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РЕАКЦИИ
РЕАКЦИИ

Пишува: д-р Петар ПОПОВСКИ

И НАУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
ВО СЛУЖБА НА ДНЕВНАТА 

АНТИМАКЕДОНСКА ПОЛИТИКА

НА МЕЃУНАРОДНИОТ НАУЧЕН СОБИР   

Научниот собир посве-
тен на 600-годиш ни на-
та од раѓањето на Ге-

оргија Кастриот - Искендер 
беше уште едно предавство 
на македонските национални 
интереси, уште еден од мно-
гуте нокаути, свесно и тенден-
циозно, нанесени врз Маке-
донецот, за да може да се до-
толчи - национално, политич-
ки, економски, културно и ду-
ховно. Овој пат тоа беше пр-
едавство на македонската на-
ционална историјата со која 
можеме да се гордееме и ве-
личиме во светот. Велам овој 
пат, бидејќи распродадовме 
сè што имавме, сè што соз да-
вал Македонецот во неговата 
богата и бурна историја, пре-
полна со знаменити исто рис-
ки настани и личности, но и 
со беспаќа, со неизвесности 
и искушенија. Ја распро да дов-
ме државата: го продадовме 
стопанството, "пошто-зашто", 
за да се збогатат одделни не-
народни елементи и да се 
пополнат партиските каси; се 
потпишуваа некакви дого во-
ри за да се задоволи желбата 
на една етничка група, која 

пр етпочитува безвластие и 
беззаконие; свесно и тенден-
циозно се "штелуваат" офи-
цијалните пописи, со цел да 
се задоволат нечии туѓи на-
цио нални интереси, ја рас пар -
чуваме оваа Света апо стол ска 
земја по етничка основа, по-
дарувајќи им ја на колонисти 
само да може да се остане на 
власт; се прави обид да се 
продаде Црквата, тоа наше на-
ционално духовно богат ство, 
која беше чувар и заштитник 
на Македонецот во тешките 
ропски времиња и... Се пра-
шуваме што уште остана да се 
распродава!? 

Овие негативни и погубни 
факти за македонската нација 
говорат дека од осамосто ју-
вањето на Македонија, држа-
вата ни ја водат немакедонци 
по род или кариеристи, кои 
едноставно не се чувствуваат 
Македонци. Како инаку мо-
жат да се објаснат сите овие 
хаварии, сите овие антима-
кедонски потези и класични 
предавства, чија крајна цел е 
да се сотре, да се погребе бла-
городната македонска нација, 
да се избрише секаква трага 

од таа света античка древност 
наречена - Македонија.

За жал, таква ни била суд-
бината, некој постојано да нè 
подјармува, за на крај за се-
когаш да ни го избрише на-
шиот национален иденти тет. 
Таква цел имаше и т.н. го рена-
веден Научен собир. Двете 
врвни научни институции, по-
знати како македонски - Ака-

гите (т.н. Албанци), туку на ма-
кедонскиот народ, кој себе си 
се нарекувал Кнез на Мија-
ците и Крал на Епир и Маке-
донија. Не случајно и не без 
причина, султанот Мурат II 
(1421-1451), по поразот на Де-
барско Поле (1444), го наре-
кол Втор Александар Маке-
донски. Можел да биде на ре-
чен и поинаку, на пример, Ју-

демијата на науките и умет-
ностите и Институтот за на-
ционална историја, решени 
да продолжат да ги рас про-
даваат македонските нацио-
нални интереси, се разбира, 
следејќи го доследно при-
мерот на нашите официјални 
власти, се обидоа да оттуѓат 
една од најславните личности 
во историјата на македон-
скиот народ, кралот Георгија 
Кастриот - Искендер. Тоа бе-
ше класично предавство, из-
вршено по сценарио под гот-
вено во канцелариите на тие 
институции, или можеби во 
некој центар на моќ внатре 
или надвор од земјава, сеед-
но. Тоа беше предавство про-
мовирано од академик, кој 
очигледно не прочитал ниту 
ред од обемниот историски 
материјал за овој великан на 
нашата историја, кој 25 го ди-
ни ја бранел слободата, честа 
и достоинството, но не на Ге-

лие Цезар, Џингис Хан или Ма-
твеев. А, сепак бил награден 
со името кое му соодвет ству-
вало на неговото потекло, со 
името на Александар Велики, 
бидејќи османлискиот суве-
рен совршено добро знаел 
на која националност й при-
паѓа. Тоа се посведочува и во 
турските авторски и ано ним-
ни хроники од тој период, 
кои претпоставувам дека на 
организаторите на Научниот 
собир, за голем срам, не им се 
познати. Или можеби сè им е 
познато, а сепак свесно и тен-
денциозно работат против ма  -
кедонството, ставајќи се во 
служба на дневната антима-
кедонска политика која се во-
ди со години. 

Би било попусто и на праз-
но да изнесуваме и други фак-
ти и сведоштва, бидејќи оние 
кои го подготвија ова мрачно 
сценарио, се далеку од ис-
торијата и вистината и тешко е 

"Како можат да се објаснат сите наши хаварии, си те 
анти македонски потези и класични предавства, чија 
крајна цел е да се сотре, да се погребе бла го родната 
македонска на ција, да се избрише секаква трага од 
таа света античка древност наречена - Македонија", 
реагира д-р Петар Поповски.

Двете врвни научни институции, познати како ма -
ке дон ски - Академијата на науките и уметностите и 
Инсти тутот за национална историја, решени да про-
должат да ги рас продаваат македонските нацио нал-
ни интереси, до следно следејќи го примерот на офи-
цијалните власти, се обидоа да оттуѓат една од нај-
славните личности во исто ријата на македонскиот 
народ, кралот Георгија Кастриот - Искен дер.
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   ЗА ГЕОРГИЈА КАСТРИОТ-ИСКЕНДЕР 

да се убедат дека грешат во 
нивните постапки. Судејќи по 
она што се случи, за про мо-
торот на тоа пре давство и за 
челниците на спомнатите ин-
ституции, слу чајот Георгија 
Кастриот прет ставува свое-
вид  на табу-тема. Всушност, тоа 
свое непозна вање на животот 
и на делото на овој великан 
на маке дон ската историја се 
манифес тира и во нивните 
официјални настапи во текот 
на Научниот собир пред пи-
шаните и елек тронските ме-
диуми. Имено, се покажа дека 
се во заблуда, дека нивните 
знаења по ова прашање се 
бледи, скудни, површни и кон-
традикторни, што е за жа ле-

кои го тврдат спротивното, ед-
ноставно се: недоброна мер-
ни, проблематични, аматер-
ски и кривогледи. Некои чуд-
ни квалификации! Академик 
кој не прочитал и не обна ро-
дил ниту два реда за темата 
за која говори, во конкрет ни-
ов случај за Георгија Кастриот, 
отворено и без пардон, да на-
паѓа научни работници кои 
со години копаат по архивите 
за да дојдат до вистината!? 
Ако во овој случај некој треба 
да се нарече аматер, тогаш 
повеќе од јасно е дека вис тин-
ски аматери се оние кои го 
склепале тоа мрачно предав-
ничко сценарио, кои настоју-
ваат да ја задушат маке дон-

страна на педантната турска 
администрација. Според тие 
документи, во тој период ни-
ту Тоските, ниту Гегите не 
биле присутни на просторите 
на Матија (денешна Албанија). 
За другите делови на Бал ка-
нот и да не зборуваме. Во тој 
и во подоцнежниот период 
нив ги нема на балканските 
простори, едноставно не по-
стојат како посебни ентитети. 
Во тоа време територијата на 
Матија (Албанија) ја населу-
вало македонско и само ма-
кедонско христијанско и мал 
дел црногорско, латинско и 
влашко население. Оттаму, 
ма кедонскиот народ нема 
при    чина некому да му дока-
жува кој бил, што бил и на кој 
ентитет му припаѓал Георгија 
Кастриот. Во овој контекст, од 
големата плејада научни ра-
ботници од другата страна на 
Европа, кои врз научна ос-
нова го потврдуваат маке дон-
скиот карактер на кралската 
династија Кастриот, би го ци-
тирале само германскиот на-
учник од XIX век, Д. Хофман. 

Имено, тој вели: "... Не треба 
да постои спор околу потек-
лото на Георгија Кастриот, би-
дејќи пишаните документи, 
ка  ко најверодостојни све дош-
тва, говорат дека тој бил 
Словен од Македонија...!" Сме-
там дека по ова не е потребен 
никаков друг дополнителен 
коментар. 

За крај, како неминовност 
се наметнува едно друго пра-
шање. Имено, срамот за зло-
сторството и предавството, кој 
творците на ова мрачно сце-
нарио му го навлекоа на чес-
ното членство на МАНУ и на 
Институтот за национална ис-
торија, ги обврзува сите Ма-
кедонци по род во тие ин сти-
туции со официјален службен 
акт да се оградат од пре дав-
ството, со барање за неотпо-
виклива оставка на челните 
луѓе, зашто во спротивно од 
страна на сегашните и од ид-
ните генерации ќе бидат об-
винети како соучесници на тоа 
срамно дело. Само на тој начин 
ќе се измие извал ка но то лице 
на тие научни инсти туции.

"... Не треба да постои спор околу потеклото на 
Геор гија Кастриот, бидејќи пишаните документи, 
како најве ро дос тојни сведоштва, говорат дека тој 
бил од Ма ке до нија...!", вели германскиот научник од 
XIX век, Д. Хоф ман.

25 години ја бранел слободата, честа и дос то ин-
ството, но не на Гегите, туку на македонскиот на-
род, тој себе си се нарекувал Кнез на Мијаците и 
Крал на Епир и Македонија. Не случајно и не без 
причина, султанот Мурат II, по поразот на Дебарско 
Поле, го нарекол Втор Александар Ма ке дон ски.

ње. Можеби, пак, тоа се прави 
свесно за да й се пркоси на 
македонската нација или, пак, 
од љубомора поради нејзи-
ната богата ис торија. Како и 
да е - тоа што се случи во Ака-
демијата беше настан без пре-
седан, со кој и таа и Ин сти-
тутот за нацио нална историја 
целосно го изгубија приматот, 
угледот и авторитетот кој го 
уживаа, па ако во овој момент 
се спро ве де анкета меѓу ма-
кедон ското население, пове-
ќе од сигурно е дека ќе се по -
бара нивно уки нување. Тоа би 
би ло сосема разбирливо и пра-
вилно, би дејќи се покажа де ка 
тие ин ституции не ја вр шат 
функ цијата за која се ос но  ва ни 
- да ја унапредуваат наука та, 
а не да водат по  литика и да 
ја рас продаваат историјата 
на ма кедонскиот народ, на 
наро дот кој ги ос новал.

Ако, пак, ја проанали зира-
ме содржината на воведното 
излагање на Научниот собир, 
како официјален документ на 
македонската наука, ќе ви ди-
ме дека тоа, од една страна, 
обилува со отворен цинизам 
кон македонскиот народ и со 
антимакедонско гледање кон 
вистината, и од друга, со за-
доволство, среќа и самоуве-
реност што ете, и двете ма-
кедонски научни институции, 
конечно и дефинитивно, при-
знаваат дека Георгија Кас три-
от не е Македонец, туку ет-
нички Гег и дека сите други, 

ската наука, протежирајќи 
свои квази тези, невистини и 
фалсификати. Се поставува 
пра шањето - дали творците 
на тој рамковен договор во-
деле сметка за угледот на 
институциите со кои управу-
ваат и, особено за последи-
ците кои можат да настанат 
во македонската наука по ра-
ди една ваква јалова промо-
ција? Очигледно - не! 

И што доживеавме? На мес-
то македонскиот народ да го 
чествува, да му оддаде долж-
на почит и признание и да му 
изрази вечна благодарност 
на својот великан за неговото 
колосално дело во борбата, 
како што вели италијанскиот 
писател од XVI век, Теодор 
Спандучи, "за одбрана на 
словенството, на македон-
ството и на христијанството",  
се случи тоа што најмалку го 
очекувавме. Се случи кла сич-
но предавство, без и најмало 
чувство на одговорност. Се 
случи своевиден злостор врз 
македонската историја и на-
ука, па наместо Македон ците, 
ликуваа Гегите, оние кои ниту 
биле негови сонародници ни-
ту, пак, доскоро воопшто знае-
ја кој бил Георгија Кастриот и 
за што се борел. А како би 
знаеле кога дури 115 години 
по неговата смрт (1468), не 
биле присутни на балканските 
простори. Крунско сведоштво 
за тоа претставува пописот 
од 1583 година, извршен од 


