от што побргу можев каде во еден чамец, испод стената која се претворала во пе-
штера, ме чекал мојот пријател Георг. Кога му се пожалив на кајмакот, ми одговор-
ил во иднина да се капам на некое друго место. Дури не го повредив чуството срам 
на тие жени оти не се капев, како што се кажува: ‘a la Franka’ те. без капечки гаќи, 
туку напротив, ги имав на себе. Жените биле разлутени дека некој христијанин во-
општо се осудил да се капи во близина на нивната четврт. 

Е познат чинител дека богатите бегови, иако понекогаш лични застапници 
на Портата, можат да одат рака под рака со разбојниците. Разбојниците 1888. годи-
на го оплачкале адвокатот Константин- Робе- Александар. Неколку дена подоцна, 
овој ја видел својата украдена бунда на некој бег која е носи без устезања. Ама, 
адвокатот не презел ниеден чекор за повраќање на своите ствари. Недолго после 
ова, на разбојниците им е поставена заседа во која упаднале. Кога и последниот 
влегол во клопката, сите до еден ги побиле, оти се сакало да бидат безопасни. 

Најгнасен случај, за кого сум слушнал, е следниот: 
-Еден бугарски кројат му сошил одело на некој Албанец и кога овој се по-

јавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за гото-
вина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обузе 
страшен бес, те извади пиштол и опали према кројачот, а го спасило само тоа што 
пратилецот правовремено го фатил Албанецот за рака и ја подигнал во вис. Кројач-
от побегна во својот стан. Два дена после овој настан била свадбата кај роднината 
                                                 
118 Влашките и арбанските места, реки, планини... биле пелазгиски=тн.словенски- без не-пелазгиско. 
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на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му пречело на Албанецот та-
му да се запати со оружје во раката. Љубезно го повикале да им биде гостин на ру-
чек. Ладно одбил, се шетал по двориштето таму-ваму и на крајот седнал на прозор-
от откаде можел да ги посматра жените и девојките како танцуваат. Одеднаш се 
згрми пукање а Албанецот се оддалечи. Кројачевата ќерка и некоја друга млада 
жена беа убиени, а некоја третта жена тешко ранета. И додека денес овој човек ше-
та неказнет по Охрид, никој не може да смогне снага да ги пријави. Турската власт, 
која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како залиена.  

Таква е состојбата во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето Елбасан вла-
дее иста таква несигурност и самоволие. Поради тоа и се случува толку полно хри-
стијани да ги напуштаат овие краеви, посебно Аромуните, кои се селат кон Буга-
рија и Романија“. (Книгата на авторот е за Власите, а не за Македонците, Р.И.) 
 Стојан Прибичевиќ, на стр. 273, цитира: „Пример за ова е арамиската игра 
(игра на бандити), која изведува напад од заседа“. Арамии и бандити биле Албан-
ците, од кои Македонците многу страдале. Следи во Македонија имиња на места со 
арамиско... Тоа што било до 1913 година, кога Албанците биле носители на злото, 
кога тие биле водачи на исламот, и насилно вршеле исламизирање, останале зло-
сторници, што е потврдено од мноштво автори, а таков бил и Густав Вајган. До де-
нес Албанците се водачи на исламот. Затоа за нив се градат само џамии- без црква. 
 Стојан Прибичевиќ, на стр. 269, истакнива: „...Или пак Албанец со веѓи и 
мустаќи црни како јаглен и кафеано капче, црна тканина завиткана со едно парче 
кое се ниша назад во стил на странски легионер, кафеани панталони стеснати кај 
глуждот и со црна линија на двете ногавици, плус црвен појас...“. 
 Следи заклучокот, дека Албанците се носеле слично со Мијаците, кои поте-
кнале од северна Албанија, а со колонизирањето на кавказко- црноморските Алба-
нци- Арнаути, чија носија била бела и со бело капче, избегале на исток во Полог... 
 А. В. Амфитеатров, на стр. 24, пиши: „1. Христијаните во Македонија живе-
ат многу лошо, иако подобро отколку во Стара Србија, каде што да се биде христи-
јанин, под гневот на Албанците, е- пекол на обесправеност. 

2. Толку лошо како Македонците живеат христијаните и во другите вилаети 
на Турција. 

3. Следствено, политичкото прашање треба да се постави: не дали е дозволе-
но да се остават Турците да бесчинстуваат во Македонија, туку: дали е дозволено 
воопшто да се остават под муслиманска власт какви и да се поданици-христијани?“ 
 Не само „пекол“, туку „чума„ за домородците и „краста“ за православните.  
 Тој, на стр. 59, пиши: „Еве на пример, некојси Кајо- Албанец, муслиман. Ро-
ден во Корча, кој во младоста извршил убиство поради крвна одмазда и побегнал 
во планина, станал разбојник...“. Разбојиник бил Али- паша Јанински и други паши.  

Разбојници биле Албанците, од кои до денес на Македонците им нема спас, 
затоашто иако тие се плашливи, тие биле во служба на Муслиманите=Турците, 
плачкаши и убијци, со фашистите со нивните балисти балистички бандити, па со 
комунстите (Тито, Сталин, Маце Тунг) и денес со НАТО, само од интерес-злоба. 

 
АЛБАНЦИ=АРНАУТИ-ОДМЕТНИЦИ ДУРИ И ВО 21 ВЕК 
 
Во претходните книги пренесував за Албанците, што тие извршувале итн.: 
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Македонците за да опстојат со своите имоти од тие злогласни Албанци биле 
не само исламизирани, дури и албанизирани... со векови од нив Православните се 
убивани, страдаат и патат.Секако, за Албанците ова како да не било- сé заборавиле. 

Како прво, во Р.Македонија биле примени неколку стотини илјади Албан-
ци, кои биле на целосен трошок на Р.Македонија, а Албанците не биле задоволни. 
Ова говори дека Албанците биле само изроди на својот род- без човечност.Следи за 
нив не смеело да им се дозволи, тие да влезат во Р.Македонија, туку директно да се 
испратат во Скиптарија соработникот на вадење само на православни органи. Со 
ваквиот чин таквите ѕверови со човечки лик по итно да бидат истребени од Земјата. 

Иако Албанците во Р.Македонија Циганите како Муслимани со поткупува-
ње се попишале како Албанци, дури и како Муслимани гласале за Албанците, а до 
денес Циганите од Албанците не се вратени во Косово- Албанците биле/се ѕверови. 

И како што Хрватите го организирале масовното напуштање на Вуковар, за 
Хрватите да добијата подршка, истото го направиле Албанците во Косово. Сè тоа 
било дело на Рим, кој не дозволи во СФРЈ да живеат заедно Православни=Срби и 
Католици=Хрвати, а токму католички Рим и Виена биле творци на Албанија и ал-
банскиот јазик, за кого тие биле првите кои отвориле школи во нивната Албанија. 

Бидејќи само Албанките во Р.Македонија тврделе дека тие биле труени, тие 
самите се труеле... Ваква организираност е поради тоа што 90% од нив се Азијатки. 

Албанците-Арнаутите биле колонисти од кавказко- црноморските простори 
со монголски особености да се јаде татарбифстек недопечено крваво месо... Следи 
тие сакаат да видат крвотечение и кај луѓе, што е поврзано со канибализмот на те-
мните раси, а не на белата раса. Ова било поради повисоко ниво на естрогени, со 
што е подебело женското влакно отколку на мажите. Токму повисокото ниво на ес-
трогени е повод да се јави канибализам- докажано во свињарството (мајката си го 
јаде своето потомство). Не случајно, темните раси до денес се канибалистички, а 
таква одлика било и скалпирање познато кај монголските Индијанци.Слична појава 
е забележана и кај Албанците, кои на Македонците им ги режеле кожите итн., само 
со цел да видат крвотечение на жртвите, а крвта темните раси ја пијат со апетит... 

Ова се виде во 2001 година, кога беа убивани граѓани, војници и полицајци. 
Битола се викал Манастир/Монастир затоа што тој бил преполн со верски 

објект. Тоа така останало сé додека тој не бил завземен од Османите. Бидејќи само 
Битолчани давале отпор, сите верски и владетелски објекти во градот биле срамне-
ти, што не се случило со Охрид и други градови, кои на Османите им се предале и 
ним своите градски капии/порти отвориле, посакувајќи им добродојодовте. За при-
мер се наведува со црквата Кркардаш, „Четириесет маченици“, каде биле убиени 40 
калуѓери при заземање на манастирите во градот Битола. Како што било, истото се 
случило и во 2001 година, само во Битола, никаде друго место, против арамискиот 
исламско-фашистички дворасен тн.албански тн.народ на Арнаутите и Скиптарите.  

Кога се говори за 2001 година, тогаш НАТО врз Р.Македонија изврши агр-
есија, нападите биле од НАТО-вско Косово, таа на Македонците не им дозволи тие 
да си ја бранат својата Р.Македонија, која е само нивна, војно ги помогнуваше Ар-
наутите и Скиптарите и директно учествуваше во војната видено во с.Арачиново. 
Дури со закана од НАТО да изврши повторен напад врз Р.Македонија НАТО-вој-
ската со старешини се повлече од македонската држава.  
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Иако ваква беше состојбата, соопштувачите на нивните злогласни партии и 
на македонски изјавувале, дека Албаците победиле, како што секогаш победувале. 
Ова е наполно произволно затоа што Албанци како живисуштества и никогаш не-
мало, Албанија била само на Кавказ. Во Скиптарија немало друг јазик освен тн.сло-
венски јазик на Белци,а според Марин Барлети (16 век) тн.старословенски бил или-
рски јазик. Пак, поимот Илири бил синоним на Словени, а Русите биле со потекло 
од Илирија. Илири биле Бугарите, Србите, Хрватите и Словенците. Па Скиптарите 
биле само одродени Илири=тн.Словени, кои денес не си го познаваат потеклото. 

За потврда дека Македонците само со НАТО-заканата беа принудени да не 
си ја бранат својата единствена држава е доказот со трите настани во мај: првиот со 
воен магацин на оружје од Блаце а и две недели потоа, на 12.05.2010. Во Скопско, 
Радуша, биле пресретнати нивни бандити, белаџии=белисти=балисти, кои од Косо-
во во Р.Македонија носеле оружје. Ваквите во двата случаеви биле сотрени. Како 
да не е сé, вечерта на 13.05.2010 во Ново Село Тетовско бил пронајден магацин со 
оружје. Дури следниот ден, 14.05.2010, Министерот за внатрешни работи на Р.Ма-
кедонија со истоветниот на Косово разговарале за спречување на пренесување на 
оружје...од Косово во Р.Македонија, како и за регулирање на пограничните односи.   

Не зачудува, што Косово и нивните партии во Р.Македонија јавно се ограду-
ваат. Велам јавно, затоа што тие биле носители на сé. Бидејќи НАТО повеќе нив не 
ги подржува, тие своите извршители ги остават на цедило. Инаку тн.Албанци би-
ле/се без никакво национално дворасно чуство, туку само исламско. Битно е дека 
тие уште не сакаат да сфатат, тие отсекогаш биле злоупотребувани против доморо-
дците. Па тие им биле соработници и најкрвници на Османите, биле со Фашистите, 
Комунистите (Тито, Сталин. Мацетунг), НАТО...Тие секогаш биле само со други, а 
никогаш за себе, за еднорасен народ, со еднорасен јазик, а ваков бил тн.словенски. 

Иако Скиптарите во Р.Македонија се 100% колонисти и дојденци, го мразат 
јазикот на Белците, како што бил/е македонскиот. И скиптарските претседатели на 
партии, пратеници...официјално не сакаат да говорат на македонски, туку на скипт-
арски трорасен и со монголски=арнаутски зборови.Истото е и за Арнаути, кои како 
Азијати биле 100% колонисти на Балканот: во Р.Македонија само 100% дојденци. 

Дрскоста нема крај, кога албанските (арнаутски и скиптарски) министри во 
министерства го испишуваат името на тоа министерство на скиптарски јазик, на не-
го се мачат да говорат, оти тој е мешавина на сите јазици: јазик на Белци тн.слове-
нски, дворасните јазици коине и латински на Црнци и Белци и и монголски јазик. 
Дури тие во тие министерства вработуваат дворасни суштества: Белци и Монголи. 

Следи водачот на Исламската верска заедница, која е грабната од тн.албан-
ска исламско-фашистичка мафија, на 07.05.2010, во Охрид, на собирот на верските 
заедници и религии во светот, да говори не на гордоста на Белците, македонски ја-
зик, туку на одвратниот кавказки, монголски јазик, како и арнатскиот.    

Монголските Арнаути и Скиптари биле Османови најверни слуги. Тие со 
своите ѕверства и грабежи се обогатиле.Тие што биле, до денес ништо не се менале. 

Тие биле крволочни ѕверови, жртвите ги набивале на кол, дереле...Ова биле 
само монголски одлики, сечење=режење на кожи е потврдено дури во 2001 година. 

Како што тие биле во 19 и 20 век, исто опстоиле и дури после 2001 година. 
Па бидејќи тие никогаш не престанувале, е обврска со нив да се продолжи. 
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На 24.11.2011 во Косово, во Качаник, на фудбалски натпревар беше запале-
но македонското знаме, а имаше и огромен транспарент на кое беше напишано: 
„2012 година не е крај на Светот туку на Македонија “. Се потврди дека тоа било 
организирано за Велика Албанија. И тоа било во полза на исламскиот тн.народ тн. 
Албанци на Енвер Хоџа кој како најслаб моќник во Европа испаднал да е најпаме-
тен. Па токму и затоа сите исламски и европски земји тн.Албанци ги подржувале 
до денес. Следи врз во Р.Македонија НАТО во 2001 година да извши агресија во 
полза само на тој тн.народ.тн.Албанци, што било продолжување на инвазијата врз 
Србија. Следи спас- колонизираните Муслимани (Албанци и Цигани) да ги вратат. 
 Бидејќи тн.Албанци се 100% колонисти, и само еден Македонец да остане, 
таа мора да биде македонска. Па затоа за тн.Албанци следат само граѓански права. 

Во декември 2011 година Македонците во Албанија, како националност, во 
Матичните книги биле бришени и тоа со Одлука на Уставниот суд на Албанија. 

Мора да следи реципрочност за сė за тн.Албанци во Р.Македонија. 
Крадење на икони од Западна Македонија... Крадењето им било основата. 
По карневалот во Вевчани почнале да се палат и уништуваат цркви, што е 

само процес од Османовото Царство, чиј најкрвни извршители биле/се Албанците. 
Тие на насилнички начин ги променуваат имињата на улици, школи... од 

македонски на трорасниот албански јазик, иако Албанците се 100% колонисти. Па 
тие како такви не инвестирале во ништо во Македонија, а сакаат неа да ја грабнат. 
Грабнувањето било како нивните имоти кои биле само православни,а и на џамиите. 

Следат навредливи графити врз христијанството. За да се потврди дека Ал-
банците во Р.Македонија не се луѓе со национално чуство е следниов доказ: Маке-
донците напишале „Смрт на Шкиптарите“- Албанците „Смрт на Каурите“=к аур и: 
аур + т = таур, тур, говедо, а во аурите се држеле и свињи. Бидејќи се споредува 
име на држава Шкиптарија и верски правец, Албанците биле само муслимански на-
род,што останало уште од времето на муслиманското=турско Османовото Царство. 

Ако Скиптарите се национално свесни, тие како такви ќе имаат не само до-
стоинство и скиптарска гордост. Бидејќи тие никогаш не биле национални свесни, 
тие сами си дозволуваат, тие да бидат во една иста нација со монголските Азијати 
(Арнаути=Геги),како и со Циганите на кои скапо им плаќаат,за Циганите да се изја-
снуват и гласат за Скиптари.Па тие како Скиптари ги прифаќаат тн.Словени (Маке-
донци, Срби...), кои од душата ги мразат, итн., и тоа само оние кои се муслимани.  

И не е само тоа. Иако Скиптарија го носи името Шкиптарија, а скиптарските 
партии се насловени шкиптарски, јазикот шкиптарски итн., Скиптарите тоа го сме-
таат за навреда и понижување, па захтеваат, дури со закани итн., тие да бидат наре-
кувани Албанци. Па ова говори дека тие се срамат, тие да бидат она што биле/се. А 
кога некој не го прифаќа своето име,тој не е личност,а камо ли нација- шкиптарска. 

Па и наизглед така стојат работите. Меѓутоа, бидејќи мнозинството се Алба-
нци- Арнаути од кавказко- црноморските простори со нивното кавказко бело капче, 
кое денес во играорните групи го носат и Скиптарите, овие не знаат што тие и се. 

На 06.02.2012, во Струга, во школата „Нико Нестор“ се степале Албанци од 
две села, како два народи балкански Скиптари=Тоски и кавказко- црноморски Ал-
банци- Арнаути- тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови..., денес здру-
жени како еден дворасен народ, срам на Европјаните и нивната бела раса. Следи од 
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Европјаните и нејзините САД- чани до денес тие да се подржуваат, и тоа против тн. 
Словени, како единствени кои само тие говорат на тн.словенски- јазик на Белците. 

Европа и САД со нивната НАТО, чии држави негови создавачи ја делеле и ја 
делат Македонија, и до денес го истребуваат македонскиот народ, тие него го при-
нудиле тој да учествува во најголемиот злостор, на неговата православна територи-
ја да се создава новиот дворасен исламски=турски народ со кавказко име Албанци.  

Следи на 16.02.2012 Муфтијатството од Битола да поднесе кривична пријава 
за носителите на Вевчанскиот карневал,кое се залага за Велика Исламска Албанија. 
Па Албанци се само 14%, чиј процент расте со Турци (Македонци, Турци, Срби ...). 

На 16.02.2012 се истакна дека и во болниците, дури и државните клиники, ќе 
биде двојазичноста, што било според Рамковиот договор во општини каде има 20% 
Албанци. Бидејќи во Скопје, во сите општини нема 20% Албанци, Рамковиот дого-
вор не важи за цело Скопје. Исто така, државните клиники не се скопски туку др-
жавни. Следи, според Рамковиот договор, службен јазик да биде скиптарскиот, кој 
е преполн со монголски зборови, што се чита кај Г.Мајер и други автори. Бидејќи 
Албанци како Муслимани=Турци се и Македонци со исламска вероисповед, нивни-
от јазик се и ќе се монголизира, што важи и за Муслимани=Турци Срби и др. Гре-
вот е во тоа што и Турците ќе се скиптаризираат, дури и Арнаутите=Гегите кои се 
90% од вкупниот број на Албанци, наспроти Скиптарите=Тоските само со од 10%. 

Бидејќи Албанците се залагаат за двојазичност, нужно е и тоа да се пренесе 
во муслиманските гробишта, во кои се закопуваат Белци (Македонци, Срби, Турци, 
Скиптари...), Монголи (Арнаути како Черкези и Татари) и Индијци (Цигани). Само 
овде сите черепи ќе бидат равноправни, затоашто не постои монголски череп кој би 
говорел монголски јазик, чии монголски зборови се во скиптарскиот јазик. Во при-
лог е и Retzius Andres [шведски анатомист,антрополог автор живеел од 1796- 1860]. 
Според него-Словените поново се нашле меѓу Монголите...до 100% равноправност. 

Со тоа и не се заврши, па на 17.02.2012 во дворасното Косово меѓу азиски 
Монголи и европски Пелазги, по третпат беше запалено македонското знаме. Ова 
беше на ракометен натпреват меѓу Косово на гостинските Албанци воглавно Азија-
ти и домашните македонски Македонци, при што имаше дури и плакат, на кого пи-
шеше: „Што се добива меѓу Словени и Бугари ?! Напишаното не се совпаќа затоа-
што Бугари биле Татари, кои со мнозинството Черкези ги претставуваат самите Ар-
наути. Секако, не се напиша и: „Што се добива меѓу малцинство европски Скипта-
ри и преголемо мнозинство на азиски Арнаути ?!“ Па само дворасни мешански Ал-
банци. Тие не се обединуваат со еднорасен тн.словенски јазик туку трорасниот ски-
птарски јазик, со кого треба да се засрамат Скиптарите, кои тврдат, нивниот јазик 
бил/е пелазгиски.Токму пелазгискиот јазик бил само тн.словенски, а Илир=Словен.   

По спортски натпревар балистите нападнале полицајци-па тие биле балисти. 
На 24.02.2012, по втор пат, Општината Чаир најави дека ќе ги промени ими-

њата на четири школи, и тоа од врвни македонски личности, на албански, и тоа си-
те само на Муслимани=Турци, а Албанците како национално несвесни од СФР Ју-
гославија само како Турци=Муслимани се преселувале во исламската земја Турци-
ја. Имињата на Македонците, национално свесни Македонци,насилно ќе бидат про-
менети во лица непријатели на Македонците и нивната Македонија, и тоа на школи 
кои се подигнати со македонски средства на македонска почва. Бидејќи во Рамко-
виот договор нема Финансиска рамка,Македонците постанале заложници во своја-
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та држава од 100% колонисти, кои како Муслимани=Турци со векови се паразите 
врз православните,Македонците, кои велеле и велат сме биле под пет вековно тур-
ско ропство, кое со Рамковиот договор преоѓа само во албанско исламско ропство. 

На 28.02.2012 во Гостивар бил нападнат Македонец од четворица Албанци, 
и бил претепан. Тој со својот пиштол пукал во воздух..., а потоа убил двајца од нив. 
Следи тој се пријавил во полицијата, а тој бил полицаец кој не бил на служба. На 
неговото семејство, сопруга и ќеркичка, им се заканувале со крвна одмазда- нивна 
пракса. Поради крвна одмазда цело нивно семејство се иселило од Гостовар итн. 

Од албанската, муслиманската=турската, крвна одмазда, што ја немало ни-
когаш кај Турците, се потврдува, дека таа има и монголско влијание- крволочност. 
Поради неа Македонците=Православните од Албанците како Муслимани=Турци со 
векови бегаат, па следи запустување на македонските предели, на кои се колонизи-
раат Албанците. И до денес не се вратени протераните Македонци од 2001 година.  

Токму за ова се свесни злобните Албанците, зашто тие неа ја злоупотребува-
ат, на што мора да се стави крај, таквите ѕверови мораа да бидат протерани од каде 
тие во Македонија се колонизирале. Конечно на ова мора да се стави крај, затоа-
што Македонците нема каде да бегаат. Ова се образложува со доказот што Албан-
ците можат да си се вратат во балканска и кавказка Албанија,православно Косово... 

Бидејќи Албанците- Арнаутите се од кавказко- црноморските простори, ни-
вните навики си останале тамошни, а ништо не се подобри Скиптарите=Тоските, 
кои на Арнаутите им биле муслимански=турски водачи. Следи од нив како злогла-
сни да бегаат Православните од Црна Гора, Косово, Македонија и Грција. Ова е по-
вод, тие своите имоти да ги продаваат со многу ниски цени, само од нивната злоба 
самите да се спасат. Ваков е случајот и со општина Чаир, каде становите Македон-
ците ги продаваат по 800, а вон него по 1400- 1500 евра/м.- од зло во зло, злобници. 

Албанците како судии не судат според законот, како на сите притворот да си 
трае 30 дека, туку само 9 дена- затоашто постапката била завршена. Секоја постап-
ка за белаџии, балисти, без разлика дали тоа биле двајца или сто, балистите си се 
балисти било дали се на спортски натпревар или на било која друга манифестаци-
ја.Меѓутоа,кога судскиот притвор трае само 9 дена за балист- белаџија, застрашува. 

Кога за балистите не важат законите во државава, за полицајците е потешко. 
Во Чаир без македонските одборници, значи без да се почитува Рамковниот 

договор, кој е донесен само заради дворасно- двоконтинталниот тн.народ Албанци, 
било донесено решение да се променат имињата на школите со Македонци а да се 
стават на Албанци непријатели на Македонците и нивната македонска Р.Македо-
нија, иако за нив финансирале само Македонците, никако Албанците кои 100% се 
колонисти и дојденци. Затоа тие биле само „чума“ на домородците и „краста“ на 
православните. Тие без да го почитуваа Уставот и законите на Р.Македонија, нив 
со имињата на школите самоволно ги променале, а поставиле на злобни Албанци. 

Следи Албанците не почитуваат устав, закони, државни органи и полицајци. 
Место на полицаецот само да му се суди според законот и казни за уби-

ството, Албанците како Муслимани=Турци се организирале за побуни во државава:  
А па на 01.03.2012 во Гостивар се искршени прозори на дуќани и оштетен 

споменик на НОБ- на него пишело со црвено Илирида. И Тетово оштетени објекти. 
Се претепани Македонци на 02.02.2012 и 03.02.2012 во Скопје и Кичево од 

Албанци; на 07.03.2012 еден Македонец е претепан од пет Албанци; на 08.03.2012 
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во Тетово еден Македонец бил претепан од тројца Албанци; на 08.03.2012 две мом-
чиња- браќа, во Ѓорче Петров, биле претепани од 6- 7 Албанци- во болница со кр-
шеници; на 09.03.2012 две девојки во Тетово била тепана по главата... од 15- мина 
Албанци; на 09.03.2012, во Тетово, два Македонци и еден полицаец биле претепани 
од осум Албанци; 10.03.2012 во Дебар Маало се претепани две деца Македонци од 
пет Албанци; на 10.03.2012 еден старец во Ѓорче Петров, во Ченто, во Прилеп итн.; 
на 12.03.2012 с.Стуње- Гостивар еден Македонец бил претепан од двајца Албанци; 
Албанците продолжуваат со своите насилија, што повеќе не е место за во книгава. 

Со тоа што тоа се случува 99% случаи врз Македонците, заклучокот е едно-
ставен, Албанците како Муслимани=Турци се Дивјаци- суштества со човечки лик. 

На 07/08.03.2012 во скопскиот градски автобуски превоз имало тепање меѓу 
Албанци и Македонци- Македонците биле нападнати од Албанците со палки... 

Претходниот амбасадор- Рикер, на САД, на 10.03.2012 изјави дека тие што 
напаѓаат се само кукавици.Па тие не се способни да се соочат со друговерници итн.   

Бидејќи Албанците се само кукавици, тие убиваат задгрб. Следи тие како 
плашливи се моќни само во многу поголем број од своите непријатели- Македонци. 
Ова е спротивност на Македонците, кои како Белци убиваат и се тепаат витешки. 

На 08.03.2012, во Тетово, еден Албанец со пиштол им се заканувал на тројца 
Македонците и им велел, тие да не влегуваат во Тетово- Тетово било албанско. 

Цела Р.Македонија била и секогаш ќе остане само македонска, затоашто Ал-
банците во Р.Македонија се само 100% колонисти и тоа со потекло 90% Алабанци- 
Арнаути од кавказко- црноморските простори и 10% скиптарски Тоски, а Арбаните 
биле само Бриги=Брзјаци- Арбанија била само македонска земја, Барлети 16 век ... 

На 12.03.2012 во Тетово, во школите, имало расправии меѓу Македонци и 
Албанци, но не со поголеми последици. Со последици биле на Калето и другде итн. 

Иако Скиптарите биле Бриги и Македонци тие говорат со повеќерасен јазик. 
Албанците со својот службен трорасен скиптарски јазик, на Белци (Пелаз-

ги), Црнци (Семити) и Монголи (Татари, Черкези...), не само дека ќе го семитизи-
раат (поцрнчат) македонскиот пелазгиски јазик, туку него и ќе го монголизираат. 

Бидејќи Скиптарите се Белци, а самите Скиптари си тврдат дека Скиптарите 
биле Пелазги, срамно е скиптарскиот јазик понатаму да им биде службен на самите 
Скиптари, кога тој не бил јазик на еден народ Пелазги=тн.Словени, туку и на Грци, 
Романци и Монголи (татаро-турски).Па за четиринародниот скиптарски јазик пиши 
Густав Мајер и др. Следи тој одвратен трорасен скиптарски јазик итно да се укини. 

На 12.03.2012 во Приштина била нападната Амбасадата на Р.Македонија- 
само едно искршено стакло; на 12.03.2012 во Тирана се најавил собир пред Амбаса-
дата на Р.Македонија; на 16.03.2012, по 22 часот, во Амбасадата на Р.Македонија, 
во Приштина, бил фрлем молотов коктел,а без тешки последици-балистички народ. 

Албанците немаат достоинство- тие рушат цркви, гробишта, споменици...Па 
на 13.03.2012 во Штип бил искршен споменик на пет Македонци од 2001 година. 

На 13.03.2012, во центарот на градот Бурел- Албанија, било запалено маке-
донското знаме, и се викало за етничка Скиптарија- според скиптар на кого имало 
православен двоглав орел. Пак, етнос=еднос=едност, само за еднорасен народ а 
Скиптарија била дворасна со македонско православно знаме со двоглав орел, до де-
нес православен симбол. Бидејќи во Р.Македонија 90% се Азијати, Албанци, 5/6 со 
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потекло од кавказка Албанија, за нив поимот Скиптари било и е навреда. Па тие са-
каат да бидат нарекувани само Албанци- тие не знаат што тие се.   

До денес Албанците напаѓаат само Православни за Велика Албанија, Алба-
нија била на Кавказ. Албанците за себе учат дека тие биле Илири. А Илир=Словен. 

Албанците се и заведени со погрешна историја, во која тие изучуваат дека 
Македонците како Словени се Дојденци во Македонија, па и следи Албанците како 
Домородци се обезсправени. Ова говори, треба да се изучува вистинската историја, 
а таа била/е една: Албанците како Муслимани=Турци 100% биле/се колонисти во 
православната Македонија и тоа 90% Азијати (Арнаути=Геги) и 10% Европјани 
(Скиптари=Тоски).Токму и заради 100% фалсификат албанска историја е следново:   

На 18.03.2012 беше јавено дека во телевизијата Ора вести во Албанија Тачи- 
балистот на ДПА, кој не си го познава своето потекло- брзјачко и македонско, изја-
вил дека однесувањето на Македонците кон Албанците е 20 пати пофашистичко од  
што било порано. Само тој изуми дека неговите Албанци, дворасен народ со трора-
сен скиптарски јазик, биле крволочни ѕверови во полза на исламот и фашистички 
балисти од кои до денес Македонците не можат да се ослободат од ѕверствата... 
Балистот изјавил дека Македонија била вештачка држава и држава експеримент. За 
ова е во право, затоашто за Албанците како раснонесвесни, најнеписмен народ и 
што не друго, на вештачки и експериментален начин на Македонците им се намет-
нал расистичко-фашистички Рамковен договор кој како експеримент постои само 
во Р.Македонија, но не и во Албанија која била највештачка и најекспериментална. 
Следи создавачите на Рамковиот договор тоа балистичко куче да го казнат, и сли-
чните- сите ним да им се забрани да ја гнасат... Р.Македонија и најитно протераат. 

Тврдењето дека Албанците во Р.Македонија се тепани и затворани, не е то-
чно, затоашто тепани и убивани како и протерувани со векови биле и останале само 
Македонците од дворасните Османови крволочни извршители Албанци, а со Али- 
паша Јанински тие станале страшила, убијци и само арамишта. Следи тие како Му-
слимани=Турци Османите нив да ги колонизираат во 100% православно Косово и 
тоа на 100% православни имоти, во кого никогаш немало било што албанско, како 
и вон Скиптарија=Арбанија кон исток на македонски простори, од каде арамиш-
татата и убијци на Али- паша Јанински 100% им ги украле имотите, нив ги уби-
вале, а за тие да се спасат бегале на други македонски простори. Ваквиот процес од 
овој арамиски народ сé уште не е дозавршен- жалосно сé уште процесот не по-
станал да биде само историски, туку тој до денес сé уште е со важност- до денес 
протераните Македонци од 2001 година дома не се вратени. Следи Македонците на 
овие арамиски ѕверови да им бидат заложници во својата македонска Р.Македонија 

Се говори дека Албанците биле затворани. Во затвор оди само арамија, уби-
ец, дрогаш, насилник (силовач на жени, мажи, деца итн., итн.)- тие се помасовни. 

Па тие сè уште не се заситиле со македонска православна тн.словенска крв. 
Секако балистичките политичари и слични на ним бандитски личности од 

каде научиле дека монголските Арнаути=Геги со монголски одлики (темен пигме-
нт, темни очи, дебело влакно на косата, безбрадност или со ретка брада..), со ДНК 
блискост на кавказко- црноморските простори, со повисоко учество на монголската 
крвна група В, како и со мешаната крвна група АВ на Белци и Монголи, со монгол-
ски ген на коњ, монголска овца со долга опашка- Косовската, кои биле монголски 
лесни коњички одреди-акинџии итн. да постанат древни Илири.Пак,Илир=Словен. 
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На 19.03.2012, во Тетово, во Европскиот универзитет, се расправало само од 
Албанци, во полза на Албанците, а во врска со настаните, што овде се говори. Нај-
битно е што се обвинтети Македонците, а не Албанците. Со тоа што Македонците 
се обвинити, каде што Албанците со Рамковиот договор владеат, е потполно грозно 
и одвратно. Ова говори дека тој расистичко- фашистички договор е злосторнички. 

Дури на Македонците им се суди според Рамковиот договор итн.- злостор. 
На 19 и 20.03.2012 се јави дека во учебниците за историја за 4, 5 и 6 одделе-

ние имало навредливости за Албанците-тие би требало да се повлечат. До денес ни-
едно македонски дело не е антиалбанско туку антимакедонско, во кое се говори де-
ка ние Македонците сме Словени=Дојденци, а Албанците без разлика дали се бал-
кански Скиптари=Тоски и кавказко- црноморски Албанци- Арнаути домородци. 
Дури Македонецот и Бригот=Брзјакот Георг Кастриотис бил само Албанец- без да 
се каже каков Албанец- Азијат или Европејец. Овој став го искажа МАНУ и Инсти-
утот за национална историја.За друго што биле Албанците во оваа и другите книги. 

На 20.03.2012 академиците на Албанската академија и МАНУ во Скопје од-
ржаа состанок за 100 годишнината на Албанија, зашто требало да се основа заедни-
чки совет за да се остранат и прекинат навредите за Албанците во Р.Македонија. За 
да се види дали во нашавата држава има навредливост за Албанците за нив мора да 
има 100% реципрочност со 100% исти права како Македонците во Албанија. Исто 
така, мора да има 100% равноправност во однос на македонскиот и албанскиот ја-
зик. Таква равноправност не постои не само во Албанија туку и во Р.Македонија 
кога албанскиот известувач не говореше за македонските новинари, не го почиту-
ваше македонскиот јазик како што со години е во Р.Македонија од политичари и 
други албански лица кои не си го знаат своето потекло и јазик-а со навреди врз нас.  

На 23.03.2012 еден Албанец со претхоно украдена полициска пушка кала-
шник се распукал по колите како лудак во Хиподром и Маџари, поради што биле 
повредени тројца: двајца машки и една женска. Па тој им бил познат на полицијата.  

На 23.03.2012 во Спортскиот центар „Борис Трајковски“- Скопје на коша-
ркашкиот натпревар Илирија со Куманово беше истакнувано албанското знаме, беа 
навредувани полицајски службенци, во своја јавна информација напишале како Ал-
банците биле тепани, влечени и навредувани што не се случило итн.- нивна злочи-
нечка постапка само да лажаат и искривуваат вистината. Албанците не се заузду-
ваат, затоашто тие се жедни на православна крв која со векови ја цицаат во туѓина. 

Илирида била создадена во 1992 година. На 26.03.2012 се јави дека во При-
штина се состанале за Илирида. Таа требала да биде држава на сите Албанци, се-
каде каде што тие живеат. Пак, тие живеат на сите простори на поранешната СФР 
Југославија, Романија, Украина, на Кавказ..., во Италија, дури насекаде низ Светот. 

Меѓутоа, има одвоено Албанци како Татари со заокружени черепи во Црно-
морието и Черкези со издолжени кавказки черепи, како што се Арнаутите во Косо-
во со монголски одлики, монголски начин на живеење/однесување...и крволочност. 

Бидејќи, според албанската наука, Александар Македонски бил Илир, а и 
Македонците, како спротивност на Словените=Дојденците, Албанците во својата 
Илирида ја „вгнездиле“ и Р.Македонија. Следи тие во Собранието на Р.Македонија 
да поднесат предлог, албанското знаме да се слави иако Албанците се малцинство 
од 14%- незначајно дворасно малцинство.Токму и затоа албанското малцинско зна-
ме на 27.03.2012 во Собранието на Р.Македонија не било прифатено од еднора-
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сното мнозинство. Пак, Илирите биле еднорасни со пелазгиски=тн.словенски јазик, 
а такви биле Русите и Србите со својот православен грб двоглаворел. Бидејќи Алба-
нците не се православни со илирски=тн.словенски јазик, тие не знаат што биле/се.   

Па во Гостивар само за Македонци=Православни, со плакати Илири, Славо-
Македонци и тоа од Азијати со монголско потекло Арнаути=Геги, дури се веело тн. 
византиско=православно знаме кое денес е скиптарско (православно, католичко ду-
ри лакрдија и муслиманско), со кого Албанците ништеле и палеле цркви..., убивале 
и масакрирале Македонци=Православни. Значи, Албанците не биле и не се расно и 
верски свесни. Следи тие како такви биле најнеписмени- нив писмо не им требало. 

Следи албанско писмо станало една романска азбука, составена не од Алба-
нци, кои никогаш ниту пишеле ниту твореле, туку од Власи и тоа во Битола- 1908 г. 

На 28.03.2012 на Водно се турале темелите на резиденцијата на Католичката 
црква, што било повод да дојде и папата. На свеченоста биле присутна бројно деле-
гација од Исламската верска заедница со својот поглавар- Албанец, а само со еден 
свештеник од МПЦ. Па за Рим била најбитна Македонија- до светица Мајка Тереза.    

За конечно разрешување на проблемот со Албанците, тој треба да си го раз-
реши само Турција, која како исламска земја 100% да си ги прими сите Албанци и 
Цигани, кои како Муслимани=Турци ги колонизирала, со подршка на Рим и Виена.  

Како прв чекор мора да се укине Рамковиот договор, дело на НАТО, која во 
2001 година врз Р.Македонија изврши агресија. Токму само затоа во Р.Македонија 
има таков расистичко- фашистички договор кој важи само за Р.Македонија и нејзи-
ните Македонци, а само тие не смеат да имаат своја национална држава, што не е 
случајно. Ова се потврдува и со доказот за таквиот договор нема финансиска рамка, 
без која на Албанците им се овозможува тие во државава како Муслимани=Турци 
да живеат како исламски паразити, што без прекин трае повеќе векови. Следи тие 
како такви се подржувани да ги прогонуваат Православните со векови без заврше-
ток. Ова се потврдува со доказот што Македонците се еден ист православен и тн. 
словенски народ со Србите...Русите...против кои и денес НАТО без прекин се бори. 

Со тоа што во Р.Македонија има повеќе Македонци отколку во Франција 
Французи, Шпанија Шпанци..., а САД е повеќерасен „казан“, а само против Ма-
кедонците постои таков Рамковен договор, се потврдува дека има заговор. Следи 
само за Р.Македонија и нејзините Македонци се расправа за името на државата, на-
родот и јазикот итн. итн. За потсета, историски постоеле само Бриги и Македонци. 

Ако се додаде дека ваков Рамковен договор нема во Грција и Албанија, кои 
се повеќе национални држави, а и за со Албанија нема никаква реципрочност, обе-
справувањето кон Македонците повеќе не е издржливо- не знае до кога тоа ќе трае. 

А како Македонците (православни и муслимани) ќе ги признае, кога таа не 
ја признава Р.Македонија како што е во уставот, туку инаку-Албанија е мафијашка. 

Да не се изуми дека во Албанија Македонците не се признати и се без ника-
кви човечки права, дури без општествени имоти (шуми, пасишта...), тие им биле 
вратени на агите, во служба на Османите- па Албанија воглавно останала исламска. 

Во македонска Р.Македонија на македонските Македонци на Исламската ве-
рска заедница не и е поглавар од мнозинскиот македонски народ туку од малцин-
скиот скиптарски народ кој учествува со 10% а не мнозинските Арнаути со 90%. 

Ова говори дека скиптарскиот народ во Р.Македонија е 100% исламски. 
Следи за малцинските Скиптари и мнозинските Арнаути да се градат само џамии. 
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Со тоа што во секој балкански народ има и христијани кои си градат свои цркви, а 
до денес дворасниот народ Албанци не подигнале ни една црква тие се само Турци. 
Ова било повод од Р.Македонија како Турци=Муслимани после 1953 година да се 
селат Скиптари, Арнаути, Македонци и други тн.словенски Муслимани- од СФРЈ. 

Следи едноставен заклучот дека сите Муслимани биле само едно Турци. То-
кму и затоа сите тие се преселиле во азиска Турција, која била само едно: исламска. 

За ова да се потврди, Турција со соседните православни земји со меѓусебни 
договори извршиле верска размена- Православните од Турција се преселиле во со-
седните православни држави Грција и Бугарија, а од овие како Турци во Турција. 

Па денешниот поглавар на ИВЗ се бори за исламот, а не за народ Албанци. 
Мирољуб Јевтиќ119 пиши: „Ситуацијата во Македонија во исто време била 

другчие.Во интервју кои го дава на ‘Препород’ претседникот на Мешихатот на Ма-
кедонија Сулејман Реџепи кажува: ‘...а што се однесува на патот по кого ИЗ на Ма-
кедонија ќе тргне нема двојба. Нашиот пат и пат на сите муслимани е Алахов пат...’ 
Значи патот во кого нема место за нацијата, како што порачува Куранот, па само со 
тоа ни за албанска. Потоа додава: ‘Албанците од Македонија се мошне добри му-
слимани и верници и не би се сложил со вам дека некој значаен број меѓу ним го 
негира исламот. Алаховата вера не може да се негира. Таа е меѓу нас и Албанците 
ја чуствуваат своја’ “. Се потврдува, Албанците се исламски народ, и ништо друго. 

Бидејќи Скиптарите како Муслимани=Турци се здружуваат со Арнаутите со 
кои никогаш не општеле, не стапувале во бракови... само заради различното поте-
кло,120се потврдува дека Скиптарите немале ниту ќе имаат достоинство, никако го-
рдост. И затоа тие биле само едно Муслимани=Турци без никакво етничко потекло. 

Ако кон ова се надоврзе и дека во Скиптарија Скиптарите не ги почитуваат 
Арнаутите=Гегите, скиптарската како муслиманска=турска нација не е достојна на 
своето потекло, а тоа било само пелазгиско. Значи, само тн.словенско кое до денес 
го истребуваат. Па следи заклучок, Албанците не биле и не ќе бидат некаков народ. 

ИВЗ во февруари и март 2012 се залага, таа само насила да го врати својот 
имот, и тоа тврдејќи дека тој бил само исламски на верската заедница на Македо-
нија. а не дека тој бил само грабнат/украден имот на црквите кои биле само право-
славни. Значи, само едно: македонски. Исто така, имотите на Албанците биле на-
сила грабнати и оплачкани имоти на Македонците=Православните. Следи за такви-
те имоти ИВЗ, ниту Албанците, имаат доказ за сопственот- арамијата е без тапија. 
Токму ова е без свој завршеток-ИВЗ не се бави со верски туку политички прашања. 
 Вакви изјави за ИВЗ во Р.Македонија не е прва- па таа биле немакедонска. 

Во исламот насилието се дозволува врз неверници- Христијани, за тие да се 
исламизираат или сотрат. Следи силување не само на девојки, жени, туку и машки. 

На 28.03.2012 во Хемиското училиште „Марија Кири“- Скопје двајца наста-
вници со недозавршена школска спрема- немало доволно албански кадар, натепале 
двајца ученици кои биле Македонци.Никој не си поставил прашање,само до кога ?! 

На 03.04.2012, пред два дена, во Струга, Осман 36 години, во станот на сво-
јата сестра, пред свои тројца другари силувал неверничка- девојче од 14 години.  

                                                 
119 Мирољуб Јевти˚, Исламизација како фактор албанизације...Етнолог 9- Скопје, 2000, стр.161. 
120 Пред 25 години албанското население од ниту едно село од Струшки Дримкол, не склучуваше 
бракови со албанското население од с.Велешта. Вакви примери биле насекаде каде имало Албанци. 
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На 12.04.2012 во 20 часот, се дозна по 22 часот, кај с. Смиљковци биле уби-
ени четири младинци- помлади од Исус, во чест на Велигден, во очи на Великиот 
Петок, кој бил Црн Петок кога бил разапнат Исус Христос кога и умрел, а и бидеј-
ќи во близина се нашол и повозрасен човек, и тој бил убиен- без сведок. За нив не-
мало досие дека биле под истрага. Тоа било верско, исламско против православие-
то. Сите тие пет православни биле убиени од три оружја, од тројца извршители- 
кукавици кои ги убиле православните во риболов, а без тие да можат да мислат на 
одбрана или да ги видат извршителите- исламските кукавици убиваат само од зад-
грб или од скришно и невидливо место. Тие во сабота, на 14.04.2012, биле закопа-
ни: еден од младинците во Радишани, тројца младинци во Бутел и возрасниот во 
Црешево.Па бидејќи убијците како кукавици пребегнале во арнаутско Косово, МВР 
била принудена таа да моли за помош во соседните земји, а тие биле двете албан-
ско-исламски држави Скиптарија и арнаутско Косово- жедни за православна крв. 

Секогаш Албанците како плашиливи и кукавици, наоружани до заби, ги на-
паѓале и напаѓаат голораките Македонци. Тоа било и за секогаш тоа ќе си остане... 

Албанците не оставаат да се градат цркви, а за нив се градат само џамии и 
тоа насекаде каде што тие сакаат. На 14.03.2012 беше одржана судска расправа за 
настаните во Калето-Скопје,кога Албанците уште на својот почеток го рушија обје-
ктот за музеј... Тој бил рушен затоашто тој се најдувал на старо место каде што би-
ла црква- се плашеле да не се гради црква. Па тие се 100% колонисти, кој нив ги ов-
ластил и подржува тие во православна Македонија да им забрануваат да подигаат 
објекти, цркви... каде што Православните сакаат. Па исламскиот имот бил 100% пр-
авославен, што важи за имотите на Албанците кои се грабната православни имоти. 

Дури на 18.04.2012 беше објавена „Закана преку портал на албански јазик“: 
„МВР сé уште не го разгледало писмото со закана упатено од некоја си 
‘армија[ара-мија] за ослобување на окупираните албански земји’ (АООЗ), објавено 
на порталот на албански јазик ‘Порталб’. Според соопштението на организацијата, 
генералниот штаб на АООЗ упатил ултиматум до Владата во Скопје во кое бара во 
рок од две недели да се повлече од ‘окупираните и колонизирани албански земји’.  

- Конкретно, не сме запознаети со содржината на писмото и не би го коме-
нтирале сé додека не се направи анализа. Инаку, во оваа фаза од истрагата за пет-
кратното убиство не се земаат предвид писмата или заканите додека не се провери 
нивниот кредибилитет- изјави министерката Гордана Јанкуловска“.  

Бидејќи никогаш немало било каков албански народ со своја историја, ни-
когаш немало албанска територија,никако повеќе територии.Следи Албанците биле 
само муслимански=турски народ, па само фашистичко зло и комунистичко дете на 
Енвер Хоџа кој ги исламизирал Скиптарите и другите за тие да станат исто чудо-
виште, што опстоило сé до денес. А овие се фашистичко- балистички организации. 
Денес тие опстојуваат во НАТО, а таа дури ја штити неа- Скиптарија од скиптарот. 

Иако е ваква состојбата, Албанија официјално не го признава уставното име, 
Р.Македонија,не ги признава ни Македонците како Македонци во пописите, поради 
што Македонците се принудени сами да спороведат свои пописи со кои тие ќе мо-
жат самите да се избројат, и само така тие ќе знаат колку и зашто се во Албанија. 
Не само тоа, Албанија не се јави со соодветна изјава како осуда за настаните што 
овде до овде и се наведени.Во Скопје двајца од Владата на Албанија, на 16.03.2012, 
не остапуваат од албанската политика, Велика Албанија, во која други национално-
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сти нема што да бараат- за нив албански била и Битола која била центар не само за 
Косово, дури и Скадар, а без Битола како центар не можеле да дојдат до писменост. 

Не само Р.Македонија 100% во сé мора да бара реципрочност, да ја запри и 
самоволната историја на Велика Албанија- каде има Албанци тоа била и Албанија: 
Албанија на Кавказ, Турција, Украина, Романија, Србија, Црна Гора, Македонија, 
Грција, дури и Италија. Ова Р.Македонија треба да го забрани и да се учи вистина-
та:Албанците вон Албанија се 100% колонисти и дојденци-само со граѓански права 

Бидејќи ваква била состојбата, не ќе биде случајно создавачите на Албанија 
и Косово, кои до денес ја делат дури и Р.Македонија, да настојуваат да си создадат 
тн.хазарска држава на кавказко- црноморските простори откаде биле Албанците- 
Арнаутите, и оттаму да колонизираат кавказко- црноморско население кое е исто-
ветно со она на Албанците- Арнаутите. Па во Долна Македонија биле колонизира-
ни Кавказци кои биле Православни=Грци со турски јазик како на Гегите и Тоските. 

На 19.04.2012 јавија од Скиптарија што рекол Бериша-100% тн.словенски 
поим, како и за од Косово Тачи- истогласно на скипптарски ништо не означува- и 
Топи во Р.Македонија. А тоа било да не се бара колективна одговорност за пет-
мина рибари, туку само поединечна одговорност.Нивните изјави се „топат“ во лаги. 

Албанците биле со Османите како крволочни извршители врз православни-
те, потоа со фашистите, па со комунистите (Тито, Сталин, Мацетунг) и НАТО, се-
когаш само против домородците- тие биле пекол: само „чума“ на домородците и 
„краста“ на православните. Токму и затоа тие од Албанците мора да се ослободат.  

На 21.04.2012 во с. Лабуниште- Струшко биле оштетени христијански сим-
боли во црквата, а претходната година запалена црквата-брзо била угасната. Со ова 
се повредуваат чуствата на Православните, изјава на тамошниот свештеник. 

На 25.04.2012 во Собранието на Р.Македонија ДПА изјави дека нема да 
стави потпис за заедничкиот став за примем во НАТО, затоа што не се менало име-
то на државата Р.Македонија. 

На 25.04.2012 јавија дека во Тетовско биле оплачкани и оштетени 6 цркви. 
На 27.04.2012 се јави дека бил познат еден извршител на сквернувањето на 

црквите во тетовско во последните десет дена-Албанец од Албанија други избе-
гале. Секако, ова е продолжување не само од 2001 година, туку со векови. 

За петмината како кукавици не се кажа со каква цел бил извршен злосторот. 
На 01.05.2012 беше јавено за убијците на петмина и тоа по три недели, била 

приведена група од 20 радикални исламисти, а се знаело за петмина: тројца извр-
шители- двајца помагале. Едниот од УЧК беше прикажан со грбот...: двоглаворел.  

Следи тие да пребегнуваат во Албанија и албанско Косово-не во Србија итн.   
На 02.05.2012 Бујар Османи од ДУИ изјави, не смеело да се бара колективна 

одговорност, и дека досега во албанската историја никогаш не се случило, Албанци 
да убиваат млади луѓе. А всушност, за сé што досега сум пишел, биле само млади. 

Па тоа што се говори за пет цивили, немало воен судир и за до пет војници... 
На 03.05.2012 беше јавено, дека деветмина биле притворени, а двајца биле 

во бегство. Следи да се бара помош и соработка со Косово каде тие пребегнале... 
Едно лице било Исмаиловиќ, кој се викал Исмаили. И тој постанал Албанец. 
Бидејќи во Европа и пошироко исламистите вршеле злодела поединечно, ду-

ри жртвувајќи се самисебеси,а овде ова било групно,тоа било дело на Албанци. Тие 
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како плашливи не биле/се во состојба да вршат самостојно дело, тие тоа го прават 
само групно.Па следи тие биле/се моќни само кога тие биле/се само во мнозинство. 

За да се потврди дека Албанците биле само Муслимани=Турци, ништо дру-
го, на 04.05.2012 во Скопје се собрале околу илјади Албанци да протестираат, твр-
дејќи дека Албанците не биле екстремисти, и што не друго, без да дозволат, да се 
заврши истрагата, а и казнат виновниците. За ваквата состојба дури амбасадата на 
САД од Скопје им јавила на своите органи во САД..., што само по себе сé говори. 

Бидејќи Р.Македонија била единствена држава во која се протестира за при-
творени за кои треба да се утврди нивната вина и за таа судат, во неа живеат луѓе за 
кои правната држава не е битна, туку само насилие. Следи во таа група да се носи и 
албанско знаме со православниот двоглаворел, да се фрла со камења кон полиција-
та,да се кршат стакла во општината Чаир,да се навредуваат политичари,партии итн. 

Па дворасните Албанци не биле и никогаш не можат да бидат етнички народ 
-тие никогаш меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови, не се поднесувале 
итн.Со тоа што нив ги поврзал само исламот,Албанците биле само исламски народ, 
и тоа само екстремистички пеколен, од кого со векови сé до денес само се страда. 

Следи во Бујановац- Р.Србија да бидат приведени Албанци, воени злочинци 
од 2001 година.Па Албанците се собрале неколку илјади да протестираат, затоашто 
приведените немале ништо извршено. Кога маса на луѓе знаеле за поединци, таа 
маса била само како стадо со свој пастир кој верски ги води за вршење на крими-
ногени дејствија во име на сите Албанците, кои се Муслимани=Турци. Со тоа што 
Албанците се со потекло од Албанија и кавказко- црноморските простори, а тие се 
борат за свои албански, всушност исламски простори, Албанците се екстремисти.  

На 05.05.2012 ДУИ со ветераните на ОНА одржаа состанок, а во чест на она 
што било направено, како и дека нивната цел не била остварена. А таа било/е само 
Велика Албанија на вон албански простори каде Албанците се 100% колонисти. Сé 
тоа било под албанското знаме двоглаворел- Албанците биле/се само екстремисти. 

Пак, нивниот ексремизам го подржуваат непријателите на Русите, поради 
кои ние одиме курбан..., а нивниот и нашиот грев е тоа што ние сме еден ист народ. 

На 06.05.2012 беше јавено дека ДУИ будно ќе го следи судскиот процес, ка-
ко и предвреме обинитетите се наречени убијци, терористи и екстремисти. А токму 
поради ова беа демонстрациите, организирани во Скопја. За ваква цел била и ОНА. 

Пребегнатите се криеле во Косово,кое било дувло на преку 300 криминалци. 
Пак, Косово било и злочинечко, таму во соработка со Албанија се продавале 

органи, вадени од Православни, а Косово било јадрото на злочинци на исламот. Не 
само тоа, Албанците биле водечки во трговија со дрога, белоробје, само нечовечно. 

На 06.05.2012 само се обнови старата пракса на Албанците во Косово, како 
држава на Муслимани=Турци Македонците Горани со исламска вероисповед да не 
ги признава, затоашто, според нив, Македонците биле Православни, а Албанците 
само Муслимани=Турци- на Балканот има два исламски народи: Турци и Албанци. 

А во Албанија не се признаваат други народи. Ова било затоашто ако имало 
други народи, бидејќи Албанците никогаш не постоеле, Албанци денес би  немало. 

На 07.05.2012 во Тирана Албанците демонстрирале пред амбасадата на Р. 
Македонија, тврдејќи дека Албанците не биле убијци, терористи и екстремисти, ду-
ри со албанското знаме, како и дека нивната цел не била остварена. А таа била Ве-
лика Албанија која била само муслиманска=турска, со 90% Арнаути=Геги. Бидејќи 
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наведеното останало само на православни простори, Албанците и друго неможеле 
да бидат освен само убијци, терористи и ексремисати. Па со тоа што овој народ бил 
на мнозинство Арнаути со малцинство Скиптари, Скиптарите не биле расносвесни. 

На 08.05.2012 јавија дека уште еден бил приведен, во петок ќе имало про-
тести и тоа во одбрана дека приведените не биле исламски радикалисти- од ваквите 
на ИВЗ на Р.Македонија 4 џамии им биле преземни. Место ИВЗ да се залага за ми-
рот во државата за сите верници, вклучувајќи ги и верниците со исламска веро-
исповед, а такви биле и се од сите народи, ИВЗ ги презема задачите на истражните 
органи, и изјавува дека предвремене им се суди. Ова е исто како што се говори во 
Косово, Албанија и Албанците во Р.Македонија.Следи нивниот центар бил Тирана. 

Разлика постои само што ИВЗ се јави во заштита на жените- жени не биле 
извршители. Бидејќи жените се наобесправени во исламот, изјавата е и силеџиска... 

Ова се потврдува и со доказот, што Албанците ја грабнале ИВЗ во Р.Ма-
кедонија и место нејзин поглавар да е Македонец, тој е Скиптар, а Скиптарите во 
Р.Македонија се најмало малцинство.Следи потпаролот да е Албанец- Арнаут, Ар-
наутите се мнозинство Албанци. Бидејќи тој не дал одговор, новинарите се смееле. 

Ништо не е чудно, што радикалистите сакале да ја грабнат ИВЗ- па Алба-
нците биле исламски народ. За радикализмот му укажал претходниот погловар на 
ИВЗ, кој бил Македонец со исламска вероисповед-Македонците се народ,двоверни. 

На 09.05.2012 се јави, дека Општината Чаир ќе ги менела имињата на шко-
лите, а установата која што го спречува била нова и небитна.Иако школите се гра-
дени само со македонски средства,а Албанците биле колонисти и не учествувале во 
градењето и одржувањето на школите, како силеџии во сé се моќни балисти- бели. 

На 10.05.2012 се јави дека Хазири како возач ги возел убијците, и видел ка-
ко тие пред извршување на злоторот си поставиле маски. Тој сакал да молчи, но со-
веста го гризела, па и пријавил за злосторот- прво како заштитен сведок, а потоа не.  

Кај МВР не биле пријавени демострациите, што само по себе многу говори. 
Како што МВР бара демострацијата на 11.05.2012 да мине во ред и мир, исто се ба-
ра и од македонските партии. А кај албанските партии постои молк- за ДУИ мирно. 

На 11.05.2012 без пријава се одржаа демонстрации во Скопје, Тетово, Ку-
маново, Гостивар и Кичево- но не во Струга. Во Скопје учествувале неколку сто-
тици, тие викале дека судската постапка била монтирана, Албанците не биле такви, 
па тие викале УЧК, со албански знамиња и маскирани лица- се плашливи да бидат 
видени. На Владата им скришиле 8 стакла, повредиле еден полицаец и кола, а ош-
тетиле постојка и автобус...Самите наводи говорат за Албанци, Муслимани=Турци.  

На 13.05.2012 се јави дека биле повредени шест полицајци и еден новинар. 
На 14.05.2012 се кажа дека ЕУ од Брисел истакнува да не се попречува су-

дската постапка со протести и дека 14 лица од 18- 39 години ги кршеле стаклата ... 
На Албанците не му успеала замислата, Македонците да им вратат-до неред. 
На 15.05.2012 изјави Јавниот обвинител, се откажува од Хазири- сведокот...  
На 16.05.2012 министерот за правда (Албанец) конечно изјави дека со суд-

скиот процес ќе се утврдат виновниците.Следи тие така ќе бидат осудени за делото. 
На истиот ден расправаа верските заедници за верскисоживот. Известувачот 

од ИВЗ Албанец не говореше на македонски туку само на скиптарски. Тој е само 
малцински, а мнозинството го слушаа преводот на тој трорасен скиптарски јазик. 
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На 17.05.2012 Џафери изјави дека Министерката за внатрешни работи избр-
зала што приведените ги нарекла исламски екстремисти- изјавата не е образложена. 

На 18.05.2012 Албанците си биле и си останале Муслимани=Турци и тоа во 
ДУИ,ДПА,Министер на правда и Народен Правобранител кога тие тврдат,во Бито-
лскиот затвор биле малтретирани приведените за петмината убиени Православни. 

Редовно Правобранителот се грижи за состојбата во затворите да биде подо-
брена. Тоа е во ред, но во затворот не е дозволено криминалците... да живеат како 
во хотел, а народот да живее во сиромаштија. Па ова се разрешува така што во Р. 
Македонија од буџетот на државава треба да се одвојува (до) ист процент како што 
е во САД и сите други европски земји,а не Албанците само нас да не кодошат за сè. 

На 26.05.2012 се одржа Песна на Евровизија. На Македонија по 12 бода и 
дале Србија и Босна Херцеговина, а Р.Македонија 12 бода на Албанија- заложници. 

Албанците се двоконтинетални: Азијати- Арнаути и Балканци- Скиптари. 
Азијатите (Арнаути и Цигани), кои се Муслимани=Турци, многу се множат. 
Следи тие да се множат, што исламот го бара- да се надвладеат неверниците. 
А ако тие не се исламизираат, ќе ги истребат како што е во Афро-Азија итн. 
На 27.05.2012 јавија дека во Косово, меѓу Косово и Албанија, бил затворен 

Бекир- секретар на АНА. Тој бил осуден 4 години за извршување на злостор во 
Струга...,а планирал и други напади. Кога слегол од авион ја бакнал земјата. Меѓу-
тоа, не само Косово никогаш не била албанска,Албанија со злостори се албанизира. 

На 29.05.2012 од ДПА се изјави да се промени името. Па тоа е нивна пракса. 
На 31.05.2012 од ДПА беше изјавено, притворените предвремено биле осу-

дени и казнети. Па учеснците биле само Муслимани, а убиените само Православни.  
На 05.06.2012 во населба Тафлталиџе на налепници на коли стоело: смрт за 

децата каури, напред на исламот, Џихат,УЧК...Настанот се поклопува со монструм, 
да се доведе на суд Ибрахими- се одложило судењето. Па само Муслимани=Турци. 
Токму овој исламски тероризам на Албанците бил обелоденет во Европа и Светот. 

На 06.06.2012, во Скопје, се прославуваше годишнината на ДУИ, чиј идеал 
на ОНА бил спроведуван со Рамковиот договор во Р.Македонија за единство и др-
жавност, иако Албанците во неа се 100% муслимански=турски колонисти, што не-
маат ништо заедничко со македонската Р.Македонија во која Албанците мора да 
имаат само граѓански права. Бидејќи ОНА издејствувала нејзините Албанци да до-
бијат државност, ДУИ и ОНА биле и останале терористички. Следи тие во прво вр-
еме и така беа нарекувани. Бидејќи Македонците како Православни со рускиот пра-
вославен народ биле еден ист, со кого до денес меѓусебно се разбираат, што не ва-
жи за Германците и Французите,од овие и слични на ним Македонците си страдаат. 

Бидејќи Албанците и нивните балисти со векови биле само муслимански= 
турски терористи,за нив се водеше државна евиденција и за таквите терористи има-
ше досија. Бидејќи за досијата на кодоши за членови на ДУИ говорел Хисен Му-
слиу, тој од членови на ДУИ бил претепан. Ова објаснува дека ДУИ и друго немо-
жела да биде освен терористичка која ги гони нејзините кодоши, кои биле само ло-
јални граѓани на македонската Р.Македониа во служба на Домородци=Македонци. 
За тепањето беше јавено на 06.06.2012.Па честото пишење овде е чин на терористи. 

На 06.06.2012 беше јавено дека во сите балкански земји во годината повеќе 
се умрени отколку родени, освен во Косово и Р.Македонија. Во Р.Србија и Бугарија 
повеќе се умрени отколку родени- па секоја година како да изчезнува еден град. 
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Спротивно е во Косово, каде живеат воглавно Азијати- Арнаути=Геги, е многу по-
голем бројот на родените отколку умрените. Истото е и во Р.Македонија, каде што 
Азијати- Арнаути=Геги се 90% и балкански Скиптари=Тоски 10%. Ова најдобро се 
прикажува со општините, каде што живеат Азијати Арнаути и Цигани. Во ваквите 
општини многу повеќе се родени отколку што се умрени. Наспроти таквите општи-
ни, во источна Р.Македонија многу повеќе се умрени отколку што се родени. Следи 
заклучокот, Азијатите се тие кои се насители на порастот на населението на балка-
нските простори, а никако Домородците. Па токму и затоа Домородците Македон-
ци и Срби ги зафатила „црната чума“ од Азијатите како „чума“ на Домородците и 
„краста“ на Православните. Сî ова говори, дека Домородците им се заложници на 
Азијатите, за кои важи Рамковниот договор без Финансиска рамка- без неа Му-
слиманите=Турците со векови живеат како паразити, оти тие во Куранот учат да се 
истребат Неверниците и ним да не им плаќаат данок- само едно: злостор.  

Овде се говори за Белокапците: кавказко- црноморските Албанци=Арнаути. 
Во втората недела на јуни се одржа државната матура. Бројот на албанските 

средношколци во однос на Македончината била околу една третина. Бидејќи Алба-
нците без фалсификати пописи и избори, каде се приклучени не-Албанци, повеќе-
пати исти лица, дури и изумрени..., се само 14%, а овде не се ни 24%, туку 33%, се 
потврдува дека Албанците како Муслимани=Турци многу се множат, што не е со 
оние кои се попишале како Турци. Ова говори дека Албанците (Арнаути=Геги 90% 
и Скиптари=Тоски 10%) со своето множење стануваат сî поизразити паразити врз 
православните Македонци, врз чии доприноси за својата македонска Р.Македонија 
само на македонска сметка се шират- го трошат нивниот капитал и се шират што е 
само злостор.Следи не само старите Албанци да паразитираат врз македонската тр-
агедија како понатамошен злостор тоа продолжува дури на новите генерации- како 
што нема финансиска рамка на Рамковиот договор од 2001 година, тоа продолжува 
и за следните многуразмножителни Албанци- од злостор во злоторот. Овој продол-
жува и во однос на скиптарскиот јазик врз мнозинството Арнаути. Најзлосторнич-
ки однос е кон Македонците со исламска вероисповед. Иако овие говорат со најчи-
сти македонски говори, тие се скиптаризираат со македонски финансии со скипта-
рскиот трорасен јазик на Белци (Пелазги), Црнци (Семити) и Монголи (Татаротур-
ци). Следи нивниот јазик ги има сите бригиски=брзјачки гласови, дури и ѕ, како и 
Вуковите гласови. Пак, скиптарскиот јазик е само одроден бригиско Вуков јазик... 

За да се потврди дека Албанците биле само Муслимани=Турци, судирот во 
Р.Македонија, во 2001 година, не беше меѓу Македонците и Албанците туку меѓу 
Православните и Муслиманите=Турците- Албанците. Следи Православните да па-
лат уништуваат само исламски објекти, имоти и дуќани, а вакви биле и на Албанци, 
Турци, Македонци со исламска вероисповед, што важи и за други тн.Словени итн. 
Наспороти ова Муслиманите=Турците- Албанците ништеле православни објекти, 
убивале и масакрирале Православни, нив ги плачкале и протерувале- дури до денес 
само Православните дома не се вратиле. Во овој верски судир ниеден Муслиман= 
Турчин (не-Албанец) не бил убиен од Албанец, протеран и до денес дома невратен. 
Ова е само поради тоа што Албанците не се било каков етнички народ- народот е 
еднорасен а Албанците се дворасен и двоконтинтален народ- туку само исламски. 
Па до денес, каде се мнозинство Албанци, се палат, плачкат цркви и нивни икони, и 
што не друго православно, но никако и ништо било што од муслиманско=турско. 



 129 

На 07.06.2012, во СЦ „Борис Трајковски“, на кошаркашкиот натпревар меѓу 
Водно... и Чаир..., на јуниори- родени од 1995 година, бидејќи победиле Македон-
чината тие биле нападнати од Албанците кои биле само Муслимани=Турци- само 
со верско чуство на двоконтинталните Албанци со 90% Азијати.Полицијата не са-
кала да го спречи верскиот судир на Православните и Туците, што не било за прв 
пат. Очигледен злостор на Рамковниот договор во полза на 100% муслимански=ту-
рски колонисти од кои Православните=Македонците без прекин од 19 век страдаат. 

На 10.06.2012 се јави дека НБА Чаир кога губи само тепа, а секогаш се кри-
ви судиите, порадишто КФМ само молчи. НБА Чаир тепале кога од екипата не Ве-
лес губеле, па три пати тепале за три игри, а секогаш биле криви само судиите. По-
следново било со Партизан- Водно. Место КФМ да ја спроведе одлуката за суспен-
зијата на таа балистичка екипа чии лица тврдат дека Р.Македонија била вештачка 
творба, а не дека Албанците се дворасно исламско фашистичко балистичко гнездо 
од кого со векови до денес Македонците Православните не можат да се ослободат. 
Дури нивни балистички ѕвер во Р.Македонија сакал да биде и тренер на македон-
ската репрезентација. Пак, албанските ѕверови не сакаат да се употреби Рамковиот 
договор со македонски финансии и Бадинтерово мнозинство- без албански кошар-
каши:30 Албанци мнозинство како кукавици тепале тројца македонски кошаркаши.  

На 11.06.2012 се јави дека тројца за случајот во Кале не дошле на судското 
рочиште. Ако понатаму тие не дојдат,ќе биделе привидени.Според еден друг, за не-
го, а како него биле сите други, ќе им судела историјата а не македонското судство. 
Пак, албанската историја била само муслиманска=турска, само за исламска Велика 
Албанија, во која на Православните ќе им престојува сî до потполно истребување. 

На 14.06.2012 беше јавено, дека амбасадорот на Албанија, во Р.Македонија, 
Албанија да им се приклучи на другите земји кои ја оспоруваат Р.Македонија, за-
тоашто во неа за Албанците биле нарушени односите, а министерот Џафери не са-
кал да се изјасни за неговата изјава.Како ќе се изјасни било каков човек, кој мора да 
знае дека меѓу Албанија и Р.Македонија нема никаква реципрочност, што е един-
ствен случај за Р.Македонија, која до денес се повредува и понижува. Ако се земи 
во предвид дека во Р.Македонија се само 10% со потекло од Скиптарија (тн.Алба-
нија), а 90% Азијати со кавказко- црноморските Албанци- Арнаути злосторот на 
албанските муслиманските=турски паразити на Албанците и Европјание со се САД 
и нивната НАТО не е опростив,фашистичко-расистички, и тоа само врз Македонци.  

На 22.06.2012 се јави дека Сеадини, кој бил затворен во акцијата за петтми-
на убиени, бил осуден 6 години затвор за нелегално држење на оружје... 

На 25.06.2012 се јави што во собранието на Р.Македонија од ПДП било 
изјавено, редовна постапка на таа исламска партија: постапката за петмината била 
нарушена и прекршена- во полза само на убиени Православни, но ниеден Турчин... 

На 15.07.2012 двајца го запалиле македонското знаме пред зградата на Опш-
тина Чаир, а од неа не било дадено никаква изјава, како редовна албанска пракса.  

На 05.08.2012, на скиптарски и англиски, е јавено за во Гостивар, каде имало 
графити со: УЧК, Илирида, смрт на Фиром, уби го Македонецот, Призрен 1878...  

На 03.09.2012,со албанско знаме и албанска химна,а во присуството на УЧК- 
ДУИ партијата и нивната исламска=турска банда,се прослави првиот училишен ден 
на албанскиот дворасен- двоконтинтален тн.народ, за кого плаќа само православни-
от македонски народ. Тој во своја Р.Македонија им станал заложник на Албанците.  
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На 08.09.2012, на оштетен споменик на НОБ во Тетово, на кого редовно има 
графити со антимакедонска=антидомодородна содржина, беше прославен денот на 
21- на годишна независноста на македонска Р.Македонија- на македонскиот народ. 

На 14.09.2012, Министерот за народна одбрана самоволно положува цвеќе 
на споменикот на ОНА со учество на двајца униформирани лица како војници, во с. 
Слупчане, што само по себе многу говори за Рамковиот договор,во 2001 година, со 
кого Албанците со својата бандитска УЧК-а, учка им се качиле на Православните.  

На 28.11.2012 беше јавено дека Поглаварот на ИВЗ изјавил за Велика Алба-
нија, зашто следи по ова, дека во Р.Македонија сите Муслимани не биле Албанци.  

Бидејќи ДУИ била бандитска, таква била и ДУИ-овата ОНА со свои члено-
ви. Кога таа била вклучена во власта на СДСМ, нејзините бандити учествувале во 
власта. Истото било и со промена на македонската власт со ВМРО-ДПМНЕ. Па на 
01.03.2013 толпа Македонци протестирале против ДУИ-ов бандит кој бил поставен 
за министер за одбрана. Следи како одговор на нивното дивјаштво, на 02.03.2013 се 
организирала албанска муслиманска толпа на Дивјаци која тепала, кршела палела... 

Албанската исламска мафијашка организација е самата Албанија со мнозин-
ство Албанци. Сегашен државен мафијашки водач е претседателот Бериша, кој, ка-
ко и сите Албанци, не го знае значењете на бериш=берис- бери, а околу себе ги со-
брал сите албански исламски мафијаши за Велика Албанија, на што му укажала ду-
ри САД и Европа. За доказ дека Албанците се борат само за исламска држава се ви-
де на 11.03.2013, кога за изборите во САД се говорело за врска со Тирана, Косово и 
како да се направат албански- муслимански=турски општини Струга, Кичево, Ку-
маново. Дури за коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со СДСМ во Струга и Кичево оп-
штинските изборни комисии кои станале албански не ја дозволуваат нивната ко-
алиција, а кога во македонска Македонија тоа се успеало, се кажа атентат на демо-
кратијата.Меѓутоа, албанскиот ислам е само атентат од Ѕверовите врз Домородците 

На 14.05.2013 битолскиот муфтијата-ш на ИВЗ испратил предмет со кој ја 
оспорува МПЦ- ИВЗ не ја признава македонската нација и нејзината Р.Македонија. 

На 16.05.2013 Министерот за правда на Косово изјавил, Косово нема да ги 
испрати двата извршители на убиство кај Змијковското Езеро затоашто тие имале 
двојно државјанство.И следи Косово не била Република, туку само кримално јадро. 

На 17.05.2013 Министерот за правда во Владата на Р.Македонија изјавил де-
ка двајцата извршители имале двојно државјанство и на Косово, без да се каже кога 
двајцата станале државјани на Косово, со што ним таму ќе им се суди за носење на 
оружје- веројатно со него тие го извршиле убиството. Дури за убиството таму да се 
испрати докумнтацијата...Следи Албанците биле само исламски одметнички народ. 

На 18.05.2013 едно дневно гласило напиша дека двајцата обвинети за уби-
ство немале косовско државјанство.Ова говори, Косово било само исламско гнездо. 

Ваквата информација била прибавена од Министерството за внатрешни ра-
боти на Косово, кое јавило дека двајцата никогаш не побарале државјанство и затоа 
тие никогаш немале државјанство. Со тоа што овие убијци не í се испорачуваат на 
Р.Македонија се потврдува дека Косово е гнездо на криминалци. Па во него се кри-
јат криминалци од Р.Македонија, Р.Србија итн., а Косово нив само ги заштитува... 

На 22.05.2013,во Брдо-Крањ,Р.Словенија,се сретнале македонската министе-
рка за внатрешни работи со косовскиот министер за внатрешни работи. Косовскиот 
министер на македонската министерка í соопштил дека двата извршители немаат 
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косовско државјанство, како и дека тие не поднеле барање за државјанство. Па тие 
од Косово ќе í бидат испорачани на Р.Македонија во која ним треба да им се суди. 

Се потврдува дека двата министри за правда на Р.Македонија и Косово не се 
бават со правда туку тие двајцата се заштитници на убијци...,оти тие биле Албанци. 

Бидејќи Албанци има и Христијани,министрите останале исламски бандити. 
Па нив никаде ги нема да им се приклучат на исламот за навредата на Мо-

хамед, а против САД- тие секогаш биле кукавици кон појакиот: Ислам, фашизам ... 
На 11/12.07.2013 беше јавено, во Западна Македонија биле приведени поли-

циски службеници...од Дебарско и Струшко кои краделе добиток и него го прода-
вале во Албанија- 2037 грла говеда,  со тежина (преку) 300 кг и со ветеринар за па-
соши, заработувајќи (преку) 2 милиони евра. Па за крадење на добиток, куќи, имот 
... за во Албанија тоа отсекогаш се знае, а само сега се решило нешто да се преземе. 

Па се празнат македонските православни штали да се полнат во Албанијата. 
Историски низ Р.Македонија има-ло места со имиња основа арамиско. Тоа 

Албанците биле и ќе си останат- па за нив важи: да се сотри неверникот-Христијан. 
На 12.07.2013 во Косово,за нелегално носење оружје, Исмаиловиќ и Демири 

се осудени со 2,5 и 2 год., само со цел тие да се спасат за убиство на Православни.  
Албанците, кои 90% се Азијати од кавказко- црноморски простори, во севе-

рно- западните простори на Р.Македонија живееле на планините како дивјаци и 
арамишта, со арамиски имиња на месности..., се спуштиле во градските простори 
Скопје, Тетово, Гостивар, Струга и Кичево. Следи со расистичкиот-фашистички 
Рамковен договор на расистичко- фашистичките европски земји и САД, кои ја де-
леле и ја делат Македонија и нејзиниот слободен дел од Турците=Муслиманите Р. 
Македонија окупирана од Србите, чија била НАТО агресор врз Србија и Р.Маке-
донија на Србите и Македонци, православни и тн.словенски браќа на Русите, им 
овозможиле на албанските Турци=Муслимани да ја окупираат Р.Македонија во 21 
век, за тие да ги владеат наведените македонски градови, и од нив Македонците ка-
ко Православни да ги бркаат од работа во општинската власт..., за постепено Р.Ма-
кедонија да постане албанска и исламска, најголема желба на непријателите на Ру-
сите, поради кои страдат Македонците, Србите, Црногорците и Православните во 
вештачката држава Грција само од 19 век. Ова е повод Православните заеднички да 
се борат да се ослободат од албанско зло. Нивни непријател била НАТО со своите. 

Европа и НАТО ќе им го сменат календарот на Македонија, Србија и Русија. 
Па Турција била најправославна, а денес скоро нема Православни. Следи таа 

била и останала исламска земја. А таа со Рим и Виена колонизирала само Мусли-
мани=Турци како Азијати Турци=Фриги, Албанците и Циганите, како и Арбани. И 
за да не се создаде и балканска исламска земја Велика Албанија, Турција со Рим и 
Виена да си го разрешат проблемот со Турците, Албанците и Циганите. Тие да си 
ги вратат сите (Турци, Албанци и Цигани) назад во Азија. Пишам вон Албанија, 
затоашто во Албанија=Арбанија нема Турци- Турци биле и останале Муслиманите. 

 
   З  а  к  л  у  ч  о  к 
 
Кај Јозеф фон Хамер (1836) вон Албанија-во Македонија, Србија и Црна Го-

ра- немало Албанци. Следи за исто развиени простори на Косово со соседството. А 
тие назаднале со колонизирање на Татари и Черкези меѓу Шар Планина и Врање. 
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Х.Р. Вилкинсон истакнува дека нивното колонизирање било по 1840 година. 
Г. Вајганд пиши по Кримската војна за 100.000 Татари и 500.000 Черкези... 
Бидејќи колонизирањата на азиски Албанци=Арнаути само како Муслимани 

=Турци продолжило, следи трагедија на Православните, која до денес не се заврши. 
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-црноморските простори на Черкези и Татари. 

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.  

Големиот број на Албанци Муслимани=Турци вон Албанија не може да би-
де со потекло од Албанија- наведениот број не може да се добие со вештачко осе-
менување ниту со ембрионтрансфер,затоашто во овие случаеви се неопходни мајки 
кои ќе го носат плодот до породување и надојат помладокот. Па Албанија нема-ла 
доволно жени да се зголеми муслиманското=турско население освен со жени Ази-
јатки,што се потврдува и со веќе наведените биолошки методи:ДНК, крвни групи... 

Бидејќи земјите кои војувале со Русија и ја делеле и делат Македонија, осно-
вачи на НАТО, НАТО воено- профитната организација, се борат против Русија, врз 
Србија извршија инвазија и во Р.Македонија агресија, и тоа во полза на Католици и 
Муслимани, што е дело на Ватикан од 1071 година врз Македонија=Православието. 

Бидејќи Русите со Србите и Македонците се еден ист и православен народ 
со кого се разбираат, Србите и Македонците мораат да страдаат, на чија сметка се 
создава, покрај Турција, и Велика Албанија со азиско-европски Албанци-ѕверство... 

 
L I T E R A T U R A  
 
Naslovov "Albancite kolonisti- Makedoncite zalo`nici" e napi{an 

spored pove-}e avtori. Za knigava, isto taka, 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. 
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13. ″Grcite- odrodeni Sklavini i Sloveni″, juni 2004 godina. 
14. ″Makedonskata Komnenova Albanija″, avgust 2004 godina.  
15. ″Homerova Troja na domorodci- t.n.Sloveni″, januari 2005 godina. 
16. ″Evreite- t.n.Sloveni″, april 2005 godina.   
17. ″Homerova=tn.slovenska Makedonija″, oktomvri 2005 godina. 
18. ″Albancite kolonisti vo Makedonija″, januari 2006 godina. 
19. ″Atlantida-falsifikat na Solon i Platon″, dekemvri 2006 godina. 
20. ″Brigite=Brzjacite bile postari od Egiptjanite″, mart 2007 godina. 
21. ″Albancite odrodeni Brzjaci i Mijaci″, maj 2007 godina. 
22. ″Bugari=narod bile Tatarite=Arnautite″, maj 2007 godina. 
23. ″Homerovi=tn.slovenski Morejci=Grci″, avgust 2007 godina. 
24. ″Od Makedonci=Pravoslavni do Turci=Muslimani″, noemvri 2007 god. 
25. ″Belcite narod so eden jazik″, na germanski jazik, 319 strani, 
07.03.2008 
26. ″Makedonecot Georg Kastriotis, t.n.Skenderbeg″, 15.04.2008. 
27. ″Helas″, na germanski jazik, 148 strani, 14.06.2008. 
28. ″Slovenite falsifikat″, 250 strani, 18.09.2008. 
29. ″Helenite i Grcite falsifikat″, 199 strani, format A5, 13.11.2008. 
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 
31. ″Etnografija na Makedonija″, na germanski jazik, strani 81 format 
A4, 24.02.2009. 
32. ″Od kogo postanavme″, strani 256 format A4, 18.05.2009.  
33. ″Evropskite zlostori vrz Makedonija″, strani 104, 17.06.2009. 
34. ″Grcite, Albancite i Vlasite ve{ta~ki narodnosti″, strani 175, 
05.08.2009.  
35. "Grcite so dvorasen jazik na Belci (Pelazgi) i Crnci (Semiti)", 
str. 318, 09.10.2009. 
36. "Makedoncite so ednorasen jazik na Belci (Pelazgi)", evrejski..., 
страни 73, 18.11.2009. 
37. "Za Prokopij Kesarski (6 vek n.e.) nema Sloveni", strani 100, 
15.12.2009. 
38. "Evropa samo makedonska, venetska=sklavinska=tn.slovenska", strani 
121, 12.01.2010. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
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. 
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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. 
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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. 
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60. "Makedoncite- domorodci", str. 102, 10.01.2012. 
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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. 
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. 
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 75 na makedonski jazik. A i ovaa 76- ta kniga e vnesena vo 
internet.  

Isto taka, na nea se najduvaat dokumenti od 1 do so 9, koi se 
odnesuvaat za moeto li-kvidirawe, so montiraniot maratonski sudski 
proces so vkupno trinaeset presudi, gubej}i go sporot tesno 6 : 7 
zaradi korumpiranoto pravosudstvo i obvinitelstvo. Duri i Narodni-ot 
pravobranitel, za kogo rabotniot odnos ne bil ~ovekovo pravo. Vme{anite 
sudii, obvi-niteli i pravobraniteli bea nagradeni i denes se na 
najvisoki polo`bi. Sledi izgubiv pra-vo na vrabotuvawe od 20.05.1991. 
Ottoga{ samiot opstojuvam bez ni~ija pomo{. Duri sum so niska penzija i 
so 42% minal trud. Site navodi vo tie devet dokumenti se objaveni vo 
moite knigi na krajot na knigite kako dodatok. Bidej}i jas ne bev mo}en 
da se spravam so samovol-nicite i silexiite vo dr`avava, mene mi 
preostana svojot gnev za moeto uni{tuvawe da go vnesam vo knigite. 
Otsekoga{ sum gi registriral neprijatelite na makedonskoto zemjodel-
stvo, sto~arstvo so veterinarstvo i dr`avnite arami{ta, zlo~inci, 
samovolnici, silexii... 

Samo za pe~atewe do so 21-va kniga sum platil preku 20.000 
evra...Slednite knigi se pe~ateni kompjuterski, vo mal tira`, so tro{ok 
okolu 100 evra. Probav da dobijam sredstva od Ministerstvoto za 
kultura,za knigite do br. 4. Me|utoa, jas za vlasta koja be{e vo slu`ba 
na neprijateli na makedonska Makedonija i makedonskite Makedonci bev 
nepodoben... 

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 
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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. 

Pa istite se vinovni za {irewe na stafilokokozata kaj potro{a~ite 
preku svinsko meso. Sledi od Sviwarskata farma vo Kumanovo vo 
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{ite kulturi (ja~men, r`, oves...) od 
{to na{iot narod `iveel, da ne postaneme zavisni da uvoz na semiwa i 
zabrani mutirani hrani. 

Ni e potrebna nezavisna kontrola, a ne zavisna-delovna od 
Veterinrniot 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. 

ZIK "Pelagonija" be{e jugoslovenski rekorder po polodelsko 
proizvostvo... Sledi po nalog na OK SKM da bide nazna~en direktor po 



 136 

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 zemodelskoto 
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 
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. 

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.  
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