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ЃОРЃИ  КАСТРИОТ  БИЛ  САМО  ЃОРЃИ  КАСТРИОТ  БИЛ  САМО  
ИСКЕНДЕРИСКЕНДЕР

ГЛАС НА ЈАВНОСТАПИСМА

Ѓорѓи Кастриот бил само 
таканаречен Скендербег. Ова 
произлегувало само поради 
тоа што тој не бил обрезан. 
Токму затоа тој како хрис ти-
јанин бил закопан во собор-
ната црква во Леска (Леш) и тоа 
со попови. Инаку, познато е 
дека секој кој бил обрезан, не 
можел да биде православен. 
Тој, ако бил таков, не можел 
да биде закопан на хрис ти-
јански начин, со попови и во 
црква. Како најголем доказ 
де ка тој бил само право сла-
вен е дека за христијаните тој 
бил само христијанин. Ова е 
повод, сите христијански ав-
тори да истакнуваат дека тој 
бил закопан во црква. Спро-
тивност на нив се мусли ман-
ските автори. Тие за него пи-
шуваат сè. Но, тие ја кријат 
вистината, едноставно не на-
ведуваат каде тој бил зако пан. 
Токму затоа на секој нивни 
автор му недостасува најбит-
ниот податок, каде е закопан. 
Или поинаку кажано, тој за 
Цр ногорците бил Црногорец, 
за Србите - Србин, за Буга ри-
те - Бугарин, за Грците - Грк, 
за Албанците - Албанец. Кај 

сите тој бил христијанин, што 
важи за Албанците, а вакви 
има и муслимани. Токму мус-
лиманите создаваат збрки. 

Бидејќи Ѓорѓи Кастриот по 
татко бил од македонското 
царско семејство Комнен, а 
со ова семејство било по вр-
зано семејството на цар Са-
муил, значи тој бил само ма-
кедонски православјанин. Не-
говиот татко Иван Кастриот 
бил од Дебарско, а мајка му 
Воислава од Полошко. Токму 
затоа тој друго и не можел да 
биде, туку само Македонец. 
Имињата на неговите браќа 
и сестри биле т.н. словенски. 
Најдобар пример било името 
на неговата сестра Мамица. 
На албански јазик нејзиното 
име не значи ништо.

Овие наводи се потвр ду-
ваат со оние кои биле одлу-
чувачки за папите во Рим. Тој 
за католички Рим и за не го-
вите папи бил христијански 
водач. Како што важело за Ја-
нош Хунијади, кој како хрис-
тијански водач од папата до-
 бил бела католичка литур гис-
ка облека со бело капче, ис-
тото важело и за Македо не-

цот Ѓорѓи Кастриот. Овој кај 
папата влегол со црна пра во-
славна мијачка капа, а од кај 
него излегол во бела облека 
со бело папско капче, денес 
познато кече. Поимот кече бил 
мијачки, кој се сретнува во 
Хомеровата "Илијада". Ако 
Ѓор ѓи Кастриот бил обрезан, 
значи муслиман, никогаш ка-
толички Рим немало да си 
дозволи него да го прогласи 
за христијански водач. Дури 
Рим го прогласил за Нов Алек-
сандар Македонски. Бидејќи 
на персиски јазик Алек сан-
дар бил Искендер, име што 
било прифатено од исламот, 
тој бил само така на речен 
Скендер, дури Скен дербег. 
Инаку, Ѓорѓи никогаш не бил 
бег, туку само кнез, што ва-
жело за неговиот тат ко во 
Епир, кого со Арбанија (т.н. 
Ал  банија) го владееле ма ке-
донското семејство Ком нен. 
Подробности можат да се 
видат кај Хан, Хопф итн. Де ка 
овие наводи не се произ-
волни, меродавен доказ е де-
ка тој само како христијанин 
на соработниците на исла-
мот им ја откинувал главата. 

Ова го направил и врз свој 
внук од родена сестра (по 
татко и мајка).

Фалсификатот настанал за-
тоа што Ѓорѓи Кастриот бил 
направен многу помлад. Ова 
било неопходно затоа што до 
пубертетот обрезувањето би-
ле полесно. Бидејќи тој бил 
постар за десет години, от па ѓа 
можноста тој да бил обрезан 
пред 20-годишна возраст. 
Токму овој зафат не е обре-
зување, туку сериозен хи рур-
ш ки зафат. За  пример се 
наве дува албанскиот автор 
Сабри Годо. Неговата книга 
"Скендербег" била печатена 
во Албанија и тоа на гер ман-
ски јазик. Авторот на написот 
ја добил од библиотеката во 
Берлин. Во неа тој бил постар 
отколку што се знае. Поради 
ова тој не бил обрезан. Токму 
затоа тој бил само хрис ти ја-
нин и како таков закопан со 
мноштво попови и тоа во црк-
ва, во Лесиос. Овој т.н. ви зан-
тиски град станал вене ци јан-
ски.

Веста за позитивното Мис-
лење на ЕУ за нашата држава 
побуди голема радост кај гра-
ѓаните на Македонија, како кај 
власта така и кај опозицијата. 
Конечно, во нашата татко ви-
на се раѓа верба дека ќе би-
деме примени во Европската 
унија. Зошто за нас влезот во 
Европската унија претставува 
идеал? Затоа што за Репуб ли-
ка Македонија се отвора свет -
ла перспектива. Влезот во ев-
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ропското семејство е од без-
бедносно, економско, по ли-
тичко и културно значење.

Европската унија ќе биде 
гарант на нашата држава, од-
носно на суверенитетот и ин-
тегритетот на нашата земја. 
Ќе се ослободиме од стравот 
дека ќе бидеме нападнати од 
некоја соседна земја. Ќе за-
пли ваме во помирни води, 
ќе имаме спокоен сон.

Влегувањето во ЕУ за нас 

е и од економско значење. 
Ќе се отворат вратите на ев-
ропскиот пазар за нашите про-
изводи. Европа ќе инвестира 
во нашава земја, со што ќе се 
решаваат проблемите со не-
вработеноста и со сиро маш-
тијата и ќе дојде до повисок 
животен стандард на гра ѓа-
ните.

И на културно поле ќе се 
почувствува влезот во Ев роп-
ската унија. Европа поблиску 

ќе биде запозната со кул тур-
ниот развој на Македонија, а 
ние со културните вредности 
на европските народи.

Имено, со влезот на Ре пуб-
лика Македонија во ЕУ се от-
вора светла иднина за по до-
бар и посреќен живот. По ра-
ди тоа, позитивното мислење 
на Европската унија е ис то-
риски  чин за Македонија. 
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