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А П Е Л

Осумнаесетгодишната Сања Чавдарова боледува од 
речиси неизлечива болест Gvadripletia Spastika – Па ра ли-
сис Церебралис, меѓутоа постои мала искра надеж по пат 
на хируршка интервенција состојбата на Сања да се по-
добри дури до 70 отсто. Интервенцијата треба да се из-
врши во Меѓународниот Институт во Москва, и ќе чини 
42.000 долари.

ЗАТОА ВЕ МОЛИМЕ ДАЈТЕ ГО ВАШИОТ ДОБРОВОЛЕН 
ПРИЛОГ ЗА ДОБРОТО НА НАШАТА ЌЕРКА -  ЗА ДОБРОТО 
НА СИТЕ НАШИ ДЕЦА.

Чавдарова Мара
Мито Хаџи Василев 83, Струмица
IBAN:/MK07 (account in CHF in PCB)380503311302471
SWIFT: PRBUMK22XXX

Чавдарова Мара
EUR acc: 380-5-033113-012-10
INAN:/MK07380503311301210
SWIFT: PRBUMK22XXX

www.sanjac.cjb.net
tel: 034 / 329 - 702

ДЕМОКРАТУРА  -ДЕМОКРАТУРА  -

Демократура е новоком-
пониран израз кој го сретнав 
пред неколку години, со кој 
се идентификува новоком по-
нираната демократија. Од-
нос  но, тоа е демо   кратија по 
пат на насилна диктатура. 
Так  ва демократура во Маке-
донија егзистира една ипол 
деценија, а поради обидот таа 
да еволуира во вистинска
де    мократија од западен тип 
(наместо демократурата која 
е мешавина на источната ко-
мунистичка и западната екс-
тремно десничарска дикта-
тура) се јавуваат отпори и 
демонстрации.

Не знам која е логиката таа 
да се бара надвор, уставна, 
авторитарна и според ко му-
нистички принципи партици-
пација во Владата, а да се 
заговара демократија. Де мо-
кратијата е игра која како и 
секоја друга има свои пра-
вила. Доколку нема правила 
- нема цивилизација. Или са-
мо се сакаат правила од ми-
натото, со кои се исполнуваат 
сопствените интереси. Која е 
логиката да се почитува мно-
зинството од малцинската 
заедница, а да се игнорира 
мнозинството на мно зинска-
та заедница?

За  рем со тоа не се мајо-
ризира мнозинската заед ни-
ца од малцинската? Со глори-
фикација на охридскиот "до-
говор" кој, исто така, има 
свои лимити и покрај тоа 
што ја спречува мајо риза ци-
јата.

За да се направи нормална 
заедница и држава од оваа 
земја и ова население пот-
ребно е да се покаже ми ни-
мум политичка култура, со 
по читување на Уставот и де-
мократските правила, а тоа 

не може да се постигне без
претходно да се расчисти со 
појдовните претпоставки и со 
целите на политичките суб-
јекти, односно дали тие раз-
мислуваат индуктивно (ка  -
рак  теристично за еконо ми-
јата) или дедуктивно (карак-
теристично за политиката), 
односно дали приоритет ќе 
им се даде на економскиот 
или на политичкиот интерес. 
Освен тоа треба да се рас-
чисти и тоа дали дедуктивно 
се размислува од позиции на 
Македонија или на голема 
Албанија.

Тоа треба да го расчисти и 
премиерот Груевски за да 
одлучи кому да му подаде 
рака: на Ахмети или на ма-
кедонскиот суверен кој нема 
да го најде во Црвен  ковски 
ниту во Глигоров (а за што 
како најјасна индикација тре-
ба да му послужи гласот на 
народот на прославата на 
плоштадот "Македонија"), ту-
ку исфрлен на маргините (или 
дури во некоја друга земја) 
од координираната актив-
ност на демократорите од 
внатре и од надвор, каде 
одат да се консултираат и 
координираат. "Попот" не е 
поп ако не му биде подадена 
рака, кога веќе се дави, би-
дејќи во неговата рака сепак 
има нешто што го нема во 
секоја друга, нели? Жал ми е 
што македонската репрезен-
тација изгубила од Англија, 
но по четири години демо-
кратура на гласачката маши-
нерија на СДСМ и на ДУИ и 
перманентната тортура на 
разни новинари "анали тича-
ри" и секакви колумнисти ма-
кедонскиот дух е истоштен и 
потиснат, а за победи е пот-
ребен ентузијазам и полет-

ност. Така некако како што 
беше на почетокот кога сè 
беше наредено и течеше 
како во филм, но некому му 
пречеше што некој имаше 
нешто (светло и уникатно) во 
градите, а што еве евидентно 
го нема токму секој, особено 
не "шлепери" и некои други. 
Не повикувам на реваншизам 
и на одмазда во стилот на 
СДСМ и ДУИ по изборите во 
2002 година. Точна е кон ста-
тацијата дека прославата би-
ла партизирана, а од сликата 
во првиот ред се гледа во пол -
за на која парти ја, а се на де-
вам дека во иднина тоа нема 
да се повтори.

Може би тогаш ќе го нема 
и револтот во гласот на на-
родот, кој не е ниту слеп ниту 

глупав, туку ако простува не 
заборава. Ја немам таа рам-
ноправност со "мајоризи ра-
ното" малцинско мнозинство 
да пишувам колумни ниту 
писмата да ми бидат обја ве-
ни, но нема да бидам спречен 
да пишувам за да бидам чи-
тан и да посочам некои ра-
боти. 

Па, така премиерот треба 
да размисли дали да го при-
фати советот дека за да ја 
зачува унитарноста на зем-
јата треба да постапува авто-
ритарно и дали тоа не е исто 
дека за да спречи поплава 
на Скопје треба да ја "ми ни-
ра" браната Матка?

Богдан Иванов

 НОВОКОМПОНИРАН    НОВОКОМПОНИРАН   

 ДЕМОКРАТСКИ  ИЗРАЗ   ДЕМОКРАТСКИ  ИЗРАЗ  
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КОЛОНИСТИТЕ  ВО  КОЛОНИСТИТЕ  ВО  

коњаници, акинџии. Покрај 
реката Дунав биле колони-
зирани и Гагаузи (=Гага Узи). 
Во Бугарија се нарекувале 
Стари Бугари (Татари), како 
спротивност на Белците Но-
во Бугари. Гага означува кра-
дење, а Гага=Гега (Арнаут). 

Готска-татарска татковина 
биле северните простори на 
Црно Море. Татарите од Цр-
но Море, Черкезите од Кав-

каз итн. биле Арнаути. Пои-
мов означувал одметник. Нив 
Османлиите ги користеле ка-
ко платеници уште од са миот 
свој почеток, дури постоел 
војнички черкески ред, кој 
опстоил во османлиската вој-
ска. Од Кавказ и нив ги из-
бркале Арапите и ги насе-
лиле во Јужна Италија. Од та-
му, во Епир тие биле коло-
низирани во XI век. Бидејќи 
на Кавказ живееле Скитите, 
овие биле Албано-Скити. Ток-
му земјата Албанија била на 
Кавказ, од каде што Мон го-
лите навлегувале. Авторите 
нив ги преиначиле Албано-
Скоти. За Арнаутите (Албано-
Скоти) се говори дека тие 
прв пат се спомнувале во т.н. 
византиски извори во XI век, 
во еден документ од 1041 
година, а се однесува на су-
дирот кој настанал меѓу пол-
ковникот Стефан Домијат и 
сојузниците на т.н. Византија 
во Јужна Италија. Во еден 
друг документ, во кој Mihae-
lis Attaliotae ги опишува нас-
таните во Јужна Италија од 
средината на XI век (1034-
1079), известува дека против 
Царството (т.н.Византија) се 
кренале Албано-Скотите 
(с=ш, Р.И.) и Латините, кои 
дотогаш им биле верни со-
јузници на Ромеите (т.н. Ви-
зантијци), бидејќи не се со-
гласувале со сменувањето 
на Георги Манијак, кој не кол-
ку години пред тоа (1038) се 
прославил во борбата со 
Арапите. Во овој документ се 
подвлекува дека кога во 1040 
година Георги Манијак пов-
торно се вратил во Јужна Ита-
лија, кренал востание против 
царот Konstantin IX Monnom-
ach. Неговата војска била сос-
тавена од Латини и од Ал-
бано-Скоти. Со навлегу вање-
то на исламот, во Епир про-
должила колонизацијата и 
тој бил именуван во Арнау-
тија. Ова е повод што Ал-
банците (Шкиптарите) имаат 
монголски зборови, што ва-
жи и за Власите. Секако, ав-
торите говорат дека по ма-

 МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈАЗа преселбите на темните 
раси наведува Мандиќ. Тој 
пишува: на основ 31. глава 
De administrando imperio, во 
Рашка биле голем број "Мау-
ровлахи", маварски војници 
од Северна Африка, кои цар-
скиот Рим ги населил во об-
ласта на централниот Бал-
кан. Инаку, Власите се сре ќа-
ваат како Црноволци, Куцо-
власи, Каравласи, Карака ча-
ни, Карагуни, Цинцари и Да-
ко романи. Исто така, Мав ро-
власи и Морлаци се сре ќа-
вало во Србија. За ова пишу-
вал Јован Цвијиќ. Кара вла си те 
биле со монголско потекло, 

кои се селеле со монголски 
овци, за разлика од Бели те-
власи, кои со себе ја носеле 
овцата каракачанка, црна ов-
ца со потекло од Јужна Ита-
лија. Таа била карак терис ти-
чен претставник на муфлонот 
со куса опашка и во XI век 
била донесена од Јужна Ита-
лија, а била спротивна на 
мон голската овца со долга 
опашка. Неа во XIX век ја до-
неле Арнаутите. Ваква овца 
има во Јужна Србија, на Ко-
сово. Истото се однесува за 
генот на монголскиот коњ, кој 
бил донесен од Арнаутите. 
Тие биле монголски јавачки 

ГЛАС НА ЈАВНОСТА
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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

совното доселување на Гего-
Мирдитите (Курдите) од Ма-
ла Азија, во втората половина 
на XVII век, што било из вр-
шено присилно од страна на 
османлиските воени власти, 
според Ежен Питар ("Народи 
који су Турци довели на Бал-
кану") и Тих. Р. Ѓорѓевиќ ("Чер-
кези у нашој земљи"), а има-
ло за цел да се разбие сло-
венскиот елемент со едно-
верско муслиманско населе-
ние, територијата на Северна 
Арванија (Албанија, Р.И.), ос-
манлиските окупаторски влас -
ти ја нарекле Арнаутлак, а 
нејзините жители Арнаути. 
Новодоселените колонисти 
во Северна Арванија, Гего-
Мирдитите, имаат курдско 
по  текло, а името Арнаути им 
било дадено по селото Ар-
наут, кое се наоѓа во близина 
на Цариград. Имено, живо-
тот, навиките, обичаите и во-
општо генетските особе нос-
ти на жителите од тоа село 
биле идентични со тие на 
Гего-Мирдитите. И едните и 
другите биле познати како 
сурови луѓе, наклонети на 
гра  бежи, убиства и бес чин-
ство, според Нико Зупанич и 
Конст. Иос. Иречки, поради 
што во современа Европа 
Гего-Албанците го носат епи-
тетот криминогена нација. 
Според историчарите Хаусер 
и Томиќ, кои ја проучувале 
нивната генеза, зборот Ар-
наут претставува "синоним 
за насилство и грабеж", за 
"неред и безвластие". Гего-
Мирдите-Арнаути "Такви би-
ле и во време на мир и во 
време на војна". Според нив, 
жителите од селото Арнаут и 
жителите во Северна Ар ва-
нија-Гегите имаат исто потек-
ло со жителите на Кавказ, со 
Курдите, Таџихистанците и 
Да  гестанците. 

Како потврда дека Арнау-
тите биле злосторници се на-
ведува изјавата на султанот 
Селим Трети (1789- 1807) од 
1795 година, за да се види за 
каков народ всушност се ра-
боти. Имено, во една своја 
бујурулдија напишал: "Тоа е 
разбојнички народ надарен 
со див и жесток карактер, кој 
уште во мајчината утроба е 
задоен со лоши намери да 
прави ѕверски убиства под 
мирните луѓе, кражби и без-
законија". И без причина Ос-
манлиите ги нарекле Арнау-
 ти, што во буквална смисла 
на зборот значи погани луѓе, 
злосторници.

Трагедијата од Арнаутите 
Балканот ја доживеал во XIX 
век, кога Русите од кавказко-
црноморските простори ги 
протерале Арнаутите. Тие би-
ле колонизирани во азиска 
Турција, која за нив била 
ветена исламска земја. За да 
направат тампон зона про-
тив Русија и да ги раздвојат 
православните т.н. Словени, 
браќа на Русите, по налог на 
Виена и на Рим од 1840 го-
дина Арнаутите од азиска 
Турција биле колонизирани 
во денешна јужна Србија. 
Тие, главно, биле претставени 
од Татари (100.000) и Черкези 
(500.000). За ова пишувале 
Мекензи-Ибри, Вилкинсон, 
Шовох, Вајганд итн. Токму 
поради овие Монголи се рас-
кинало т.н. словенско ткиво, 
најголемо и непростливо.

Бидејќи биолошки не би-
ло можно античките Маке-
донци да исчезнат, етничките 
Македонци биле едно исто 
со античките Македонци. Ако 
би исчезнале античките Ма-
кедонци, тогаш во Маке до-
нија сите други кои не се 
Македонци би морале да би-
дат домородци. Ова се об-
разложува со тоа што Бер-
линско-виенската школа го-
во ри дека Македонците како 
јужни Словени во Македо-
нија биле дојденци. Меѓутоа, 
според авторите, состојбата 
е сосема обратна: Бушје де 
Бел вели: "Албанците всуш-
ност и не се жители на Ма-
кедонија туку ги преминуваат 
непрецизните западни гра-
ници". Х.Н. Брејлсфорд пи-
шува: "Но, другите маке дон-
ски народи не се луѓе од таа 
почва; Албанците се скореш-
ни освојувачи". За Албанците 
и за Власите, Вајганд истото 
го потврдува. Кога Албанците 
во Македонија се дојденци, 
како што било и со малкуте 
Власи од Епир, се потврдува, 
во Македонија живееле само 
Македонците. Според Вај ганд, 
Албанците (Шкиптарите) и 
Власите биле "браќа", што тој 
никогаш не го кажува за Ге-
гите (Арнаутите), кои биле од 
кавкаско-црноморските прос-
тори. Ако кон ова се додаде 
дека во Македонија Арнаути 

се 90 отсто, а Шкиптари само 
10 отсто, се одгонетнува вис-
тината, Македонците опс тои-
ле само како домородци со 
својот Хомеров јазик.

Иако Шкиптарите и Арнау-
тите не се разбираат, Виена 
со Рим создале т.н. албански 
исламски т.н. народ, униш ту-
вач на православието и не-
говите т.н. Словени, без пре-
кин уште од почетниот XI век 
па сè до и XXI век. 

Тие дозволиле не само во 
Албанија да се албанизираат 
т.н. Словени, тоа се прави и 
надвор од неа. Злосторството 
е очигледно, кога мнозин-
ството Арнаути се шкипта-
ризираат со шкиптарскиот 
малцински јазик. Ова се пра-
ви дури врз Македонците со 
исламска вероисповед, кои 
поради исламот учествуваат 
против своите христијански 
браќа. Ова се гледа и кај 
оние т.н. Словени, кои како 
Турци требало да се иселат 
во Турција. Вакви биле од 
Санџак-Србија итн. Ова било 
по 1950 година. Тие останале 
во Македонија. Иако овие се 
дојденци, што важи за сите 
немакедонци, тие се против 
Македонците, дури и пар тис-
ки. Токму ова е борбата про-
тив православието. За ова не-
ма прошка. 

Ова се гледа и според тоа 
што Албанците и Арнаутите 
во Р Македонија, според бро-
јот на пратеници се околу 19 
отсто, а ако се одземат Ма-
кедонците со исламска веро-
исповед, тие заедно се само 
околу 15 отсто. Со тоа што 
прибалтичките Руси се пове-
ќе од 30 отсто, а тие во при-
балтичките земји имаат само 
граѓански права, што е при-
менето право, кое не важи 
само за Македонците, очи-
гледен е заговорот. Ова се 
потврдува и со тоа што во 
Шпанија сите се Шпанци, во 
Франција се Французи, во Гр-
ција се Грци, во Шкиптарија 

се Шкиптари и Арнаути... има 
помалку отколку што има во 
Р Македонија Македонци, та ка 
што заговорот не е из држ лив.

Од друга страна, пак, кога 
се говори за повеќе нацио-
нална држава, таа мора да 
биде од повеќенационални 
простори, а не само маке-
донски. Бидејќи немакедон-
ците не се од Македонија, 
охридскиот Рамковен дого-
вор никогаш не би требало 
да е важечки. Ова се пот вр-
дува и со "економската рам-
ка". Шкиптарите и Арнаутите 
тврдат дека тие во Р Ма-
кедонија биле околу 25 про-
центи. Со тоа што тие со тој 
процент не учествуваат во сè 
во државава, Рамковниот до-
говор од самиот свој почеток 
е неважечки. Дури тие не 
учествуваат ниту со 15 или 
со уште помал процент. На-
против, тие паразитираат врз 
Македонците. Па, тие не пла-
ќаат струја итн. итн. од злос-
торство во злосторство врз 
напатените Македонци под 
исламско ропство на Арнау-
тите од XIV век, а од Шкип-
тарите од XVIII век, од време 
на крвникот Али-паша Јанин-
ски. Со Рамковниот договор 
Македонците своето ислам-
ско ропство и нивно залож-
ништво го продолжуваат. 
Ова ќе биде вака сè додека 
тие еднаш и засекогаш од 
тоа ропство не се ослободат.

                                                     
                                                           

    д-р Ристо Ивановски

ГЛАС НА ЈАВНОСТА


