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ЈПВАН И. ДЕРЕУИћ 

CPБИ И APБAНACИ 

РЕДГПВПР 

Уещке пкплнпсти Србије с краја двадесетпг века нагпне нас на темељна сагледаваоа сви

рпблема, оихпвихузрпка и пследица. Међу пвима истакнутп местп има Стара Србија,

пглавитп Кпспвп и Метпхија и нащипднпси са Арбанасима. Сви дпсадащои ведпсни

ристуи тпм рпблему са србске стране били су пврщни,куси и без увпђеоа главних

шинилаца y игру. Щтп je јпщ гпре, наще впдеће пбразпвне и наушне устанпвеупрнп су

врщиле замену теза и били нерикпснпвени гласнпгпвпрници кпји су имали ресудан и

кпбанутицај не самп на пљу науке и истприје негп и на плитишаре и дилпмате.

Све je пщлп напашке псле рвпг светскпг рата и ствараоа Југпславије y кпјпј су знашај

делпви оенпгграђанства били рпдужена, a и непсредна рука антисрбске ватиканске

завере. празпм србскихнаципналних снага y Другпм светскпм рату пмпгућенп je намета

 једне рпкатплишке диктатурекпмунистишкпг тиа y кпјпј су Срби били грађани другпг ре

Ствпрени су услпви да србске наушне ипбразпвне устанпве са центрпм y Бепграду пстан

барјактари антисрбске завере. Глас истине, глас науке,глас равде бип je глас ваијућег y

устиои, редмет срдое или щтп je бип шест слушај -разлпг за плицијскп 

и судскп гпоеое.Несумљивп je да су те србске репбражене устанпве, y кпјима су впдећ

улпгу имали катплици, a кпје су за тприремане пд Берлинскпг кпнгреса, нанеле најтеж

ударац живптним интересима србскпг нарпда и пни тп злпјпщ и данас шине.

Идеје "Велике Албаније" и арбанащкпг истпријскпг рава на србске земље, не самп на

пмпрје и СтаруСрбију, негп и на све пстале, ствпрене су y зааднпј Еврпи (Аустрија,

Ватикан) и ренете y Бепград где сурпагиране пд стране САНФ и Бепградскпг

универзитета. Кап "кпрус деликти" стпји учбеник за трећиразред пснпвне щкпле, лекци

из истприје, где ище: "Старпседепце je пгпдила велика сепба нарпда.Балканскп

плупстрвп и истпшне Але... су устпщили Слпвени... Затп су старпседепци рпменили

нашинживпта. Мнпги су меоали и занимаоа. пщтп je збпг шестих устпщеоа пбрађивао

земље псталп несигурнпи паснп, старпседепци пстеенп наущтају земљпрадоу и св

вище ce предељују за стпшарствп. Стпшарствп je пмпгућавалп безбеднији живпт и сигурн

псанак. ред паснпщћу стпшари су ce ca пкретнпм импвинпмсклаоали y ланинске,

тещкп ристуашне ределе. Када су Слпвени наустили заущтене крајеве, пгпднеза

земљпрадоу, стпшари старпседепци пстали су y тещкп ристуашним ределима. Ο

старпседепцима ce малпзна јер су били пдсешени пд утева и кулурних жарищта... Пбиш

 језик и друга нарпдна пбележја сашувалису Албанци. Албанци су птпмци делимишнп

рпманизпваних Илира. Деп дпсељених Слпвена римип jeјезик и пбишаје Албанаца и

стпип ce са оима." исац пвпг текста je рпфеспр Бепградскпг универзитетадр Раде

Михаљшић. Фчбеник je пдпбрен на пснпву пзитивних пцена Пцеоивашке кпмисије y

саставу:академик др Сима Ћиркпвић, редседник, Надежда Кпстић, саветник y Щкплскпј

урави Нищ (щкплскинадзпрник за истпријуy Пделеоу Министарства рпсвете y Нищу) и

Иван Лукић, рпфеспр истприје y пснпвнпј щкпли y Спмбпру.Министар рпсвете др

Слпбпдан Вуксанпвић je no итаоу пвпг учбеника изјавип: "Анализе саветника yПделео
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щкплски рпграм и учбенике кпји je кпнстатпвап да учбеник задпвпљава струшнпедагп

ирпграмскп-ланске захтеве наставе истприје y шетвртпм разреду пснпвне щкпле кап и

шиоенице да jeучбеник y птунпсти усаглащен са дпстигнућима истпријске науке и

истпријпграфије." Пвп je дпказ какве сунам наушнп рпсветне устанпве, рпфеспри,

академици и министри. 

Стратегија арбанащкпг рищта на србскпм телу кпји треба да ce ретвпри y рак рану,

смищљена je y 19. Векупд ватиканп-немашких ланера. Ф тпм циљу наука je ретвпрена y

служавку, a истприја пкренута наглавашке.Ф бпрби рптив тпг зла ми смп ce закрилили

щтитпм истине, a истприју вратили на рестп наука где јпј и јестеместп. 

Самп наука мпже пзитивнп да утише на рещаваое плитишких рпблема. Самп са

утврђиваоем и щиреоемистине србски нарпд ce мпже пдбранити пд лажне рпаганде

кпја дп сада није наилазила на пдгпварајућипдгпвпр. Непбавещтенпст и ствпрене заблуд

кпд србскпг нарпда ο спственпј истприји щире ce ca пкплеоана пкплеое. Највећа ме

тим заблудама јесте дпсадащое знаое ο србскп-арбанащким пднпсима. Уај рпблемce 

мпже рещити без птуне наушне разраде и уважаваоа шиоеница. 

Државним устанпвама и плитишким телима требају, ради пдбране државнпг интегрите

србскихнаципналних интереса,наушнп пбрађени истпријски, антрппграфски и

међунарпднп ризнати равни пдаци. Имамп псла сафалсификатприма и људима кпји

щире лажну рпаганду са једне стране, а са незналицама, кпрумираним ииздајнишки

настрпјеним елементима са друге стране. Затп наща акција мпра бити пдлушна и снажна

Делпр 

ФВПД 

рва мпја коига на пву тему пјавила се у време агресије земаља Атлантскпг акта на

Србију, 1999. гпдине, даби пмпгле арбанащким терпристима у срским пкрајинама

Кпспвп и Метпхија да успставе свпју власт,рптерају србскп станпвнищтвп и птцее пве

пкрајине пд Србије. Уа луда и злпшинашка агресија мпгла је битиувпд у трећи светски ра

Мпје делп на ту тему била  је једна мала коижица пд наслпвпм Арбанаси у Србији. 

а и пред свега, пвп делп није билп сашиоенп кап рпагандни амфлет, нити плитиш

материјал закраткптрајну уптребу. Нарптив, пнп је пзбиљан риказ стварнпсти шија је

намена унпщеое светлпсти ипмпгућаваое разумеваоа савремених дпгађаја у Србији.

Фрађена је на пснпву бпгате дпкументације и има свекарактеристике наушнпг дела. Уа

коига, са такп снажнпм дпкументацијпм, била би дпвпљна у свакпј земљи,псим Србије, 

усмери све щкплске рпграме ка истини и наушнпј истприји. Уп се није десилп из рпстпг

разлпга щтп су уприщта антисрбске завере јпщ увек врлп снажна. Затп је билп птребнп

се риреми пвпптуније и јаше делп на исту тему. Не ради се пвде п риказиваоу једн

нарпда у ружнпм, а другпг у лепмсхватаоу, негп се следпм истине кпја шестп има црнп

лице, риказалп стаое каквп у ствари јесте. Никп немпже равилнп разумети те дпгађаје

нити држаое једне или друге стране у оима укпликп се ретхпдннп неупзна са

истпријским тпкпвима кпји су дп оих дпвели. 

Сматрап сам за свпју дужнпст да истпријске дпгађаје рикажем щтп је мпгуће 

ташније, без намере да се сурптна страна птужи за нещтп щтп није пшинила. Фкпликп 

коига иакузнемири нешију савест, укпликп пна заиста пстпји, ја унаред изјављујем да
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вище вплим истину пднасмејаних лица пних на сурптнпј страни. Самп у истини је сас!

Уреба се рвп упзнати са истинпм да бисе на пснпву ое мпгап дпнети раведан суд. 

Када је у итаоу Стара Србија, оен централни деп кпји се гепграфски назива Кпспвп и

Метпхија, не ради се занас Србе п билп кпјпј пкрајини, негп п светпј земљи. Уп је цента

србскпг верскпг и културнпг живпта. 

рищина, ризрен и Вушитрн били су рестпнице краља Милутина, царева Дущана и

Фрпща, кап и Вука Бранкпвића. Бпдин је крунисан за цара у ризрену. Грашаница, Дешан

Бпгпрпдица Љевищка, Баоска,Архангели и друга света места. Са Кпспва птише и

двадесетак светиеља Србске равпславне цркве. Кпспвскибпј и кпспвска етика надахнућ

свих србских пкплеоа. 

ресудни истпријски дпгађаји утицали су на сваки нарпд ри фпрмираоу оегпве

наципналне етике. Кпд насСрба тп је бип Кпспвски бпј, кпји је ударип ешат на наще

духпвнп и етишкп наципналнп биће, на нащеистпријскп амћеое. Уп није самп заслуга

Кпспвскпг бпја кап једнпг истпријскпг дпгађаја негп и гепграфскипјам Кпспва и оему

суседне Метпхије. Уе две пкрајине заједнп имају псебни знашај у србскпј истприји кап 

централни деп србске земље и кплевка србске државнпсти. Међу рвим

србскимлеменима и земљамапмиоу се Дардани и Дарданија, кпји рпнеще славу не

самп србскпг пружја негп и србске културе щирпмантишкпг света. Кплевка најусаврщениј

ратнпг устрпјства, а истпвременп и музишких инструмената иинструменталне музике.

Дарданију редставља у грбпвима Немаоића пружани лав, а гепграфски - тп је теритпри

садащоег Кпсмета са ределима Нища и Скпља. Ф Дарданији се налазе највећи србски

верскицентри кап Нищ, света Низа из рехрищћанскпг времена и ећ из хрищћанскпг

времена. Архиеискпија заСрбију пснпвана је у ећи јпщ далеке 548. гпдине, кпја је 

касније пстала србска атријарщија. Градпвиризрен, рищтина и Скпље били су србс

краљевске и царске рестпнице. 

СРБИЈА РЕ ДПЛАСКА АЛБАНАЦА 

Истприја Срба пзната је уних три миленијума ре дпласка Албанаца плпвинпм

 једанаестпг века натеритприју Србије. Пвп време је узетп пд рвпг исанпг пмена Срба

нарпда из времена рвпг аријевскпгпхпда. рви аријевски пхпд впдип је Нинп Белпв п

2025. гпдине с.е. Нинп је бип преклпм из СтарпгРаса, из лемена Небрпда какп се и

пмиое у Светпм исму. Пстаци пвпг лемена пстпје и данас међуСрбима кап и ланин

кпја нпси Нинпвп име - Нинаја, изнад Сппћана. Нинп је кренуп на пхпд из Нища,старе

свете Низе. Ради се п рвпм исанпм пмену нађенпм у Меспптамији на клинастпм ис

из временапкп 2000. гпдине с.е. и пднпси се на Нина Белпва Небрпда. "Фр Нина сар

Щирурла," рема шитаоуАршибалда Сајса. (33. 1 ст.68) "Сирбурла" кпд Зенаиде Рагпзин

(38. ст. 214) 

Пд тпг времена а дп римскпг псвајаоаСрби су насељавали целп Хелмскп (Балка-

нскп) плупстрвп и щире у Еврпи, псиммалпг рипбалнпг пјаса кпји су запсели 

Грци. Уп сведпше и србски тппними из антишкпг времена на целпм Хелмскпм плупстрв

све дп врата Атине. Антишка Гршка је ималамещпвитп станпвнищтвп, Срби кпје су Грци 

називали елазгима и Јелини кпје су Србиназивали Грцима, нарпд дпсељен из Мисира.

Руски наушник Гриневиш, псле дещифрпваоакритских и елащких заиса закљушип је: 
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"Нарпд кпји се у истприји пмиое кап елазги је слпвенски нарпд јер тп оегпв језик 

дпказује." Уп је Херпдпт леп писап кадакаже да су Грци п дпласку у савремену Гршку

живели заједнп са елазгима, а када су се умнлпжили ипјашали пдвпјили су се пд ела

Затим каже да су Атиоани преклпм елазги кпји су пгршенирихватаоем гршкпг језик

За Дпрце каже да су преклпм елазги. (Херпдпт 1. 56) Када се тп зна пнда нијетещкп

разумети пткуда име Сербпнскп мпре за мпре између Крита и Атика у антишкпм времену

Урагпви тпг имена налазе се сашувани у имену Сарпнски залив исред Атине. Ф Гршкпј се

налазе тппграфска имена кпјаимају знашеое у србскпм језику кап и пна кпја су непсре

рпизищла из србскпг имена, кап щтп су: 

Seppiocvn (Србљани), Seppiava (Србљана), и Eeppiava у Еиру, SouPi (Срби) на заливу Впл

Епиртг (Срби) утиптиди, Zeppiavi%a (Србијанка) у Кпринти-JM,Zip(i7iavi (Србани)у Елид

Leppov (Сербпн) у Аркадији,Епирт (Срби) у Ливадији, Еерцтгщкх (Србица) на

Еубеји,Ееррптсс (Србп-Ta)MZsp|j.7iima(Србица)уМесенији,1еррщегка(Србејка) и Zap|j.7u

(Србищте) у Лакпнији. Пви тппними нису мпгли настати п ривременимдпсељеницим

негп п старпседепцима. Ф заису на пбелиску из Ксантпса, пднпснп Сербина, какп га

називаСтрабпн, стпји да су оегпви станпвници Срби. Уај град је бип главни град Ликије у

Малпј Азији. Херпдпт намкаже да су пви азијски Лишани дпщли са Крита и да их је дпвеп

Минпв брат Саредпн. (Херпдпт 7. 92) Уп једпказ да су на Криту живели Срби и ту лежи

пбјащоеое пткуда име Србскп мпре за мпре између Крита иАтине. С пбзирпм да су Срб

Грци дугп времена живели заједнп Грци су уселида наметну свпј језик једнпм делу Срб

пд Срба су римили исменпст и митплпгију. Грци нису Србеназивали самп елазгима н

и другим именима зависнп пд редела на кпјима су живели. На истпку Срби сепмиоу к

Аријевци, Јавани и Меди. Ф севернпј Еврпи кап Сармати и Венети, а у средопј Еврпи

капДашани и Урашани. Херпдпт каже да су "Урашани најбрпјнији нарпд на свету и дплазе 

у најмаоу руку пдмах псле Индуса имајуразлишита имена рпменљива пд једне пкрај

дп друге." (Херпдпт 5. 3) Пвде је пд Урашанима пднпснпРащанима Херпдпт убрпјап сва

србска лемена у Еврпи кпја се данас Слпвенима зпву. Један пд впдећих 

еврпских наушника 19. века Рпберт Гпрдпн Латам каже да су "стари Урашани слпвенскпг

или србскпгпрекла." Уп истп каже и Чемс Бекер пвпдпм дпласка Бугара у Уракију 559.

гпдине, да су ту "мнпгп ранијеизвесни Индп-Еврпљани, п свему судећи Слпвени,

заремали ту истуземљу и оихпва лемена називали генеришким именпм Урашани." (3. с

22) Ф јужнпј Еврпи Србе зпву Ращанима (Урашанима), Расенима у Италији,Илирима са пб

стране Јадрана, Венетима и елазгима. 

Јпщ једнп мпре Херпдпт назива Србским мпрем, а тп је савременп Уиренскп мпре. (Херп

1. 166) Пвп мпреје дпбилп име п Етрурцима, пднпснп Расенима, Ращанима кпји су се и

Србима звали. Мпра и реке судпбивали имена нарпда кпји је живеп на оихпвим пбалам

Римљани су пшели псвајаоа на истпшнпј пбали Јадрана у трећем веку с.е. на ределу пн

србских леменакпје су Грци, а п оима и Римљани називали Илирима. ИмеИлири

пднпсилп се на Србе све дп двадесетпг века, а Венетима кпји су деп Илира и данас такп

Србе зпву. Кпсу били ти Илири п тпме нам гпвпре антишки исци. Херпдпт је рви дап

пдатак да су Венети и Илири једанисти нарпд. (1. 19б) Уп нам кажу и други антишки ис
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Римски впјскпвпђа улвиус лакус је ратпвап са Србима 135. гпдине ре Христа у дплин

реке Неретве.Оегпва намера је била да птисне Србе даље пд римских пседа, на север

Бпсну. 

риликпм писа регрута за римске легије у време имератпра Августа 12. гпдине на

ределу римскеДалмације, тп јест централне Илирије, ми налазимп пмен вище србских

лемена кпја и данас пстпје, а међуоима је и име лемена исца пве коиге. (линије

Старији 3. 26) 

Илирија ре римскпг псвајаоа била је у ствари Србија или да би се равила разлика са

другим Србијама уЕврпи - Јадранска Србија. Да би смп били нашистп шија је тп била

држава, кпг нарпда и кп су били ти Илиринавещћемп некпликп антишких и средоевекпв

исаца.Јпанис Зпнара назива Аргпнпву и Уеутину Илирију "Србскпм имеријпм". "Агрпн 

Срба кпји су нарпдИлирије". (атрплпгиа тпм 134. ст. 690 )линије Старији пмиое Србе

ределу данащое Херцегпвине и Далмације. (Истприја рирпде 3. 26)Аиан из

Александрије каже да Грци називају Илирима нарпд кпји живи на ределу пд Македпни

Уракије,пд Хапније и Уеспртије а дп Дунава. Пд Македпније и трашких 

ланина дп анпније, Јадрана и дп пднпжја Ала. (X. 1.) рава, класишна, римска Илири

се састпјала из тридела: Далмације, Либурније и Јапдије. Аиан каже да су у оегпвп

време, тп је рви век псле Христа,најславнија илирска лемена Спрдиски и Урибали. (X

Ради се п два имена кпја су у стара временауптребљавана за Србе кап нарпд у целини, 

шак и дп средоег века. Спрдиски су Спрби или Спрбиски, а кпднеких каснијих исаца

Скпрдиски. Пвп птврђује и Ди Канж да су пд Аианпвих Спрдиска настали каснији 

Скпрдиски. Слпвп к псле слпва с се у латинскпм језику редпвнп пјављује кпд нащих

имена кап Славпнија-Склавпниа, Слпвени-клабени, Сарбпна-Скардпна савремени Скрад

Спрбус-Скпрдус, Спрба илиСарба-Скпдра савремени Скадар итд. Аиан, кап и други анти

исци пмиое Србе Илирије и кап Сарде исмещта их истпшнп пд Либурније на ределу

данащое Далмације, Херцегпвине, Црне Гпре и северне Албаније. 

За име Илири и Илирија каже да их Грци такп зпву, щтп знаши да се пни сами такп не зпв

Кап и Грци тп имеза Србе уптребљавају у Римљани. Затим каже: "Пви нарпди (тп јест

лемена) и такпђе анпнци, Рећани,Нпришани и Мези из Еврпе и друга суседна лемен

кпја насељавају десну пбалу Дунава, Римљани разликујуједне пд других ташнп кап и разн

гршка лемена щтп разликују једнп пд других и називају свакп оегпвимименпм, али

сматрају да су сви пни пбухваћени пд заједнишким илирским именпм... у пгледу през

називајусва лемена пд извпра Дунава дп Црнпг мпра илирским презпм." (X.. 6.) п тпм

Римљани су називалиИлирима сва лемена на рпстпрупд Црнпг мпра дп ланине

Щварцвалда и дп Ала. За бпрбу улвиуса лакуса кпји је 135. гпдине ре Христанаап д

Илира кпје Србима зпву у дплини Неретве, Аиан каже да је лакус имап десет хиљада

ещака ищест стптина кпоаника и да незна какп се та бпрба заврщила. (X. 10.) Затим:

"епни су велики нарпд наДунаву, кпји се щире пд Јаида дп Дарданије. Оих Грци назив

епнима, али Римљани их зпву анпнима.Римљани их убрајају кап деп Илирије.." (X. 14

Једна пд рестпница епније бип  је град Бела Зпра, шији се пстаци налазе кпд савременп

Велеса.Дипн Касиус, исац Римске истприје из другпг века псле Христа, пмиое Србе к

нарпд старе Илирије. 
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Уреба напменути да је Дипн бип римски рефект Илирије и да је на лицу места мпгап д

се упзна сариликама у Илирији. ранцуски издаваш Дипнпве Римске Истприје, ирми

Дидп, дпзвплип је да некиинсектпр, п имену Грп, рерави и шак птище реравку

имена Сарди на Арди у Дипнпвпм тексту. Слишнптпме шини енглески издаваш Дипна,

Хајнеман из Лпндпна, и америшки издаваш Макмилан из Оујпрка. Да бишудп билп јпщ ве

пва два пследоа издаваша нису била свуда дпследна у реравци србскпг имена и на 

неким местима у гршкпм пргиналу псталп је пшетнп слпвп С србскпг имена, а у ревпду 

енглески свуда јескинутп. Мнпги каснији исци, међу кпјима и ранцуз рикп Д' Сент-

Мари, упзправају свпје шитапце даиме Арди треба шитати кап Сарди, тп јест Сарби или

Серби. 

Страбпн, рви век ре Христа, пмиое Србе кап нарпд Илирије и налази их на рпстпру 

Јадрана дпанпније. Занимљивп једа се у Страбпнпвпј гепграфији Срби пмиоу на шетир

нашина: кап Сибини, Сирбини, Скпрдиски и Ардиеи. 

Страбпн је један пд најушенијих и најпузданијих антишких исаца и тещкп је верпвати да

пн равип таквевариације, негп he тп бити делп оегпвих заадних издаваша. ревпдила

Страбпна на француски језик, из1812. гпдине, извесни Кпре, ставља у римедби да су

Страбпнпви Арди у ствари Сарди, кпје пвај налази уИлирији пд Јадрана дп анпније. 

Једнп пд шестп уптребљаваних имена за Србе је Сарбати, гршка верзија Сармати. Да се

ради п самп малпрелишенпм србскпм имену тп је већ пдавнп дпказанп. Истп такп је

пзнатп да Србе у неким еврпскимземљама и данас зпву Венетима, Виндима или

Вендима, а кпји су, кап щтп смп видели, нарпд Илирије. 

Гепграф тплпмеј. други век псле Христа, каже да су Венети (Венеди) велики нарпд кпји

шини дпбар депСарматије. (3- 5)

Маврп Прбини каже: "Пви тплпмејеви Венети су данащои Слпвени." 

Винкп рибпјевић, рпфеспр теплпгпје, (16. век), међу Слпвене убраја: "Урашане, Мезе,

Гете, Дашане,Македпнце, Илире, Рпксплане, Мпске, рижане и Вандале".(52. ст. 68) Ф

слпвенске земље рибпјевић убраја:Русију, Кащубију, руску, Мазпвију, Вандалију,

Мпскпвију, пљску, Щлеску, Мправску, Шещку, анпнију,Краоску, Истру, Либурнију,

Хрватску, Далмацију, Бпсну, Ращку, Дарданију, Србију, Мезију и Македпнију. 

Пвима треба ридпдати, каже рибпјевић, Урашане, Гете, Дашане и рижане за кпје

Страбпн кажеда су трашкпг прекла и да гпвпре истим језикпм кап све те земље. (52. ст. 6

ранашки хрпнишар Емпан лприакенски из 11. века каже: "Ф земљи Слпвена кпјеВенети

зпву." 

Еузебије амфил, кпји је бип еискп у грду Каезареји у алестини, у шетвртпм веку, вел

хрпнишар ихрищћански исац, каже за Уиберијеву пбеду над србским пбуоеницима 9

гпдине псле Христа. "Уиберијекаесар је сарматске Далмате ставип пд римску власт". У

истп налазимп и кпд франашких хрпнишара ХерманаКпнтракта из 11. века и Екехардија и

12. века. 

П србским Далматима гпвпри и византински истпришар Јпанис Кинампс из 12. века. Пн 

каже: "Срби, кпји сукап нарпд Далмати, изградили су тврђаву Рас." 

редерик Бергман, 19. век, каже: "пд Сарматима су пбухваћени сви Слпвени." 

Навещћемп јпщ једнпг византинскпг исца из 15, века, Лапника Халкпкпндила. Пн каже з

цара Дущана да јенамеравап да ствпри "Еврпску имерију нарпда илирскпг." Затим каж
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да нарпди кпји се зпву:"Мези, Илири,пљаци и Сармати гпвпре истим језикпм". "Сармат

 језик је исти кап и илирски или венетски" – кажеХалкпкпндила. 

псле пваквих сведпшеоа антишких и средоевекпвних исаца рпстп је неверпватнп как

се нащи нпрдистиусуђују да дпвпде Илире у везу са Арбанасима и пве са Илирима? 

Уппними се тещкп меоају и пстају шестп кап сведпци истприје. Целп Хелмскп (Балканск

плупстрвп је уантишкпм времену рекривенп србским тппнимима. Рекекпје Грци пми

кап Ксантпс и Скамандар кпд Страбпна се пбе зпву - Србица. рва је у Ликији у МалпјАзи

пдакле птише и најстарији исани закпник, дп сада нађен, на србскпм језику. Уај закпни

птише извремена између 10. и 7. века с.е. Друга река Србица је у Урпјади, кпју су насели

Срби из лемена Дардана.Две реке Асирије, ритпке Уигра, кпје данас Араи зпву Велик

Мали Заб, кпд гепграфа тплпмеја се зпву Велика и Мала Србица. Сва антишка имена ре

су савремена србска имена, кап: Дунав, Сава, Драва, Мправа, 

Уимпк, Љиг, Дрина, Фна, Врбас, Неретва и тд. 

ланински венац шији један крак шине ланине Щара - Кпапник - Јастребац, а други кра

Щара - Јабланица -рпклетије -Сиоајевина - Дурмитпр, кпд свих антишких исаца назива

се Србским ланинама. На латинскпмMons Sordus sive Mons Scordus. Ф ревпду ca латин

на француски стпји Montagnes Scordisques илиједнпставнп Les Montagnes Serbes, а пнег

и кап Montagnes dela Serbie. 

Имена антишких градпва кпја су настала непсреднп пд србскпг имена су: Сардика или

Сердика, данащоаСпфија, Сарба, Сарда, Спрда или Скпдра - данащои Скадар. Сардпна и

Скардпна - данащои Скрадин,Сарит, Сералиум или Сераљип -данащое Сарајевп, римски

Сербинп или Сербинум, а кпд тплпмеја Сербинпн- данащои Загреб, град Сербиа на ре

Бистрици изнад Плима и две Србице у старпј Македпнији, римскаСарабантија у анпни

Сербипн гршки Сермипн и латински Сирмиум - данащоа Сремска Митрпвица. 

Tooграфска имена антишке Илирије су сва србска, кап: Arba(e), Arbon - (Sarba) Раб,

рибпјевић, рематплпмеју, каже да се пстрвп Раб звалп "Сардпна" на кпјем су била д

града Кпленп (Colentum) и Сарба кпјије савремени Раб. (52. ст. 92) Илирскп пстрвп и град

оему нпсе србскп наципналнп име. Budua, Buduia,Budue, Butna, Buova - Будва, Cattarus,

Cathareses, Decatara - Кптпр, Colapis -Куа, Спгкуга - Кпршула, Corinium -Карин, Curicta,

Cyractica, Curica, Curicum - Крк, Doclea, Dioclea, Docla - Дукља, Grabaei - Грабљани, Jader, 

Jadera - Задар, Issa - Вис, Leusinum -Љещанска, Loranum - Врана, Medeon - Медун, Naro -

Неретва, Narona - Нарпна град на Неретви, Ninia, Tenin - Книн, Oaneus, Enea -Фна, Vlchiniu

Флцио, Rhizinium, Rhisus -Рисан,Scardona, Scardon - Скрадин, Senia -Сео, Arsa - Paca, Arse

Расина, Baderiana -Бадер, Ballesina - Булашана,Bersovia - Брзава, Borsa - Брза, Bylazora - Бе

Зпра, Bella - Бела, Clesvestita - Кљещтевица, Gratiana -Грашаница, Labea - Лаб, Labutza -

Лабица, Merion -Мправац, Margus - Мправа, Scopia - Скпље, Tauresium -

Taop, Ulpiana - Лиљан, Vederiana -Ветрен, Ветерница, Vicianum - Звешан, Velas -Велес,

Veriniana - Враое,Vlcianum - Вушитрн; и на ределу савремене Албаније Bentia -Баница,

Doberus, Debre - Дебра, Dolebin-Ђуледин, Dyrrachium - Драш, Dreinos - Дрин,Lissus - Љещ,

Taulanti - Дпљаница на Дрину и Друга. 

Србске, пднпснп илирске легије пстале су пд времена имератпра Марка Аурелија, 

пкп 170. гпдине, елитна впјска Имерије. Пне ће пд времена Сеимија Севера 193. гпдин

пстати пдлушујућифактпр у избпру имератпра и пдлушиваоа п рату и миру све дп рас
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Имерије. Пна се пдржала самп наоенпм истпшнпм делу, Кпнстанинппљ, а на псталим

оеним щирпким рпстранствима стпверне су нпведржаве. Уада је пбнпвљена и Србија 4

гпдине, заравп Јадранска или Илирска Србија, јер су пстпјале,рема кпсмпграфу

Анпнимусу Равенатису, јпщ две државе у Еврпи пд тим именпм, Дашка и Сарматска 

Србија. (34. ст. 199/203) псле једнпг ерипда, пд пкп тридесет гпдина, нереда и

нестабилнпсти, где су се нарестплу Србије смеоивали рпфесипнални впјници и

устплпви, успставила се је једна мпћна династија -Свевладпвића (490 - 641. гпдине). П

 је наследила династија Светимирпвића пд 640. дп 794. гпдине. псле оедплази династи

Пщтривпјевића пд 794. дп 1171. гпдине. Затим Немаоићи пд 1171. дп 1371. гпдине. 

Дпкументе п Србији деветпг века имамп у пднпсу не самп на истпшну Римску имерију,

касније названуВизантијпм, негп и у пднпсу на ранашку имерију, са кпјпм је Србија би

шас у рату, а шас у миру иријатељству. 

Пд времена пбнпве Србије кап наципналне државе 461. гпдине, псле расада Римске

имерије, мнпгидпгађаји су знатнп утицали на оен државни и наципнални живпт, завис

пд ратне cpehe и спспбнпстивладара. Главни ривали Србије били су Истшна римска

имерија - Рпмеја или Византија и ранашка имеријаКарла Великпг. Граница Србије р

Рпмеји је шестппмерана, a рема ранашкпј, у време Карла Великпг, Србија је изгубила

Нприк и Истру. псле Карлпве смртиСрбија је пвратила заадне пкрајине и у време

владавине цара Креимира 815. - 840. гпдина, била је наврхунцу свпје мпћи. 

Дпбрп уређена и мпћна Србија трајала је дп смрти цара Шаслава 865. гпдине. Ф време пд

865. дп 926. гпдине,када у Србији није билп владара, а су пкрајински владари врщили

сампсталну власт, Србија је у тп времепдпста изгубила. пјавпм цара авлимира Ратни

926. гпдине стаое се наглп меоа и Србија пстеенпвраћа свпју ређащоу снагу. 

Нпва нестабилнпст у Србији пјавила се 1000. гпдине и трајала је дп 1024. гпдине. Ф тп

време Рпмеја језапсела дпбар деп Србије. пјавпм младпг цара Дпбрпслава - Впјислав

1024. - 1065. гпдине, Србија се брзппправља и пслпбађа рпмејске пкуације. Уп је дпве

дп нпвпг великпг рата између Србије и Рпмеје. Рпмејскицар Василије, пбедник над цар

Самуилпм, дигап је велику впјску и наап Србију рекп Еира 1025. гпдине.Млади цар

Дпбрпслав изищап је са впјскпм ред Василија и празип га у великпм бпју кпд Бара ист

гпдине. 

Иакп пражен, Василије је јпщ расплагап брпјним снагама и настпјап је да их извуше из

Србије. Ф другпјбитци на реци Дриму, Дпбрпслав је птукап Василија такп стращнп да је

пвај мпрап да се бегствпм сасава. Запбе пве пбеде Дпбрпслав је имап лишнп велике

заслуге. пказап се кап велики впјскпвпђа кпји је спспбан дау сред битке изведе смеле

стратагеме кпје су дпвпдиле дп пбеде. Збпг пвих дпказаних квалитета впјскпвпђе, Срби

Дпбрпславу дали име - Впјислав. рема Бпману, псле пбеде над Василијем Впјислав је

владап Србијпм у кпјпј су биле Ращка, Бугарска,Бпсна, Лика, Крбава и гпроа Далмација. 

ПРЕКЛП АРБАНАСА 

Нарпд кпји Срби називају Арбанасима, странци већинпм Албанцима, а пни сами себе

Щћиетарима, преклпмје са Кавказа. Ф антишкпм времену и у ранпм средоем веку

пзната је земља на Кавказу пд именпм Албанија. 
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Уакп су је називали странци, али не и оени станпвници, бащ какп и данас пву Албанију у

Еврпи кпју оенистанпвници називају Щћиерија. Билп је разлишитих пкущаја тумашео

тпга имена. Чемс Бекер каже: "Пни сезпву Щћиетари, щтп знаши брђани." (3. стр. ЗбЗ)

рема тпме, Щћиерија је земља брђана.Чпн Камбел каже: "Албанци себе не зпву пвим

именпм, кпје риада ранијим станпвницима оихпве земље.Пни се зпву Щћиетари, ре

кпја знаши брђани." (51. ст. 290) Камбелих пвезује са кавкаскпм Албанијпм иКаадпхијп

Щтп се тише гепграфскпг назива Албанија у Нпвпм Еиру п кпме је садащоа Албанија

дпбиласвпје име, Камбел је у раву да се тп име не пднпси на Щћиетаре негп на раније

станпвнике ре оихпвпгдпласка. Албанум и Албанија судпбили име п Белиграду, щтп је

самп латински ревпд пвпг имена. 

Албанија на Кавказу налазила се на истпшним адинама те ланине дп Касијскпг мпра, 

пкрајини Щирван,щтп риада савременим Азербејчану и Дагестану. Севернп пд Алба

налазила се земља Алана, северп-зааднп су били Ибери, а зааднп и јужнп рекп реке 

- Јермени. пстпјап је један град пд именпм Албанана пбали Касијскпг мпра између

савремених градпва Дивишија и Дербента. п имену тпг града, земља уоегпвпм залеђу,

дпбила је име Албанија. Бекер каже: "Уамп је друга Албанија (савремени Дагестан)

наКавказу и неки исци сматрају да су оени станпвници исти нарпд кап и оихпви

истпимеоаци у Уурскпј. 

Извеснп је да пстпји велика слишнпст између Упска из Албаније и Шеркеза са Кавказа." (

стр. 364)Станпвници Албаније су пстали пзнати у истприји кап рпст нарпд лпваца и

стпшара кпји су тргпвали утемтраме. пд једним заједнишким краљем имали су дванае

лпкалних впђа, а гпвприли су двадесет и щестразлишитих дијалеката. Оихпвп главнп

верпваое билп је у бпгиоу месеца шији је култ бип пргијскпг тиа. Јединп п шему је та

стара Албанија била пзната јесу велики и пасни си, такпзвани кавкаски пвшари. 

Ф време када је Александар Велики псвајап Азију, ред оега је изищап неки владар

Албаније и пклпнип муједнпг великпг са. Кавкаска Албанија је била углавнпм врлп

крщевита и сирпмащна земља, а кап таква нијеривлашила псвајаше. Некп време Албан

 је била земља "клијент" Римске имерије. Иакп је несталп имеАлбанија,албански нарпд

није нестап на Кавказу. И данас се тамп налазе врлп брпјни Албанци кпји са пвим у Срби

имају свпја заједнишка етнишка пбележја, кап щтп су језик, лишна имена, нарпдна нпщоа

антрпплпщкекарактеристике. 

Ф псмпм веку Араи су запсели земље пкп Касијскпг мпра и иза Кавказа. Араски кали

 је у тим земљамадпщап у сукпб са хазарским каганатпм. Араи су били защтитници исла

а хазари Мпјсијеве вере, а јеоихпв сукпб, пред других, имап и верски карактер. Хазар

наметнули Албанцима врлп тещке дажбине асу пни стали на страну Араа и већим дел

рещли у ислам. Хазарски впјскпвпђа у ратпвима са Араимабип је каганпв син Барчил.

Када је ущап са впјскпм у Албанију 730. гпдине наредип је да се самп муслиманипбију.

(23- стр. 58) Уа Барчилпва наредба натерала је Албанце да беже и да траже сас кпд Ара

Атанасије Фрпщевић је иситивап 1929. гпд. арбанащка лемена на Кпспву и Метпхији у

вези оихпвпгпрекла рема редаоу кпје кпд оих јпщ живи. Сви Арбанаси, без разлике

исришали су му исту ришу, кап иоихпве хпче такпђе. П редаоу кпје је кпд оих свуда

билп рисунп каже: "Најшещће се пнп састпји самп утпме щтп се за стару пстпјбину свих
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Арбанаса узима Арабија. пнекад је тп израженп и у ригпднимришама." Сви су знали д

их је из Арабије дпвеп шпвек кпји се звап Азрети Имер. 

Кпд Арабљана пстпји редаое или бпље рећи амћеое, да су Арбанаси живели у Араб

близу Црвенпгмпра. Једнп таквп редаое навпди и пзнати албанплпг ЈпханГепрг фпн Х

кпји је бип међу рвим немашким и аустријским исцима кпји су ствприли тезу да су 

Арбанаси преклпм пд Илира. Ф Ханпвпм делу "Крпз прешину Дрима и Вардара", ревп

Михаила Илића, издаое Државна щтамарија, Бепград 1876. На страни 21. пменутпг де

Хан навпди једну такву араскуришу. п опј су Арбанаси живели пред Црвенпг мпра и

пдатле су се иселили. На страни 20. Хан навпдиЛаинскпг кпји каже да Абази, шеркескп

леме на Кавказу, држе да су са Арбансима један исти нарпд. ИАрбанаси држе да су бра

са Абазима. И Чемс Бекер је устанпвип велику слишнпст између Упска и Шеркеза,щтп смп

наред навели. (46. Упм II ст. 311) Пва три редаоа, сашуванп редаое кпд Арбанаса,

сашуванпредаое кпд Араа и сашуванп редаое кпд Шеркеза у птунпсти птврђују

истпријску грађу п преклуАрбанаса. Избегле Щћиетаре из кавкаске Албаније Араи су

пделили у два дела и један деп населили уСирији, кпји су тамп трајнп пстали. Други деп

населили су у Арабији и пви су касније пд впђпм АзретиИмерпм ресељени на Сицилиј

у јужну Италију.На Средпземнпм мпру впђене су шесте бпрбе између Араа, кап

редставника ислама и Рпмеја (Византије),кап редставника хрищћанства. Араи су птел

пд Рпмеја већи деп Сицилије и деп јужне Италије, а да бипјашали исламскп станпвнищт

у пвим земљама, дпвели су деп станпвнищтва из Кавкаске Албаније кпје јеизбеглп исре

Хазара. Бпрбе између Араа и Рпмеја на Сицилији трајале су дугп времена и у време пд

827. Дп878. гпдине, Сицилија је пдељена надва дела, исламски и хрищћански деп, а 

птуда и назив Две Сицилије. Хрищћани субили птиснути у северп-истпшни деп пстрва. 

Рпмеји су на тпм делу пстрва држали знатневпјне снаге. Фсели су 980. гпдине да псвпје 

деп араске Сицилије и на тпм рпстпруреузели су тампщое Албанце. Један деп тпг

нарпда ревели су у хрищћанствп. 

ДПЛАЗАК АЛБАНАЦА Ф СРБИЈФ 

Византијски цар Василије II заузеп једвадесетих гпдина XI века Нпви Еир (тп јетеритприј

савремене Албаније севернп пдВиа Егнатиа (испд Драша дп Дрима) у кпмесу живели Ср

и делимишнп Грци. Византијски впјни старещина Уихпмир, Србин изБелиграда, пдигап ј

устанак 1040. гпдине санамерпм да рптера византијску власт изНпвпг Еира. Уихпмирп

устаници били суСрби кпји су уз пмпћ Србије рптералиВизантинце из Нпвпг Еира. Збп

тпга су византијска царица Зпе и оен трећи п редуљубавник Кпнстантин IX Мпнпмах

пслалибрпјну впјску у наад на Србију, у јесен 1042.гпдине. равац наада је ищап крп

Еир усавремену Албанију кпја је тада већим делпм била теритприја Србије. Уадащои

млади царСрбије - Впјислав, птукап је дп нпгу у две битке, впђене на теритприји

савремене северне Албаније, византијску впјску. Пвај тежакпраз у рату са Србијпм изаз

 је нереде ипбуне у Византији. Један пд пбуоеника бипје и византијски впјни запведн

на Сицилијип имену Ђпрђе, звани Манијак. пщтп су габез разлпга сменили са дужнпст

пдлушип сена пбуну и пщап да птме власт у Цариграду. Фкрцап је свпју впјску са Сицил

и јужнеИталије, и деп Албанаца кпје је прганизпвапкап пмпћне шете. Албанци су впдил

свпјежене и децу, щтп је билп упбишајенп у тпмвремену. Са тпм щаренпм впјскпм искрца
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сеу Драшу фебруара месеца 1043. гпдине. П тимдпгађајима сведпши византијски

истпришар,савременик тих збиваоа, Михаилп Аталипта.(1. стр. 9-19)

И албански истпришари ризнају да се тада Албанци рви ут пмиоу на Хелмскпм

плупстрву. "Фједанаестпм веку византински истпришар Михаилп Аталипта пмиое

Албанце п рви ут да ушествују увпјнпј пбуни генерала Ђпрђа Манијака рптив

Кпнстантинппља 1043. гпдине." (2. стр. 37) Какп је Србијатада била у ратнпм стаоу са

Рпмејпм, Манијак је рашунап на извесне србске симатије. Пн је дпвеп са спбпмсамп јед

мали деп Албанаца - већина их је пстала на Сицилији и у јужнпј Италији. Сви Албанци кп

супстали у тим земљама били су временпм пкрщтени и у 19. веку италијанизирани. 

Манијак се кпд Пстрпва сукпби са рпмејскпм впјскпм вернпм Цариграду и ту је пгинуп.

Оегпва реживелавпјска се, псле пгибије свпг впђе, редала. Византинци су римили

оихпве впјнике са Сицилије, али нисухтели да риме Албанце на свпју теритприју, кпји с

били странци и једним делпм хрищћани, а другим делпммуслимани. Пви нису мпгли да

врате на Сицилију јер су лађе са кпјима су дплпвили але у рукеЦариграђана и ислпви

из драшке луке, а су кап брпдплпмници мплили Србе да им дпзвпле да се населенегде 

Србији, где he пни, кап традиципналнп дпбри стпшари, гајити стпку за Србе и за себе сам

Срби су имдпзвплили да се населе, на тада слабп насељеним ределима, пкп места Раба

на адивама ланинеЈабланице, северп-истпшнп пд Кпоуха, савременпг Елбасана. П тим

дпгађјима имамп сведпшанства византијских исаца,савременика. 

Етнишка карта Еира и Нпвпг Еира кпји Срби називају и пмпрје, ре дпласка Албанаца

изгледала је пвакп. 

Стари Еир је бип јужнп пд римскпг ута Виа Егнатиа, кпји је ищап испд Драша рема

Сплуну, дуж Јпнскпгмпра дп Амбракијскпг залива. рпстпр између Виа Егнатиа и Дрима

риадап је Македпнији кпја је у тпмделу излазила на Јадранскп мпре. Из македпнскпг

времена пзнати градпви на тпм делу су Белиград пдУпмпрпм (данас Берат) у кпме је

рпђен пзнати впјскпвпђа и државник Антиа Јплин, из времена цареваилиа и

Александра. п Антии Белиград је назван Антиатрија. Ф другпм веку псле Христа вид

кпдтплемеја да је тпм граду враћенп старп име Белиград кпји се у ревпду на латински

пмиое кап Алба плисили Албанпн. Затим пзнат је бип јпщ и град Драш. На ределу

Еира пзнати су били градпви: Аплпнија,Валпна, Антигпниа на Впјущи, Сппт и Саранд

на пбали Јпнскпг мпра. Ф шетвртпм веку, на бивщеммакедпнскпм пседу, пд Виа Егнатиа

реке Дрима успстављена је нпва римска пкрајина пд именпм НпвиЕир. Пба Еира С

су у средоем веку називали једнпставнп - Еирили пмпрје. пзната антишка леменана

ределу пба Еира била су: испд Дрима рема Скадру - Абри, истпшнп пд оих, испд

рпклетија -Хелидпни, јужнп пд оих Сезаретини, на извпру Дрима - Енхели, кпјих је бил

у Херцегпвини, насрам оихна мпрскпј пбали -Уауланти, јужнп пд пвих, на реци Щкумби

артини, на ределу Впјуще - Вајпнити, кпјиce деле на Буљане и Аманте, на гпроем тпку

Впјуще - рави, јужнп пд оих - Атинтани и Хапни, јужнп ремаДпдпну - Шестрине и Мплп

и на сампм југу Еира - Казпи и Уеспрти. пзнати градпви Еира ре дпласкаАлбанаца

били су: Дао, Алезија, Урпја (Крпја), режа, але, Драш, етрела, пље на гпроем тпку

Щкумбе иБащтпва на дпоем тпку, Диабплис. Белиград, Милпщ, Главница, Звернец, Валп

Канина, Јерихп, Клисура,Химара, Сппт, Кприца, Селеница, Дринп-пље, Саранда и Јаои



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 12/84

Гприца je реименпвана y Кпршу, a Кпоухтек y турскп дпба y Елбасан. Главне реке су:

Впјуща, Щкумба и Маха, a маое Серница и Бератина. 

п месту Рабан, Срби су дпсељеникеназивали Арбанасима (Рабанасима), такп суихназив

и странци, a не Албанцима пАлбанији на Кавказу пдакле су дпщли, a пнису себе назива

Щћиетарима, тп јест брђанима, људима са крща. Араи су их назвалиАрнаутима, щтп

знаши - пни кпји ce нисувратили. To име су Уурци наследили пдАраа. Када Аталипта

пмиое Албанце 1078.гпдине, назива их станпвницима Рабана -Арбанпн. (1. стр. 297) Уа

истп шине и другивизантијски истпришари, Јпван Скилица и АнаКпмнен. Пва пследоа и

тп име ремасрскпм изгпвпру - Рабан. 

Евп једнпг римера какп ce кривптвпре шиоенице, а билп да je тп урађенп из незнаоа 

намернп. Хпрваткаже: "Име нарпда веже ce за име илирскпг лемена Албана, кпје je y

другпм стплећу настаоивалп пбласт пкпАлбанпплиса (птпм Албанум и Арбанум, дана

Круја)." (40. ст.28) рвп, леме Албана није нигде и никадпменутп y истприји. Другп,

Албанпплис, птпм Албанум je Белиград, a не Крпја. Tpehe, Арбанум није истп щтп и

Албанум. Шетвртп,Арбанум je Рабан, a не Крпја. Акп узмемп да je Хпрват слабп пзнавап

истприју и истпријску гепграфију, а jeпве рве три ставке пгрещип, није билп мпгуће д

пгрещи и y шетвртпј, псим намернп. пщтп пн на једнпмдругпм месту гпвпри п Рабану

зна щта je Рабан.Средоевекпвни исац Магиус атавиус je знеп да су Щћиетари прекл

из Азије и називап их je "децпмКавказа". Ф кавкаскпј Албанији je билп вище п двадесет

лемена пд кпјих су y Србију стигли самп делпви пдшетири: Геге, Упске, Jae (Лиае) и

Щамиде. Геге су "Гпск" или "Гпг" кпд јерменских гепграфа. Щамиде суазијски Щумикси. 

АРБАНАСИ Ф СРБИЈИ ПД 1043. ДП 1470. ГПДИНЕ 

Насељени пкп Рабана и на пднпжју ланине Јабланице, Арбанаси су ce пстеенп щири

наасајући свпјастада п србским селима и пбрпнцима ланина. Уакп су жнвели крпз це

средои век, гајећи стпку за свпјегпспдаре и за себе саме. Кап рпфесипнални стпшари

защтићени су закпнпм из 1550. гпдине, a затим изакпнпм цара Дущана из 1349. гпдине. 

тим закпнима, Арбанаси су мпгли да ce слпбпднп крећу планинама бпгатим ащоаци

али им није дпзвпљенп да рисвајају земљу или ащоаке. Ураварину сулаћали србским

владарима y грлима стпке, a не y нпвцу, щтп им je билп лакп исунити. Били су закпнпм 

защтићени пд слушајне неравде или насиља. Пни нису били једини рпфесипнални

стпшари y Србији, истистатус имали су и Власи. Закпни су забраоивали Србима брашне ве

са пва два нпмадска нарпда, нещтпслишнп кап щтп je касније билп устаоенп са нпмадск

Циганима. Арбанаси ce мпрфплпщки и менталнпразликују пд свих еврпских нарпда, a

такпђе и оихпв језик нема везе са еврпским језицима. Ф Закпнику пд1330. гпдине стпји

укпликп би неки Арбанас тврдип да je неки ащоак оегпва свпјина мпрап би латитиказ

y висини пд 500 пваца. Ф таквим услпвима живпта, Арбанаси нису мпгли имати

свпјуплитишку иливерску власт, пщтп нису имали ни свпје теритприје. Једна

груаарбанащких истпришара је равилнп риказала тп стаое, када кажу: "Елементи

стпшарских Албанаца и Влахапмещали су се са слпвенским земљпрадницима. Ф тпку пв

временскпг ерипда (средои век) Албанци сустигли далекп на север дуж пбале Јадрана

даље негп щтп дпиру данас. Дпк су Срби живели у сепскимнасељима у жуама (слпвен
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дистрикти), Албанци и Власи су пбишнп живели у шпбанским насељимазваним катунима

5. стр. 2) 

Неки албански савремени истпришари застуају тезу да се крајем XII века пјавила рва

арбанащка држава икажу: "Пкп 1190. гпдине рпђена је и рва албанска држава у средо

веку - кнежевина Арбанија... Оен рвисуверен, кнез рпгпн (1190-1198), бип је пдржав

пд старещина места. Пд пшетка кнежевина је пбухватала гптпвп плпвину савремене

северне Албаније. (2. стр. 43) 

Јесте, пстпјеп је кнез рпгпн кап кнез редела Рабана, али кнез је бип Србин и оегпва

кнежевина у Србији.Кнез рпгпн се ни п шему није разликпвап пд псталих србских

кнежева. Имап је два сина, Ивана (1198 -1206)и Димитрија (1206 - 1216). Впјни запведн

кнеза рпгпна, са зваоем впјвпда, бип је такпђе Србин -Андрија Врана. Није фпрмирана

албанска држава у средоем веку и ту шиоеницу мпрају да ризнају и највећипбпрници

щћиетарске рпаганде кап Чпсеф Сваер, кпји каже: "Уу се пд времена инвазија развил

некпликпалбанских кнежевина у кпјима су владали страни риншеви уз ристанак или

пзив нарпда." (6. стр. 9) 

Едит Дархам ренпси пис стаоа францускпг свещтеника Брпщара (Brochard) из1552.

гпдине и каже: "Латини (Срби катплици) имају щест градпва и истп тпликп еискпа.

Антивари (Бар),Катарп (Кптпр), Јулсиоп (Флцио), Суасин (Сваш), Скутари (Скадар) и

Дривастп (Дриваст). Ф тим градпвимасамп Латини живе. Изван оихпвих зидпва живе

Арбанаси кпји имају шетири града. плат Мајпр и платМинпр (леменске жуе гпроег 

дпоег улати), Сабата (еискпија Саа) и Албанија (Драшка еискпија). 

Пви, са щест гпре пменутих, су сви пд архиеискпм Антивара." (Бара). (7. стр. 5) 

Сада је птребнп да пбјаснимп защтп сесамп драшка еискпија назива Албанијпм,пднп

защтп све друге еискпије имајусвпја имена, а драшка се назива Албанија. Седищте пве

еискпије није билп у Драшувегп у Белиграду.Ф шетвртпм веку пкрајина ревалитана

пбухватала је и Нпви Еир. Главни фадпви у ревалитанибили су Скадар, Дукља и Дрива

Ф пвпм пследоем граду билп је седищте еискпа све дп 877. гпдине.Скадар јe имап

седищте архиеискпа пд 307. дп 601. гпдине, пдкада је тп седищте ремещтенп у Дукљ

азатим крајем десетпг века у Бар. Еискпска седищта у етпм и щестпм веку имали су:

Кпоух (гршкиСамин), данас (Елбасан), пградец (Лин), Радпвищта, Стругащ, Студенцищ

кпд Пхрида. Ф једанаестпмвеку, ре дпласка Щћиетара, катплишка архиеискпија била

у Белиграду и тај град је сматран кап главни град целпг Еира. Крајем једанаестпг века

катплишки еискпи су пстављени у Бару, Скадру, Флциоу, Дривасту, плату и Сасу. Ф

дванаестпм веку пмиое се еискп у тврђави Сарду, у теснацу Дрима истпшнп пд Скадр

у пкрајини Арбанум кпд Крпје. Ф тп време, а и касније, Белиград је сматран зацентар

каплишке цркве у Еиру. 

Нпрмани су пд впђствпм Рпберта Гвискарда рещли из Италије 1081. гпдине и заузели

пкплину Драша иБелиграда. Упм нпвпм пседу дали су име Албанија, п имену Белиград

тп је била рва пјава тпг имена уЕврпи. Затп су се пјавила два слишна имена за два

пдвпјена редела, Албанија пкп Белиграда и Арбанијаили Арбанпн, севернп пд оега на

ределу Рабана. Щћиетари су живели у Арбанпну, а у Албанији није их нибилп све дп

турскпг времена. Име Албанија за теритприју Белиграда псталп је трајнп тек у XIII веку.

ХпбхаусБрптн каже: "Ф гпдини 1270. пбала је запседнута пд мале јединице Каталпнаца 
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служби Карла Анжујскпг,кпји су псели арнаутски Белиград или град Белих Албанаца..."(

ст. 117) Брптн рави разлику измеђустанпвника Рабана и Белиграда, а у кпнфузији и

недпстатку другпг имена пве пследое назива БелимАлбанцима. 

Када је науљски краљ Карлп I Анжујски пшеп псвајаоа у Еиру 1270. гпдине усеп је да

заузме Драш иБелиград, а затим и Валпну. Пн тај свпј псед рпглащава 1272. гпдине

Regnum Albania. Уп је рема истпмназиву кпји су уптребили Нпрмани. и тп је друга пја

имена Албанија у Еиру, а име је датп п Белиграду.Видели смп да је Белиград меоап

имена, да се једнп време звап Антиатрија, а пнпвп Белиград, када га удругпм веку

александрјски гепграф Клаудиус тплпмеј бележи кап Алба плис или Албанум.

ИЛпантинци су му меоали име и једнп време су га звали улхерпплис. (8. ст. 37/38) ^ .л

"Назив Албанија је латинскп име, упредивп са Albyn за Щкптску, Albyn знаши кщинска

земља са истпшнестране Јадрана и тп је иста реш кпја риада келтскпј груи резика." (3.

ЗбЗ) Alp има истп тп знашеое, кажеБекер. 

Ф време када је Карлп Анжујски упгребип име Алнабија, за редеп Белиграда, нареде

није јпщ билп Арбанаса, пни сутек у турскп време рпщирили на редепБелиграда.

Арбанаси немају никакве везе санастанкпм имена Албанија, нити се пнп наоих пднпсил

данас самп странци туземљу зпву Албанија, а пни Щћиерија. ИмеАлбанија се не пднпси

Щћиетаре негп наСрбе Белиграда и пкплине.Србски лемић - Балща, пстављен је пд ц

Дущана за жуана Зете са седищтем у Скадру. Имап је три сина:Стращимира, Ђурђа и

Балщу. Гпдине 1368. гпдине, оегпви пщпви рещли су из равпславља накатплишанствп

птац је пстап равпславац, птпм су заузели и Мпрашу. Држали су Љещ и узели пд Карла

Упија Крпју. Ури брата Балщића су пстала уједиоена и рпщиривали су свпј псед. птп

су заузели Драш иБелиград где су сместили свпју рестпницу. Интересантнп је да се тада

страним извприма Белиградпмиое и кап "Алба грека" истп кап и Бепград на Дунаву.

Ђурађ је 1374. гпдине заузеп стару Линкестију шијије главни град бип Кпстур, кпји му је

редат пд стране Јелене расущтене жене Андрије Мроавшевића братаКраљевића Марк

Балщићи су заузели плину (Аплпнију) и Дринппљ кпјиГрци пмиоу кап Аргирпкастрп

Уакп су Балщићи пстали врлп мпћни и владали су на рпстпру пдАкрпкераунских лани

дп Неретве. Држава Балщића звала ce пбишнп Зета, a пни су ce називалигпспдарима Зе

римпрја, са рестпницпм y Белиграду. Ф исмима ае Фрбана V пд 1368. и 1370.гпдине

трпјици браће Балщићима, аа их назива жуанима Зете. Ф време владавине трећег бра

БалщеБалщића пшиоу турска псвајаоа. Најбпљи Муратрпв впјскпвпђа, Евренпс бег,

преклпм Византинац,наап je Балщу са впјскпм пд 40.000 впјника и пбедип га 18.

сетембра 1385. гпдине, y Саври, кпја ce данасзпве Мусакија. Ф тпм бпју Балща je пгину

Ђурађ Стрращимирпв Балщић je бип зет кнеза Лазара и пн jeбип гпспдар Скадра. Да би

пјашап пдбрану пд Уурака Ђурађ je редап Скадар Венецији 1394. гпдине.Пн ce тада

реселип y Дриваст и убрзп умрп. Лазарева кћерка, шувена коегиоа Јелена, Ђурђева

удпвица, yулпзи гпспдарице Зете впдила je тещке ратпве вище гпдина са Венецијпм да 

пвратила Скадар. птпм ceудала за хумскпг впјвпду и тада најбпљег србскпг впјскпвпђу

Сандаља Хранића 1412. гпдине. Седам гпдинакасније оен син Балща пбнпвип je рат са

Венецијпм и пвратип Скадар 1419. гпдине. Птищап je кпд ујака,деспта Стевана, да скл

савез рптив Уурака и нареснп умрп y Смедереву 25. арила 1421. гпдине. Свпј 
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псед je пставип y наслеђе ујаку Стевану. Пн je бип пследои Балщић и псле оегпве см

Венеција jeзаузела Дриваст, Бар, Флцио, Љещ, Будву и Скадар. Стеванпва впјска je

пвратила неке пд пвих градпва ирема мирпвнпм угпвпру између деспта Стевана и

Млетака закљушенпм 12. августа 1423. гпдине y Св.Срђу, Срби су задржали Дриваст, Бар 

Будву. Млешићи су дпбили Скадар, Љещ и Флцио, уз гпдищоу латупд 1000 дуката србск

деспту. Деспт Стеван Лазаревић и оегпв нећак и наследник Ђурађ Бранкпвићвладали

Зетпм пд 1421. дп 1441. гпдине, када Зету реузима Впјвпда пд Св. Саве Стефан Хранић.

Десптису имали y пседу јадранску пбалу пд Бара дп Драша. псле нестанка Балщића о

су наследили Црнпјевићикпји су такпђе имали рестпницу у Белиграду. 

редели јужнп пд теритприје Балщића, дп Јпнскпг мпра, називају ce 13бЗ. гпдине земљп

"цара Склавпније",(imperatore de Sclavonia).Кнез Карлп Упија 1359. дп 1388. гпдине,

преклпм из ранцуске, на пбнпвљенпј цркви Св. Јпвана кпдЕлбасана 1381. гпдине, став

 je натис на три језика: србскпм, гршкпм и латинскпм. Пн ce титулище кап "кнезАрбаније

Упија ce хвали да je преклпм пд француске краљевске куће. Оегпв син Ђурађ 1388. -

1392.г пдине, бип je пжеоен са Уепдпрпм сестрпм Вука Бранкпвића. Ђурађ je редап Др

Млешанима кпји су гадржали пд 1392. дп 1501. гпдине. Ф исму науљскпг краља Алфпнс

пд 1453. гпдине десптуЂурђу Бранкпвићу стпји: "Ilustrissimus princeps Georgius, despotu

regni Rascia et Albania, Rive et totius Ussoredominus."a ни псле расада србске имерије

није на теритприји савремене Албаније настала ни једна арбанащкадржава. "псле ада

имерије Стефана Дущана, Албанија ада пддпминацију лпкалних гпспдара. Уп стаое

насталп захваљујући ланинским ределима у унутращопсти ифеудалним системима

псвајаша. Срби на северу, Заадоаци у центру и на југу, а Византинци уунутращопсти." (5

стр. 4) 

Једини заадоак из тпг времена кпји је бип у Драшу јесте Ингерам де Куси кпји је заузеп

Драш 1372. гпдине зарашун грпфа Луја пд Евре и Бпмпна, Анжујца. Али пвај Анжујац је ум

1373. гпдине и Де Куси је редапДраш Ђурђу Балщићу.Али на теритприји средое саврем

Албаније владап је србски властелин деспт Јпван, кпга је пставип царДущан са седищт

у Валпни. Оега наслеђује син Александар 1363. - 1368. гпдине кпји се титулище

кап"гпспдар Канине и Валпне". Затим се ту јавља кап гпспдар Мркща Жаркпвић пд 139

дп 1414. гпдине.Жаркпвић је стплпвап у граду Канини кпд Валпне. Пн је бип пжеоен са

Руђинпм кћеркпм Балще Балщића.Оегпва пбласт била је пд тврђаве Девпла на ущћу

Семине дп Химаре са Белиградпм у унутращопсти. 

На теритприји савремене Албаније, кап щтп смп пказали, владала је србска властела св

дп турскпг псвајаоа.Јединп су у централнпм делу Албаније и Драшпм пвременп владал

лемићи преклпм из Италије. 

Пкп 1404. гпдине илпт су држали браћa Гпранићи, Дамјан и Ненад, синпви кнезаДущма

п кпме се једнп селп зпвеДущмани.Белиград је антишки срски град и рпднп местп

македпнскпг впјскпвпђе и државника Антие (из временаилиа и Александра

Македпнскпг) п кпме је дпбип име Антиатрија. пзнатп је да у V веку Грци ревпде 

Белиград са улхерпплис. (8. стр. 37/38 )Белиград са пкплинпм није никада бип у псед

Щћиетара пд оихпвпг дпласка у Србију дп турскпг псвајаоа.Пни су пшели, кап щп смп

напменули, да се насељавају у Белиград тек пд Уурцима. Скадар су Уурци птелипд Ива
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Црнпјевића и Млешана 1479. гпдине. Иванпв син Синища пслат је у Цариград кап тапц и

тамп јептуршен. 

Щћиетари у средоем веку нису себе иднтификпвали са именпм Албанија, негп са Раба

- Арбан. Земљу суназивали Арбан, а станпвнике Арбанез или Арбанещ. Византинци су

редеп Рабана називали Арбанпн, аЛатини - Арбанум. И Срби су рихватили пвај нпви

пблик имена и земљу су називали Арбанија, а станпвникеАрбанаси. На Сицилији и уИтал

уптребљавали су за Щћиетаре и име Албанези п имену земље оихпвпгпрекла -

Албаније на Кавказу. Уакп смп дпбили два слишна имена, Албанци - за пне кпји су пстали

Италијии Арбанаси - за пне кпји су дпщли у Србију. 

Албанци нису имали никаквих свпјих псебних редставника у Србији, нити су их тражил

Нигде нема ниједнпг арбанащкпг властелина или редставника билп кпје врсте. Срске 

владаре и редставнике властисматрали су свпјим. Да су Срби хтели да их рптерају из

Србије, мпгли су тп ушинити у свакп дпба. Нарптив, срски закпни су их щтитили и

пмпгућавали им миран и безбедан живпт у Србији. Албанци су у тпмвременскпм раздпб

пстали дпста брпјни на ределу средое Албаније, дпк су у севернпј и јужнпј Албанијиб

самп једна безнашајна маоина. 

Црнпгпрски главари су пслали исмпрускпј царици Катарини II, у јуну 1789. гпдине, у кп

 јпј ищу:"Сада сви ми Срби: Црнпгпрци, Херцегпвци, Баоани, Дрпбоаци, Кпстурани, Куш

иери, Бјелпавлићи,Зећани, Клименти, Васпјевићи, Братпнпжићи, ећани, Кпспвци,

ризренци, Албанци, Македпнци и други пвденепменути Срби мплимп ващу

најмилпстивију царску лишнпст да будете нащ благптвпритељ и защтитник."

Пвде се пмиоу Албанци, а не Арбанаси, а име Албанци се пднпси на Србе савремене

средое Албаније. 

Уреба пдмах напменути да у време турскпг псвајаоа Балканскпг плупстрва, Арбанаси

нису мали неку свпјупсебну теритприју кпју би требалп бранити, а су затп сасвим малп

ушествпвали у бпрбама рптив Уурака.Уеритприју савремене Албаније бранили су Срби к

свпју и "де фактп" и "де јуре". Србски лемић БалщаБалщић са рестпницпм у Белиграду

пд Упмпрпм, данас Берат, пгинуп је у бпрби рптив Уурака бранећитеритприју саврем

 јужне и средое Албаније. Целу теритприју савремене Албаније Уурци су псле 

дугптрајне и тещке бпрбе птели пд Срба. 

Кап наследници Балщића, Црнпјевићи су били гпспдари Албаније, али не и

Арбанпна.Најстарији синИвана Црнпјевића,Ђурађ IV, пженип се са Елизабетпм Ерицп из

Млетака 1490. гпдине. Млеташки Сенат је пдпбрип тај брак и птпме је пстап дпкумент у

кпме стпји: "пщтп је свешанп затражище амбасадпри, оену свадбу пдпбри Сенат;удата 

за Ђурђа Црнпјевића, гпспдара Албаније." (32. стр. 128 )Дурхам каже: "Балщићи су

властелинска линија срскпг прекла, кпји су успставили кнежевствп кпје је у тпвреме

пбухваталп щирпк деп Албаније и Зету (савремену Црну Гпру)." (7. стр. 5) 

Други срски лемић, Ђурађ Јпванпв Кастриптић, пстап је врлп славан збпг пдбране Кр

пд Уурака. Кастриптићи су били нижа срска властела преклпм из села Кастрати

кпдКукеща. рви пзнати Кастриптићбип је Бранилп гпспдар Канина пкп 1368. гпдине, 

каетан србскпг кнеза Александра Ћпрића из Валпне пкп 1356. гпдине. Бранилпв син а

имап је у свпјпј власти самп два села кпд Дебра. авлпв син кнез Јпван 1407.- 1438. гпди

кпји се пмиое и кап Иван, рпщирип је псед на Дебар, Маћу, Курбин и Ищем. Иванпв
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женасе звала Впјислава и била је кћерка срскпг гпспдара плпга. Имап је шетири сина

Станищу, Репща,Кпнстантина и Ђурђа. Кнез Јпван је мпрап да рими турскп вазалствп и

реда свпја шетири сина султануМурату кап тапце, 1426. гпдине. Уурци су их ревели на

ислам и уврстили у јанишаре. Самп је Ђурађ реживепи један Станищин син шије је турск

име Хамза. Збпг виспких впјнишких врлина, Уурци су Ђурђу дали име иСкендер Бег, щтп

знаши Гпспдар Александар, у знак сећаоа на Александра Великпг. Касније су га хрищћа

звали Скендербег, Ђурађ Кастриптић и Ђурађ Иванпвић. 

псле знашајне србске пбеде над Уурцима кпд Нища 3.11.1443. гпдине, Ђурађ Кастрипт

наущта јанишареи султана,дплази у тврђаву Крпју кпја није била у пседу оегпвпг пца и

прганизује пдбрану пд Уурака. Фоегпвпј впјсци, пред Срба, ушествпвап је и један маои

брпј Арбанаса. Збпг пвпг оихпвпг ушещћа у впјсциКастриптића, Арбанаси су га рпгласил

за свпг наципналнпг јунака. Пн је једини оихпв наципнални јунаккпга имају у свпјпј

истприји иакп пн није бип Арбанас негп Србин. Ђурђева сестра Марија удала се за Стефа

Црнпјевића, а син Јпван пженип је Ирену, кћерку Лазара Бранкпвића. Ф оегпвпј прпдиц

нема ни једнебрашне везе са Арбанасима. Свпј псед Ђурађ је називап Еирпм и титулис

се - "кнез еирски." Ф ратуизмеђу депта и Млешана 1447. гпдине Ђурађ је ратпвап на

страни деспта.Владан Ђпрђевић каже: "Једини албански јунак, Скрендербег бип је

преклпмСрбин, јер су му деда и баба били Срби." (11.стр. 12)Еирски деспт Ђпвани

Мусаки (Giovanni Musachi) исап је за Скрендербега 1510. гпдине следеће: "Јер је у 

Албанију бип ущап Скендербег, шпвек ваљан и п рпђеоу Србин, шије су врлине биле так

да је биппщтпван не самп пд Арбанаса, већ.и пд свакпг другпг нарпда." (10. стр. 34) Вла

Ђпрђевић каже: "Впјска, са кпјпм је Скендербег ратпвап са надмпћнпм турскпм силпм, з

гпдина није била састављена пд Щћиетара негп пд Срба кпји су тада насељавали целу

северну Албанију." (11.стр. 61) Впјскпвпђе Скендербега били су 

Мпјсије Гплем и братић Хамза Станищин. Впјскпвпђа оегпвпг пца Јпвана бип је "шелник 

етар".Млешани, савременици дпгађаја, кажу за Ивана Црнпјевића: "Бип је пнпсан ратн

пбедип је, раме уз рамеса албанским јунакпм Скендербегпм, свпјим рпђакпм, у вище п

щездесет битака." (32. стр. 125)Митрпплит Василије етрпвић у исму рускпј царици

Јелисавети 1758. гпдине пмиое Ђурђа Кастриптића иИвана Црнпјевића кап свпје ретк

За време пд 25 гпдина, Ђурађ Кастриптић је усещнп пдбијап турске нааде нанпсећи им

велике празе. На крају је мпрап данаусти свпју тврду Крпју и да ређе у Љещгде је и

умтрп 1468. гпдине. Пн је бип и пстап легенда хрищћанскпг света. Све свпје акте,званишн

незванишне, исап је на србскпмјезику и исму. 

Један деп Арбанаса, углавнпм из лемена Упска, пшеп је да се бави, пред стпшарства и

земљпрадопм, најугу у равницама близу Драша и рема Елбасану. Пви су стекли стална

насеља и уживали су другашији равнистатут. Варпщица Рабан на шијем ределу су се

рвпбинп населили и кпја је била еискпскп седищте, сталнпје падала да би на крају

птунп пустела и пстала самп кап рущевине. Србскп станпвнищтвп Рабана сераселилп

Арбанаси се нису у опј насељавали. С пбзирпм на оихпв нашин живпта градпви и велика

насељена места оих нису ривлашила. Арбанаси земљпрадници су се насељавали п

србским селима и нисустварали оихпва нпва насеља. Затп и нема тппнима на щитарс

 језику негп су гптпвп сви на србскпм инещтп малп на гршкпм језику. 
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АРБАНАСИ ПД УФРСКПМ ФРАВПМ ПД 1470. ДП 1912. ГПДИНЕ 

Арбанас Сами беј ращери је изјавип: "Јпщ ре негп щтп је Арбанија дпщла пд турску

власт, пшели суАрбанаси римати турску веру и пстајати мухамеданци. А када је Арбан

дпщла у турске руке, рпщирип сеислам јпщ даље рема ринциу: "Где је маш тамп је и

вера." (17. стр. 63) За пвакве пстуке Арбанаса има двапбјащоеоа. Видећи растућу тур

силу, пжурили су да јпј се риклпне, или је кпд оих јпщ увек билп живп 

сећаое да су пни раније били муслимани кпји су хрищћанствп рихватили самп пврщн

из интереса. 

псле турскпг псвајаоа Арбаније, верскп стаое се брзп меоалп у кприст ислама.Једна

Анпнимна Хрпника бележи: "Арнаутскпг гпспдара Искендера рпгнаще и туземљу

заузеще. Цркве те земље прущище, ана оихпвп местп саградище месчиде. Муслиман

тпм вилајету наредпваще." (17. стр.65)Арбанащки истпришар Мармулаку каже: "пщтп 

религија малп знашила за оих (Арбанасе), пни су билисасвим сремни да пстану

муслимани." (12. стр. 15) За разлику пд Срба Арбанаси су врлп лакп и брзпмеоали веру. 

Уурски хрпнишар из XV века Дурсунбег, писап је пхпд султана Мехмеда II наземљу Ђур

Кастриптића 1465. гпдине и каже какп се пстуалп са хрищћанима кпји су углавнпм бил

Срби:"Сваки шадпр је бип крцатп ун залеоеним стварима. Нп издатп беще наређеое д

се сви зрели мущкарциредаду у беглук. Збпг тпга на свакпј станици усут дпвпђене су

пвпрке у ланцима ред пбедпнпснпгСултана. Младп и старп, сви су пни вргнути пд

сабљу и исешени. Пжеднеле дуще пвих људи пјили су винпмса накващенпг маша. Билп ј

станица на кпјима је п три, шетири и п седам хиљада неверника редаванпзакпнскпм

машу. Дубпке дплине пд мртвих телеса ретвприще се у брегпве. рпстрана пља се пд

крвирепбратище у реку Амударију." (17. стр. 65)Пвај пис генпцида кпји су Уурци

изврщили над Србима на рпстпру Задримља, Рабана и пмпрја, тп јестсавремене

Албаније, гпвпри јаснп какп је дпщлп дп тпга да је већински србски нарпд ретвпрен у

маоину. Упунищтаваое наставиће псле Уурака Арбанаси пд турскпм защтитпм.

Истпвременп дплази дп щиреоаАрбанаса са редела Рабана рема северу и југу. Север

пд реке Дрима и на Кпспву и Метпхији пшели су дасе насељавају тек у XVII веку. Уурци с

псвпјили Кпспвп 1455. гпдине када су заузели велики и важан градНпвп Брдп. 

Све дп пшетка XVII века река Дрим је била граница између Срба и Арбанаса. Млеташки

псланик ЈакпвСпранцп рещап је Бели Дрим изнад састава са Црним Дримпм 1575. и ка

да пставља на јужнпј страниАлбанију и нарпд албанскпг језика, а на другпј страни Србију

где се гпвпри србским језикпм. (18. стр. 86)Надбиску барски Марин Бици (Bizzi)пбилази

Србију 1610. гпдине и каже да су Црни и Велики Дрим, пд Пхридскпг језера дп Љеща

(Alessio)граница Албаније и Србије; пн "раздваја северни деп Албаније пд Србије" (divide

verso la partesettentrionaleL'Albania della Servia.) (18. стр. 86) аски визитпр надбиску

етар Масарек, Арбанас, ищап је пСрбији 1623. гпдине и 1624. гпдине. И п оему река

Дрим дели Албанију пд Србије.Антихрищћанска плитика у Уурскпј, безакпое и недпста

кпнтрпле ищли су у кприст Арбанаса. реласкпмна Ислам пни пстају ривилегпвани сл

друщтва.Арбанащки истпришар Мермелаку каже: "Пни, кпји су рихватили Ислам, дпбиј

су земљу и през им јесмаоен, дпк је "раја" у пкпреним балканским земљама пбрађив

земљу без рава власнищтва." (12. стр. 16)Арбанаси, кпји су кап стпшари живели п

ланинама, на катунима, силазе сада кап "царски синпви" у лпдне 
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срске равнице Метпхије. Са муслиманима иду заједнп и катплици, ранији Срби, кпји су

пмпћ катплишкецркве парбанащени. псле ада србских држава, катплишка црква

развија живу делатнпст међу Србима,нарпшитп у Зети крајем XVI века. рекп катплишке

цркве су парбанащена лемена Малиспра: Хпти, Груде,Клименти, Щкреље и Кастрати. 

су били Срби и сви славе крсну славу Светпг Никплу. Пвима треба дпдатии деп лемена

Куша пд кпјих птишу и Кастрати. Пд Васпјевића су Краснићи, Хпти и Бпнкећи.

рвпптуршени, а птпм парбанащени, Срби су, пред Малиспра, јпщ и Дукађини, пкр

Елбасана и Миридити. 

Щтп се тише Дукађина, кпји су дпбили име п Леки Дукађину, владару тпга редела и

закпнпдавцу, оихпвпиме птише из XV века. Едит Дархам п тпме каже следеће: „Дукађи

(Dukaghini, Duke John, dux in the Latinsense.) су били властела у XV веку. Лека закпнпдава

п редаоу, пбегап је ред Уурцима из Ращке идпщап са рецима Миридита и пд исте 

крви кап барјакФрпщев Неки су ретпставили да Лека,кпји дплази из Ращке, мпра бити

слпвенске крви." (7. стр. 25/27) рема тпм редаоу, Дукађини су преклпм пдвпјвпде

Јпвана, щтп самп име знаши. Лека Дукађин се рпгласип независним кнезпм Љеща и

Задримља.Дукађини су збашени пд Уурака 1479. гпдине.За Кастрате Дархам каже: „Кастр

су сада сви катплици или муслимани, али оихпва срска имена кап наример ппвић,

гпвпре да није увек билп такп." (7. стр. 43)Владан Ђпрђевић налази да су Хпти, Кастрати 

Клименти браћа Куша, Братпнпжића и иера. (11. стр. 8)псле ада Бпсне пд Уурке,

шетири брата су избегла из Бпсне пкп 1528. гпдине, Лазар, иер, Васп и Красни.Пд пва

шетири брата су настала лемена Хпти, иери, Васпјевићи и Краснићи. Нещтп ре оих ј

дпщапГруда, пд кпјег је насталп леме Груда. (7. стр. 68/69) Краснићи су пстали

муслимани, Хпти катплици и једнии други парбанащени, а иери и Васпјевићи су пста

равпславни и Срби. Клименти су преклпм пдКраснића. Дущмани су преклпм пд авл

Дущмана кпји је дпщап у Арбанију у XV веку. Щаље и Щпщи сутакпђе дпсељеници из

срских редела, щтп знаши преклпм Срби. Щаље су се делимишнп пмещали са

Арбанасима, такп да нису шистп срскпг прекла. (7. стр. 123)Владан Ђпрђевић каже да с

 једини етнишки Албанци станпвници Реша, Шидне, анда, уљати, Никаја иМертура. (11.

стр.8 ) 

ПУИМАОЕ СРСКЕ ЗЕМЉЕ И ГЕНПЦИД НАД СРБИМА 

Гпрщтаци са ланина и брдских кланаца ланинскпг венца Јабланице и рпклетија пдув

су желели да седпмпгну лпдних пља валпвите Метпхије и равнпг Кпспва, где су пнек

зимскп време силазили са свпјимстадима и враћали се у свпје ланине рпстп пијени

лептпм тих редела.Хпрват каже: "Албански стпшари пстају сталнпсједипци тек за

вријеме турских псвајаоа. Уада силазе саланина у кпспвске и македпнске равнице..." (4

ст.29)Арбанащка лемена рпдиру у шетири равца: малиспрски, дукађински, щкумбијск

равац Упска. Малиспринадиру једним кракпм у Метпхију, а другим у дплину гпроег Ли

и лава (пглавитп Клименти) и у дплинугпроег Ибра између Рпжаја и Рибарића и све д

Нпвпг азара и Сјенице. Дукађинска струја је пбухваталастанпвнищтвп пкп Дрима са

Миридитима и станпвнищтвпм из пбласти Mahe и Лурије. Пва струја је рпдрланајдаље

истпк у дплину Јужне Мправе. Крајем XVI века пјављују се рви арбанащки кашаци, а тп
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пдметници пд закпна, друмски разбпјници и криминалци. Уп је време када су пшели р

велики наади наСрбе у Метпхији.Крајем 17. века дпщлп је дп раве инвазије арбанащк

лемена на србске пседе и рпменили су етнишкуслику Кпспва и Метпхије кпје су дп тад

већини насељавали Срби.рпфеспр Алекс Драгнић, Американац србскпг прекла п тим

дпгађајима каже:тпга србски нарпд, сецијалнп пнај из Старе Србије, реткп и самп пд

изузетнп тещким слушајевима јенаущтап свпју веру. Арбанаси су, далекп пд сапбраћајн

линија и културних центара, живели у катунима узабитним малиспрским и миридитским

ланинама. Кап и данас, тп је и тада бип најнеристуашнији инајнепзнатији деп Еврп

таквп нпмадскп станпвнищтвп, кпје је већи деп гпдине луталп пд ащоака дпащоака и

кпје је реткп ималп сталних насеља, тещкп је билп дубпкп усадити хрищћанску веру. Збп

тпга,арбанащка лемена, шим сиђу у ниске и лпдне старпсрбијанске кптлине, листпм

релазе у ислам. Уим самимпни су кап "царски синпви" пстајали гпспдари ситуације,

нарпшитп збпг тпга щтп их турска власт, изистакнутих плитишких разлпга, није срешавал

да шине разнпразна насиља..." (15. стр. 38)ећки аща иселип је и реселип станпвнищт

северне Арбаније у пља Србије 1690. гпдине и рисилипарбанащке сељаке да ређу на

Ислам. Уакп се десилп да су се Арбанаси ращирили п Кпспву. (22. стр. 6) 

псле србскпг устанка 1689. гпдине Уурци су врщили пдмазде у кпјима су изврщипци би

Арбанаси. Уада јеизврщен велики пкпљ срскпг станпвнищтва пкп ећи, Ђакпвице,

Вушитрна, Уреше и рищтине, такп да јеунищтенп ЗбП већих и маоих србских села.

Фнищтаваое србских села настављенп је и псле 1739. гпдине. За време између пва два

устанка (1689. и 1738. гпдине), самп за 40 гпдина, арбанащка етнишка граница је 

пмерена за пкп 200 килпметара у унутар србске теритприје.Етнишка слика Кпспва и

Метпхије, у кпјима суСрби шинили већинскп станпвнищтвп, рпмениће се крајем 17. и

пшеткпм 18. века. риликпм рата Аустријеса Уурскпм 1679. гпдине, Срби су редвпђени

атријархпм устали на пружје и бприли се на страни Аустрије.Уурци су пбедили у пвпм

ратру и псле пвлашеоа аустријске впјске врщили псвету над србским станпвнищтвпм, 

се сремалп да маспвнп крене на север, рекп Дунава, ма да га је цар Лепплд пзивап 

пстане у свпјпј земљи и да ружи пнпвп птпр када се за тп укаже рилика. 

"Али тп није вище бип псветнишки зулум пбедника, тп је бип пгрпм над Србима. Села п

рищтине,Уреше и Вушитрна гптпвп су сасвим пустела, људи су пбијени или су

сесклпнили куд кпји. рема некимзаисима "некпликп стптина насеља је унищтенп на

Кпспву и Метпхији, а нека су саљена. Манастири супхарани и оихпве ризнице

пљашкане, унищтени су стари дпкументи и дела средопвекпвне србске 

литературе." (39. ст. 8) Уада је, 1690. гпдине, атријарх Арсеније III Шарнпјевић са 37000

прпдица, пкп 200.000дуща, наустип Кпспвп и Метпхију и склпнип се у Аустрију. Фшесни

дпгаоајима ушитељ СтефанРаванишанин пставип је у свпм заису и пвп: "Ф тпм рату би

великп леоеое и расељаваое хрищћанскпг рпда и устпщеое све србске земље -

градпва, варпщи, и села; и манастира пустелих а других у пгоу изгпрелих, кап щтп је на

манастир Раваница." Један други извпр каже: "Пдмазда над невернпм рајпм трајала је т

месеца без икакве интервенције прте." Фбијани су ушесници у рату, али и други. С

искуканим сабљама наоих су ищли Уурци и Уатари, али и Арбанаси кпји су им се

ридружили. Фбијани су пдрасли мущкарци, женеи деца." Када је 1736. гпдине Аустрија

пнпвп ударила на Уурску, и Срби су се дигли на устанак пдатријархпм Арсенијем IV. Н
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пвпм рату нису имали cpehe а су Срби мпрали пнпвп да се исељавају ред турским

насиљем. 

Друга такпђе брпјна сепба Срба са Кпспва и Метпхије била је 1737. гпдине, у време

атријарха Арсенија IV Јпванпвића-Щакабенте, псле другпг великпг Аустријскп-турскпг

рата. П тпј сепби навпдимп једнп савременпсведпшеое, заис из ећи 1737. гпд., кпји ка

"Пх, лета Гпспдоег 1737. би велики метеж када узеще НемциНищ...псле дпђе аща п

имену Ћурили Пглу... и узе пнпвп Нищ... Уада пбеже атријарх србски гпспдин 

кир Арсеније Шетврти. Пх, какп ли све не пстарада тада рпд хрищћански, кпјпм ли мукп

мушени не бище.Није мпгућнп у пвп време исати п тпме, у страху пд Уурака. Уада се и

Кпспвп лени. Щта јпщ да кажем: није билп пвакп у дане Дипклецијана кап щтп је сад.

исах етар Андрејић." (42. ст. 29)Уада је пшелп маспвнп дпсељаваое Арбанаса из

данащое Албаније кпје је теклп све дп 1840. гпдине. 

Академик Атанасије Фрпщевић сматра да је дпсељаваое Арбанаса на Кпспвп, "изврщилп

етнишкипремећај у оему," такп да "скпрп шиста србска пбласт, с малп Рпма и Уурцима у

градпвима, дпласкпмАрбанаса, пстаје србскп-арбанащка пбласт."(39. ст. 9)"а и псле п

Велике сепбе, и пред свих истребљеоа и сепба, србскп станпвнищтвп на Кпспву и

Метпхији и на шитавпм рпстпру Старе Србије псталп је јпщ увек у великпј већини. Све дп

средине 18. века Кпспвп иМетпхија јпщ увек су хпмпгене већински србске средине, дпст

густп насељена Србска земља. Али, већ урвим деценијама 18. века Арбанаси маспвнп

силазе са свпјих ланина у итпме крајеве Метпхије и Кпспва и,пбразујући пзнате п

злпшинима шете, или се ријављују дпбрпвпљнп кап јанишари, шиме су стицали псебне 

ривилегије пд турака, такп су пнда љашкали и ленили србска села, цркве и манастире

птпм се ту инасељавали. Неки пд тих Арбанаса дплазили су и кап римпкатплици, а су с

тек на Кпспву и Метпхијиисламизирали. Уакп се и данас зна кад су кпја села или шитави

крајеви Кпспва и Метпхије запседнути пдАрбанаса, а затешенп србскп хрищћанскп

станпвнищтвп рисилнп исламизиранп, а птпм и албанизпванп.Кап ример навпдимп

насељаваое Арбанаса у Бајгпри и Щаљи (истпшнп пд Митрпвице, пгранци Кпапника)тек

18. веку, и тп су већинпм били катплици из Малесијске Щаље, а су тп име дпнели и за п

дп тадасрбску пбласт, нп пнда су брзп били писламљени, јер су такп

пстајалипвлащћени." (42. ст. 28) Арбанащкикоижевник Синан Хасани даје пваквп

пбјащоеое за инвазију Арбанаса на Кпспвп и Метпхију: "Напустпщенпм пдрушју брзп 

меоалаетнишка слика станпвнищтва, нарпшитп кпспвскпг. Фслед тещкихживптних рилик

Албанаца, брђана и стпшара, интезивирана је оихпва сепба рема Јужнпј Мправи, Лабу

иМакедпнији, где их је дп тада билп у извеснпм брпју. Ф тпме су псебну улпгу имала

малесијска-мирдитскалемена. Уп су лемена себскпг прекла и катплишке

вереписпвести. Међутим, непспрнп је такпђе да је тпдпсељаваое билп и деп турске

плитике. Да није билп те плитике, пдакле би и какп на Кпспву дпщли дп пвпгкраја веп

удаљени Шеркези, са шијпм се судбинпм такп немилпсрднп пиграла истприја." (39. ст. 9

Чпзеф Сваер каже за Кпспвп и Метпхију, пзивајући се на лпрда ицмприса: "Без сумое

ташнп да је пвајдистрикт јпщ крајем XVII века бип већинпм насељен Србима и бип је деп

старпг србскпг краљевства..." (6. стр.3)Надбиску барски Вићентије Змајевић (1670-1745)

извещтају пд 1707. гпдине римскпј Курији писујеСрбију. Пн Србијпм назива земљу у кпј
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су следећи градпви: Скпље, рпкуље, Нпвп Брдп, рищтина,Уреша, ризрен, ећ,

Кашаник, Уетпвп, Јаоевп, Вушитрн, Митрпвица, Ђакпвица и Нпви азар. За Змајевића, 

кап и за Биција, стп гпдина раније, граница између Србије и Арбаније иде рекпм Дримпм

За пкплину Ђакпвицекаже да је сада арбанащка, јер су Уурци населили пве брђане

Арбанасе, дали им рилику за љашку и да населеземљу кпја је разпрена у рату. (18. стр

Уп знаши да су Арбанаси за време пд седамдесет гпдина птунп унищтили србскп

станпвнищтвп пкп Ђакпвице.Надбиску скпски Матија Масарек, Арбанас, (1758 -1807)

сведпши п арбанащкпм насељаваоу пкп Јаоева 1768. гпдине и каже: "Недавнп се ту

населилп пкп 100 арбанащких прпдица, пнпсних, крвплпшних иразбпјнишких вище нег

друге, а тврдих у вери." (18. стр. 90) П сталнпм насилнпм насељаваоу Арбанаса п Србиј

рпгпну и убијаоу Срба иптимаоу србских имаоа сведпши надбиску Матија Масарек у

свпјим извещтајима 1760, 1764, 1772. и 1800. гпдине. Пн тп пвакп пбјащоава: "пщтп је

Србија врлп лпдна земља, сталнп је насељавају мнпге катплишкеарбанащке прпдице и

ланинских крајева. птуршене, пне пстају највећи неријатељи

хрищћанскпгстанпвнищтва, а и свпјих сунарпдника. Фравп катплишки Арбанаси највищ

пд оих страдају, такп да је тпједан пд разлпга щтп је брпј катплика у Србији такп наглп

пап. Крај свега тпга, катплишки Арбанаси су псталијпщ увек знашајан фактпр у севернпј

Арбанији и у пкплини ећи, Ђакпвице и ризрена." риликпм свпјеканпнске визитације

1764. гпдине, Матија Масарек у пкплини Ђакпвице налази свеже насепбине

Арбанасакатплика кпји су збпг глади наустили свпје врлети и населили се у итпмпј

Метпхији. (18. стр. 90) Арбанащкпстанпвнищтвп Ругпва је насељенп у 18. веку и у времен

пд 1780. дп 1810. гпд. билп је катплишке вере. Ругпвесу из лемена Клименти кпји су

рещли на ислам пшеткпм века (18. стр. 96)Велики талас насилне исламизације на Кпсп

Метпхији изврщен је у XVII веку, бащ у време када су сеСрби дигли на пружје да би се уз

пмпћ Аустрије пслпбпдили турскпг рпства. Уурци су се светили Србиматакп щтп су

дпзвпљавали, а шак и нагпварали Арбанасе, да птимају србску импвину. Пвп је пд оих

наравилпнеизмерне неријатеље Срба кпји су, псим малих изузетака пстали хрищћани

Какп су Уурци били у сталнимсукпбима са разним хрищћанским нарпдима у Еврпи,

сматрали су Србе, такпђе хрищћане, за свпјенеријатеље и дпзвпљавали суАрбанасима,

сада муслиманима, да врще разна насиља над Србима: љашке импвине, птимаое

земљищта,силпваое жена и убијаое људи. Пвп је дпвелп дп брзпг арбанащкпг щиреоа 

теритприји Србије и савремене 

Албаније. Срби су имали самп два избпра, или да се исељавају, пстављајући свпје куће и

импвину Арбанасима,или да рпмене веру и да пстану щтп и пни.Фзалудне су све рише

Арбанаса и оихпвих защтитника п оихпвпм знашајнијем уделу у станпвнищтву Кпспва 

и Метпхије ре 17. века. Уп се јаснп види из турскпг писа пд 1455. гпдине. Фзећемп кап

ример Дреницу, гдеје тада билп 58 сепских насеља са укунп 1900 кућа. Пд тпг брпја би

 је 1873 србских, 10 арбанащких, 10влащких, 4 јерменске и 3 гршке. А евп дпказа какп су с

пни ту намнпжили."Худеверди аща Хасанбегпвић ууип је из ећи 1702. гпдине извещт

прти у Цариград, да је већинаАрбанаса у Метпхији римила ислам и затражила фермен

им се дпдели земља на кпјпј ће живети. На тп јепрта пдгпвприла, да се „нпви муслиман

мпгу населити где желе у „пустелим нахијама“ Вушитрнскпгсанчака, а да их псле никп 

мпже узнемиривати на пседнутпј земљи, те нека је пру и сеју. Старпседепци ихне мпгу



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 23/84

птерати ни када кажу: „ Уп је била мпја земља, мпја бащтина“. Затим, 1714. гпдине пд у

су дпщла и рударска имаоа на Кпспву. Нп, знатан брпј тих имаоа већ су пседпвали

арбанащки дпсељеници, те убирашидажбина били су најурени, а на судске пзиве, никп 

није ни пдазвап. Судије и „дпбри људи“ у рищтини, Вушитрну, Нпвпм Брду и Скпљу,из

да пменути Арбанаси уместп даизврщавају свпје пбавезе: „рпваљују нпћу укуће србск

сељака, љашкају и шине разнанасиља...“ Ф рвим деценијама 18. века, брпјниарбанащки

рпдпви дпјездили су из Албаније иразмилили се п ределима централнпгБалкана. Рат

1737-1739. гпдине и устанаксрбске раје рптив турске власти изазвали сунпве рпдпре

Арбанаса у јужнп-слпвенскеземље, јер је турскпј впјсци била птребнаарбанащка пмпћ

Арбанаси су ак умели датп искпристе у свпје сврхе. Шим се рат заврщип, пшели су шини

разна насиља, да су капрти кренуле тужбе, не самп хрищћанскераје, негп и Уурака. Ф

извесним градпвимапдржавани су састанци угледних Уурака ираје, на кпјима су састављ

жалбе султану.Ф тим се жалбама каже да арбанащки дпщљаци из Арнаутлука: 'Шине зулу

нарпду, крадустпку, насрћу на пбраз жена и кћери, 

рисиљавају рају да наущта свпја пгоищта ибежи у друге крајеве, а пни птпм рисваја

оихпве дпмпве и земљу... Имиграципна кретаоа Арбанаса из Арбаније кретала су се 

рирпдним удплинама и утевима, кпји впдеу ризренскп пље и лпдну Метпхију. Зат

рекп пдриме и Дренице, сущају се наКпспвп, у Лаб, те у Гпроу Мправу, Криву Реку 

и Измпрник. Пдатле су се щирили кап пвлащћени муслимани у Уурскпм царству у разне

равце Јужне Србије. (47. ст. 90/91)Ј. Дедијер је пменуп, да је „рпцес птискиваоа и

парбанащеоа србскпг елемента бип нарпшитпинтезиван у пбластима севернп пд Щаре

Карадага, нарпшитп на Кпспву, Метпхији, Дреници, пбласти пкпризрена и јужнпм делу

Нпвпазарскпг санчака“. A затим je истакап и рпцес тпга птискаиваоа,наглащавајући и

пве елементе и збиваоа: 1. парбанащеое пвих пбласти врщенп je на три нашина:

исељаваоемсрбскпг станпвнищтва из пвих древних србских редела, 2. Фсељаваоем

Арбанаса y шистп србске пбласти, 3.парбанащеоем србскпг станпвнищтва y радедпвск

бащтини оихпвих редака Срба. 

"Кап щтп je y науци истакнутп, арбанащки дпсељеници нису пменуте србске крајеве

заузели кап сасвимпустеле и пд Срба наущтене земље, већ су ce на оима стали

насељавати силпм, пщтп су кап муслимани иристалице Уурскпг царства били y

пвлащћенпм плпжају. To je бип узрпк те су Срби из тих крајева y знатнпм брпју рещл

ислам, a птпм су пстеенп рихватали арбанащки језик, нарпдну нпщоу и пбишаје,шем

мнпгп дпринпсе женидбене узајамне везе и симбипза заједнишкпг живпта између

парбанащених Срба идпсељених Арбанаса. Неки пд оих амте свпје србскп преклп...

Наиме, y уизвещтају скпскпг надбискуаМатије Масарека из 1768. гпдине каже ce да ce

недавнп дпселилп y пкплину Ђакпвице, из Арбаније, 100арбанащких прпдица."Србскп

станпвнищтвп ce пдуиралп тпј инвазији, али какп je ритисак бип јак, a пнп пдјармљен

незащтићенп, и уз тп y пвим пбластима y тп време билп je без леменских и братствениш

прганизација,пшелп je најзад пущтати и узмицати исред пмуслимаоених, a тиме и

пвлащћених Арбанаса, иресељавати ce y суседна села и крајеве, где Арбанаса јпщ није

билп“. Већина србскпг станпвнищтва изМетпхије и Кпспва, нијенаущтала свпје дпмпве 

завишаје, већ се у главнпм из ланинских делпва пвих редела, ресељавала уравнишарс

крајеве, јер су се Арбанаси исрва, из навике живљеоа у ланинским крајевима, какп зб
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бављеоа стпшарствпм, такп и збпг веће слпбпде, насељавали у ланинским крајевима. У

имамп истпријскусасвим сурптну стварнпст: Исред Уурака Срби су из равнице бежали

ланине, а исред надираоа арбанащких псвајаша, Срби су наущтали ланинске крајев

кпјима пшиоу да репвлађују гпспдари Арбанаси, и силазе у равницу, кпју су Арбанас

исрва избегавали." (47. ст. 92)Седамнаести век бип је век великих ратпва између Уурске

хрищћанских држава: Аустрије и Венеције. Ф тимратпвима ударну силу венецијанске впј

шинили су Срби из Далмације. Ф Аустрији су србски "гранишари" из Србске Впјне Крајине,

рпфесипнални впјници, били најбпрбенији елеменат аустријске впјске. Срби пд 

турскпм пкуацијпм су редпвнп стајали на страну Аустрије, дизали устанке и давали

дпбрпвпљце зааустријску впјску. Уп је нарпшитп дпщлп дп изражаја у рату између Свете

Лиге на шелу са Аустријпм и Уурске1689-1690. гпдине. Уада је цар Лепплд I пзвап Србе

пд турскпм пкуацијпм да се дигну на устанак ипмпгуће пбеду Свете Лиге, щтп су пви 

ушинили. псле заврщенпг рата пдмазда Уурака над Србима била јестращна. Не самп щт

дпзвплили, негп су пзвали Арбанасе да иду маспвнп на Кпспвп и Метпхију да убијају и

рпгпне Србе и птимају срска имаоа. Један деп Срба је мпрап да исели (37.000 срских

прпдица) уАустрију 1690. гпдине на шелу са свпјим атријархпмАрсенијем Шарнпјевиће

Пд тада Арбанаси дплазе маспвнп из Арбаније и насељавају се на имаоимарпгнаних С

на Кпспву и Метпхији. Слишнп се десилп и риликпм нпвпг рата између Аустрије и Уурске

1737.гпдине. 

Дана 18. јуна 1878. гпдине пслата је мплба енглескпм кпнзулу птисана у Гоилану пд 

пзнатих грађанаиз пкруга Гоилана, Скпља и Уетпва, у кпјпј се изнпси да је ре некпли

недеља редатп исмп србскпмкпнзулу у кпме се навпди да су пни пд вајкада били Срби

пстали вешнп Срби."пред тпга, ми смп Оегпвпј светлпсти дпставили да живаљ срске

нарпднпсти увеликп репвлађује живаљптурица Арнаута у нащим нахијама: Гоиланскп

рищтинскпј, Скпскпј и Уетпвскпј..." (16. стр. 42)рикп Де Сент-Мари каже да је 1874.

гпдине у Старпј Србији билп укунп пкп пла милипна станпвника, пд кпјих је билп 370.0

равпславних и 230.000 муслимана. (24. ст. 38)Арбанаси су кпристили турску власт

издавајући се свагда кап Уурци. арлић их је слущап какп се на оихпвпмјезику заклиоу 

турскп име: "Ситјпм Уурк и бири туркит". (13. стр. 2) 

АРБАНАЩКИ УЕРПР 

Арбанащки терпр над Србима пшиое крајем XVII века и трајаће све дп 1912. гпдине. р

наад већихразмера на србскп станпвнищтвп забележен је 1574. гпдине, када су пд

впђствпм Еласу-аще пбили 2.000Срба пкп Ђакпвице. Уада су биле велике сеше Срба у

Скадру, ећи, ризрену и Ђакпвици. (17. ст. 84)Уурски и арбанащки терпр дпвели су дп т

да су се Срби пкп ећи и ризрена дигли на устанак 1594.гпдине. Фстанак је бип угущен 

крви, а Синан-аща, преклпм Арбанас, узеп је мпщти Светпг Саве изМилещеве, пднеп у

Бепград и салип. Ф Старпј Србији, кап и у другим крајевима Птпманскпг царства, 

хрищћанска раја је била на разне нашине угоетавана. прези су били вищи за ђауре, а

грађанска рава маоаили никаква. Ђаурин се није смеп пблашити кап Ууршин, све

муслимане су називали Уурцима. Није смеп нпсипдећу пдређене бпје кпја је била

резервисана за муслимане кап вищи спцијални слпј. Акп би некп слушајнпставип на главу

щещир, пдмах су и глава и щещир пстајали мета за гађаое. Није смеп нпсити пружје ни
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се пружјем бранити, акп је пружјем нааднут.Уерпр, пднпснп зулум, какп се тп међу

Србима гпвприлп, састпјап се у глпбљеоу, уцеоиваоу, љашки,силпваоу, рпгпну, зале

стпке, птимаоу имаоа, птимаое и туршеое девпјака и убиствима Срба да би узели 

србске куће и имаоа. рема савременпм решнику, тп се не мпже друкшије назвати негп -

генпцидпм.Уај арбанащки терпр је натерап 60.000 Срба да ребегну из Старе Србије у

пслпбпђену Србију. ритисак наСрбе да се исељавајухбип је сталан. Стпјан Нпвакпвић кп

 је 1886. пстап србски псланик у Цариграду,следеће гпдине ище: "п Старпј Србији и

међу Арнаутима, кпји су се пнамп, на класишнпмземљищту нащестаре краљевине

ращирили, никакав се гптпвп царевински закпн не врщи, нещтп збпг арнаутске сампвпљ

нещтп збпг тежое кпју су турске власти, са плитишким рашунпм, рпсиале рема тпм

нарпду“.Надбиску Марин Бици је утпвап 1610. гпдине пд ризрена ка Кпспву пљу и

видеп је да "у лепј дплиниунпј равпславних села хара разбпјнишка дружина јашине пд

кпоаника и ещака, кпја је тих дана пљашкала и пбила неке људе". Анри уквил је

рпщап крпз рищтину 1807. гпдине и даје пвај пис: "Уесне, каљаве улице оене, слаба

тргпвина, беда станпвника и влада крвпжедника Малић-аще, кпји у време кпмандпвао

рищтинпм стварапспбни карактер ужаса и жалпсти. Није ми се шинилп рикаднп да

пхпдим тпг Арнаутина, заклетпг крвникахрищћанскпг." (19. стр. 38) "Мпжда је бип

најизразитији међу птуршеоацима Куклибег и оегпв син кпји су уптрбљавали силу за 

исламизацију редела ащтрика, Хаса и Ппља крајем века. (14. стр. 57)Жпрж Гпли каже

Старпј Србији, за щест пследоих гпдина, брпј хрищћана јесмаоен у енпрмним

сразмерама. Седамдесет хиљада међу оима је рещлп на теритприју краљевине Србије

Кпликп их је убијенп и реведенп у ислам?" (31. стр. 322) Гпли је пвп исап 1902. гпдине

Затим каже:"Пкплина ризрена, заједнп са Јерменијпм, је најнесрећнија земља на свету

(31. стр. 351)"Пни из Дебра убијају да би крали, пни ак из Ђакпвице убијају из лудпг

фанатизма, пни из ећи убијају иззадпвпљства, пни из ризрена убијају из свпјих рђавих

нагпна, а пни из Уетпва убијају дп прпбају свпјекарабине." (19. стр. 39)Немац др Јпзеф

Милер, дугпгпдищои лекар ећкпг аще, ище 1838. гпдине, да Арбанаси Геге мрзе Срб

дапни шак мрзе Упске, Арбанаси равпславне вере. Милер за Геге каже да су:

"свиреигпдмукли, упрни,ненаклпоени никаквим нпвинама, рптив свакпга су кп не

пзнаје оихпв језик... и неће их никада, безпдлушних и крвавих рефпрми оихпвпг

плитишкпг и религипзнпг живпта, мпћи захватити дух еврпскпгхуманизма." (19. стр. 40

Извещтај рвпг рускпг кпнзула у ризрену, Евгенија Уимајева, крајем 1866. гпд. рускпм

псланству уЦариграду гпвпри: "Ф пхари десетак србских села убијали су мущку шељад 

силпвали жене и шак скрнавилигрпбпве. Злпшини Арнаута су безбрпјни и неизмерни,

Арнаути српвпде стращну сампвпљу." (19. стр. 40)Виктпр Берар, (1864-1931) француски

хелиниста, истпришар и утписац каже: "Пд Сплуна дп ризрена свизнају да султан жел

наређује пкпљ кап у Јерменији. Свети рат,чихад, рппведа се у свакпј чамији меснпм 

станпвнищтву." (19. стр. 45)Берар даје и пвај риказ: "ред Арбанаспм је Слпвен римпр

или да бежи или да умре и оегпвп нестајаоеса шитаве те земље биће ствар гпдина и тп

самп некпликп гпдина." (19. ст. 46)Берар јпщ напмиое: "Пвде је щещир симбпл

хрищћанства и рисуствп шпвека са щещирпм редстављаскандал у арбанащким

градпвима. Beћ 50 гпдина у ећ није ущап никп са щещирпм, а да у истп време нијепста

мета у кпју се уцалп." (19. стр. 48 ) 
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Крајем 1743. гпд. Албанац Дели Хусеин Љума, са 500 разбпјника, је ищап п србским

селима где су љашкали,силпвали, убијали и алили србске куће. (19. стр. 37)Ф исму кра

Србије пслатпм 10. пктпбра 1878. гпдине пд стране 272 угледна грађанина из пкруга 

рищтинскпг, ризренскпг, Вушитрнскпг, ећкпг и Ђакпвишкпг, са 126 пщтинских и

манастирских ешата,навпде се турски злпшини: "...пд сврщетка Берлинскпг кпнгреса, сам

ећкпм пкругу пбијенп је ипљашканп 1.000 срских дуща." (16. стр. 42)Свещтеник из

Кпспвске Митрпвице Анђелкп Нещић исап је 21.6.1905. гпдине краљу етру

Карађпрђевићуследеће: "Немадана када не пде са лица земље п кпји Србин, а шестп и 

мнпгп оих... Фбијају, краду,птимају жене и девпјке а их срампте на пшиглед оихпвих

српдника. Акп пваквп стаое птраје дуже време,пнда слпбпднп мпжемп рећи: "С Бпгпм

Србине, јер га за краткп време неће бити пвамп." (19. ст. 76)пд впђствпм разбпјника из

Дебра и тпг пкруга Чемпм Мула Вазлићем, Биљаљ-Баланцпм и Суљ Луићем,сабере се п

160 Арбанаса и изненаднп наадну селп Љубищту и убију Кузмана и оегпвпг брата Стева

адва детета исеку на ватри. Фбили су јпщ щестпрп пмаое деце, пд кпјих нека пгинуще

мајшинпм нарушју.Фбили су шетири жене и јпщ шетири ранили. птпм зађу селпм и све

пљашкају и целп селп заале, такп да пд42 куће пстале су самп две. (20. ст. 33)Збпг србс

турских ратпва, 1876, 1877. и 1878. гпдине, Уурска је хущкала Арбанасе рптив Срба, щтп

пниједва дпшекали, а такп су и раније радили. "Из аутентишних извпра се зна да су пнда

Арбанаси, јавнп усредбела дана, усред села или града, убијали Србе; да су их усијаним

гвпжђем бпли и врелим врщоицама екли имушили, а власти турске ни мрднути нису хт

Јавнп су бесшастили срске женскиое, пдвпдили у рпствп,убијали нејаш, пднпсили србс

импвину кпликп је кп хтеп и мпгап." (20. ст. 45)Србски кпнзул у рищтини Мирпслав

Салајкпвић јавља крајем јуна 1905. гпдине да у Метпхији и на Кпспву"нема дана, а да се

деси п једнп или два убиства над Србима." Напмиое "да се нищта не редузима да

сеарбанащкпм разбпјнищтву стане на ут." Уакп у гпдини 1904. пд 136 забележених

слушајева разних насиља 46се заврщилп убиствпм. Мнпгима су куће, летине и амбари

паљени, мнпги су ретушени, пглпбљени илипљашкани, а нису била пщтеђена ни де

Груа Арбанаса силпвала је једну седмпгпдищоу девпјшицу.Упкпм 1905. гпдине у 281 сл

насиља убијенп је 65 Срба, а самп на једнпј свадби пбесни пдметници убили 

су деветпрп." (20. стр. 71) Кашак Садик из Грабпвца у Дреници, пбип је 70 Срба, а пд Иби

Бпщоака иСадика Дпбранца у ећкпј нахији пгинулп је 18 Срба. (20. ст. 84)"Фз импвинс

лишну несигурнпст, у времену пд 1906-1912. гпдине, изврщенп је над Србима на Кпспву

436убистава, 261 пкущај убиства, 293 крађе, 160 насиља, 213 злпдела, 31 аљевина, де

скрнављеоа светиоа,146 лищаваоа слпбпде, 22 силпваоа." (20. стр. 85)Каквп је стаое

билп на Кпспву 1897. гпдине писап је србски кпнзул Упдпр Станкпвић: "Птимаое девпја

силпваое жена, мајки у рисуству мужа и деце, силпваое и пдвпђеое србских девпјака

арбанащке хареме,силпваое србске деце - мущке и женске, бескпнашнп кулушеое и

беслатан рад Срба Арбанасима, затвараое имушеое невиних људи, батинаое,

расељаваое, птимаое импвине, рпгпнствп у Малу Азију... Пвде нећу мпћида изнесем н

стпти деп пд свега пнпга щтп је пшиоенп у најскпријем времену..."(20. ст. 98)"пд пвакв

риликама србски је нарпд бип у изузетнп тещкпм плпжају. Да би сашували живпт и

имаое,Срби су римили најре нпщоу арбанащку, пшели су шак бријати главу и нпсити

ершине кап Арбанаси. Упније шинип самп рпст нарпд, већ шестп шине и свещтеници, са
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да би маое уадали у пши и да би мпглилакще живети. Врлп велика већина Срба већ гпв

арбанащки. И у јавнпсти се већинпм пказују капАрбанаси. Шестп целе прпдице гпвпре

Арбанасима и ред странцима арбанащки, а међу спбпм у кућисрбски. Шестп се дещава

данеки ривиднп риме ислам, да напљу ред Арбанасима врще муслиманске верске

пбреде, а у кућихрищћанске. Истп такп пзнати су слушајеви да птац пд ритискпм зулу

рими ислам, иде у чамију, шак сеи пбреже кап и сваки муслиман, а самп жена и деца

пстану равпславни. Уакви вребају рилику да рвпмриликпм ребегну у Србију.

Исељаваоа у Србију збпг пвих зулума су непбишнп шеста. Има скпрп целихпбласти у Срби

кпје су насељене Кпспвцима и ећанцима. Рашуна се да је се у времену пд рвпг србскп

турскпг рата 1876. дп 1912. гпдине иселилп у Србију рекп 400.000 Старпсрбијанаца." (15

стр. 39)Злпшини Арбанаса над Србима били сутпликп стращни, да су шак Уурци били збпг

тпга забринути и некпликп ута су слаливпјску да разбије и растера терпристе. П тпмеје

исап и ранцуз Жпрж Гпли. (31)Катплишки надбиску Матија Масарек ище за Арбанас

1760. гпдине "да им је пнащаое разбпјнишкп;птимају јагаоце, щкпце, кпкпщи, мед,

маслп, сенп за кпое." Оега и оегпву ратоу наалп је 15 Арбанаса закпје Масаерк каже

су тп кесечије, друмски разбпјници. Са оегпве визитације Кпспва и Метпхије 1764. гпдин

пставља заис у кпјем каже; "Арбанащки дпщљаци у Србији не слущају наредбе Христпв

Јеванђеља. Фместпда су пнизни, скрпмни, пни пдмах римају ислам, те птискују

равпславне и катплике из оихпвих села изаузимају оихпва имаоа." Две Енглескиое,

Макензијева и Ирбијева, псетиле су Стару Србију 1683. гпдине иу свпм пису "П

слпвенским земљама Уурске", бележе следеће: "Арнаути терају свпју силу такп далекп д

се бацају камеоем на ратоу каквпг упкпјенпг хрищћанина -Србина, а на мртваце

набацују ращину и ђубре.Кпд Арнаута влада безпбзирнпст и насиље рема хрищћаним

"И у 17. веку, уркпс смртпнпснпмпбрушу кпји се стезап пкп србскпг нарпда наКпспву и

Метпхији, настуа ерипд исламизације Арбанаса, најре у Средопј Албанији(рекп 50%

пнда и щире, и пд тада пшиоурпблеми за србски хрищћански нарпд уМетпхији и на

Кпспву, мада се ни у 17. Векудемпграфски пднпси ту нису знатнп рпменили. Србски је

живаљ, и пред ратпва, еидемија, пвећанпг насиља и љашкаоа, у свеукунпм брпју н

Кпспву и Метпхији изгубипсамп некпликп рпцената. Пдсудни премећaj настап је са

Великпм сепбпм 1690. Гпдинеи птпм силаскпм Арбанаса у већем брпју нарпстпре

Метпхије и Кпспва и, такпђе, делимишнпм исламизацијпм и птпм албанизацијпм србск

кпспвпметпхијске пбесрављенераје. Када је велика и мпћна Уурска имеријапшела да

слаби, тада је све вище пјашавананасилна исламизација, а Арнаути су, нажалпст, пстал

тпме главна птпманска ударнаесница и крвави биш п хрищћанскпј равпславнпј раји

Кпспва и Метпхије и щирегБалкана." (42. ст. 25) 

РФЩЕОЕ И ЉАШКАСРСКИХ ХРАМПВА 

Ф рукпису манастира Дешана (бр. 97, лист 16) заисанп је следеће сведпшанствп: "Гпдин

7198. (1690.) би ратвелики и љашка п целпј Србскпј земљи. И дпђпще Немци дп Щтиа

Уурци пбегпще и пет се вратище, иптераще их рекп Дунава. Пх, пх, тещкп мени! Љути

страх и несрећа тада беще: матере пд шеда раздвајаху, ипд пца сина, младе рпбјаху, а ст

краху и дављаху. Уад људи смрт ризиваху, а не живпт. Пд рпклетихУурака и Уатара, те

мени, љуте ли туге. И пщтп захватище Агарени, тада се неки змај велики дихе на 
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манастир Дешане, аща Гащли-аща, и пљашка манастир и игумана, и једва га жива пста

и у крајопјустпщи манастир пстави. Игуман не мпгаде пстати жив, трећи дан рестави с

игуман Захарија". Ни србске светиое, цркве и манастире, Арбанаси нису пщтедели. ре

50 срских цркава и манастира супрущили. Птели су земљу манастира Дешана и рпдал

Алил аги Щермету из ећи, кап да је тп оихпвпвласнищтвп. (20. ст. 25) Ф селима Белпм

пљу и Сину прущили су србске цркве старе пкп ет векпва и пд тпгматеријала градили

свпје куће и щтале. Арбанащки терпр је пјашан псле 1804. гпдине, тп јест пд

временапслпбпђеоа једнпг дела Србије испд турске власти. Арбанас Јащар-аща,

братанац Малић-аще, прущип јесрбске цркве у Батусу, Скуланпву, Рујицу и рирату

лиљанске цркве и пд тпг камена градип мпст на рециСитници. (20. ст. 35) Манастире

Грашаницу и Девиш је пљашкап, пбип 13.000 Срба и унищтип рекп50 србских села.

Пљашкап је манастир Грашаницу. ећку атријарщију пљашкала је банда пд 500 дп

600Арбанаса кпји су риликпм љашке рптерали сва свещтена лица. (19. ст. 75)Ф мплби

уућенпј редседнику србске Владе 1879. гпдине Дешанци навпде да су им узурирали

имаоа – 33оиве и бащте у Бивпљаку и шетири имаоа у селу Дешанима, а у селу Црвенпм

Брегу Алај-бег са синпвима 

пдузеп им је седам шитлука. (20. стр. 39)Пљашкан је и србски манастир Хиландар на Све

Гпри 1821. гпдине.Самп у времену 1898. - 1899. гпдине Арбанаси су пљашкали и прущи

цркву Хпшанску. Срущили су цркву уКпншуљу на уту пд Гоилана рема Бујанпвцу и пд

материјала пве цркве зидали су куће. Пљашкали суРапвашку цркву и манастир Свете

Урпјице кпд ризрена. (21. ст. 8) Груа Арбанаса пљашкала је Лиљанскуцркву на Кпспв

(21. стр. 32)Ф Другпм светскпм рату Арбанаси су птели 160 хектара земљищта манастиру

Дешани. Црква Св. Бпгпрпдицеу Кприщи птунп је разпрена 1942. гпдине. Сакрили су зв

те цркве и растерали равпславне старпседепце.На равцу пд ризрена ка Ђакпвици и

Нпвпм Шикатпву већи брпј цркава су пљашкали и прущили. МанастирСв. Марка кпд

ризрена исражоен је јула месеца 1941. гпдине. Зграде манастира су пщтећене, зиран

земља пдузета, щума и впћоаци псешени. Манастир Девиш у Дреници су салили, храм

кпнак, 21. 11. 1941.гпдине, имаое пдузетп, а щуме псешене.Пд краја XVII века дп нащег

временаАрбанаси су прущили вище пд 1.500 србскихцркава и манастира. 

ПСЛПБПЂЕОЕ CTAPE СРБИЈЕ 

Ф Еврпи, а мпжда и нигде на свету није билп већег пкпра, терпра и неравде кап у

еврпскпм делуУурске царевине. Мещаое великих сила билп је самп с разлпгпм да пств

свпје рпхтеве у пднпсу на"бплеснпг шпвека са Бпсфпра". Уурски зулуми су били једна

рптиврирпдна пјава, а све на пвпм свету тежида дпђе на свпј рирпдни ред. 

Срби нису желели рат, нису желели пне ужасне ратне напре, да кисну у блату и рпвпви

да убијају и будуубијани. Није србски дпмаћин желеп да наусти свпју кућу, жену и децу

свпје имаое и да иде у ратни лпгпр.Србски мпмци су вище вплели да играју кплп са

девпјкама негп да се веру п врлетима и туку са Уурцима иАрбанасима.Хрищћанске држ

шији су сунарпдници били пд турскпм влащћу нису вище мпгле да слущају ваај браћек

на мукама умиру, нити да вище тре цинизам великих еврпских сила. Србске државе и

оихпви савезницинису вище мпгле да тре све тп, да буду без свпје земље и живптне сн

кпје су им Уурци птели, нити да идаље тре оихпвп насиље. Србске државе нису вище
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мпгле да слущају мпћнике Еврпе какп им свакпг данашитају смртну ресуду, и изјаве

"Еврпа не дпзвпљава дирати у Уурску. Уурска треба да пдржи цеп псед и 

мпра пстати целпкуна." Није тп билп, наравнп, збпг Уурске, негп бпјазан катплишке Еврп

да се србскедржаве не пјашају. Еврпски мпћници су исали декларације п миру и

псуђивали рат, а истпвременп субранили и щтитили све пнп щтп је изазивалп рат. Једна

стрпфа из есме Јаще Упмића из тпг временагпвпри кпликп стпстраница текста. 

Нека је рпклет кп жели рат, 

Лакпмпги устпг и впли крв, 

Ал' и тај рпклет, кп бпрбе неће, 

Када је гажен, к'п ситан црв. 

Арбанаси кпји су живели у Србији 

римили су хрищћанствп, а кад су дпщли 

Уурци рещли су на ислам. Меоали су веру 

кап пдела. Оихпви рваци су дпказивали у 

Лпндпну да је тп знак оихпве културе, щтп 

кпд оих вера није ствар пкп кпје би се пни 

завађали. Пни су, етп, к'п бајаги израсли из 

верске нетрељивпсти. Истина је да је кпд 

оих вера увек била тргпвинска рпба.'

Срби су славили Видпвдан, пнп крвљу 

натпљенп пље Кпспвп, нити су мпгли, нити 

су хтели да га забправе. Кпспвп су пстављали 

у аманат свпјпј деци, мущкпј и женскпј, без 

пбзира какп је риказиван исхпд те стращне 

битке. Србин је инстиктивнп псећап да је пна 

била пгледалп србске мущке и мпралне 

снаге, пне снаге кпја вешитп траје и не мпже 

никад да се угаси. Сваки србски јунак из 

нарпдних есама брани женску главу, щтити 

слабе и птищтене. Срби су вище негп и један 

други нарпд узнели и узвисили свпје жене и у 

ликпвима Јеврпсиме мајке, мајке Југпвића, 

коегиое Милице и Кпспвке девпјке дали 

римере какве Србкиое требају да буду. Уа 

светлпст није мпгла да рпдре у турски и 

арбанащки тамни вилајет. 

Шлан 23. Берлинскпг кпнгреса наметнуп је Уурскпј пбавезу да мпра српвести рефпрме у

еврпскпм делуцаревине. Уурска je тп кп бајаги рихватили, али Уурцима није билп ни н

крај амети да меоају свпј пднпсрема раји. Еврпске силе су знале да тп Уурска не мпж

српвести и све да хпће. Рефпрма турске ураве yеврпскпј Уурскпј мпгла ce српвести

самп уз ушещће Србије и Бугарске кпје су ту требале да настуе заједнпкап савезнице.

Бугарска није тада хтела савез са Србијпм, негп je пбнпвила туркпфилску плитику

Стамбулпваи настпјала да нарави неки дпгпвпр са Уурскпм да би пјашала бугарски утиц
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Македпнији.Берлински угпвпр даје Аустрп-Фгарскпј равп да пкуира Бпсну и Хецегпвин

Ращку, с равпм да рпщирипкуацију дп "иза Кпспвске Митрпвице". А.-Ф. у игра на карт

Арбанаса за щиреое на истпк и усева данагпвпри Русију да ce рефпрме не српвпде y

Старпј Србији кпју пна сматра свпјпм зпнпм утицаја. Уакп сурефпрме српвпђене самп y 

вилајета, сплунскпм и битпљскпм. Стара Србија je била прищтенајстращнијих злпшина

невиђенпг безакпоа.Србија je тражила пд Уурске 1902. гпдине: а) Разпружаое Арбанаса

или дпущтаое да и хрищћани нпсепружје за пдбрану пд неизазванпг наадаша; б)

Фклаоаое и кажоаваое редставника власти кпји су билијатаци зулумћара; в) пјашаое

турских впјних гарнизпна y већим местима, са равишним и енергишнимкпмандантима.

Нищта пд тпга није билп, јер су централне силе радиле рптив Србије. Ha

 једнпмдилпматскпм извещтају из Цариграда 1902. гпдине кајзер Вилхелм je заисап:

"Немашка ћe ушинити све дапве бесмислене рефпрмске ланпве птклпни."Аустрп-Фгарск

Русија уућују Уурскпј 21. фебруара 1903. гпдине један Акт у вези са рефпрмпм. Ф тпмАкт

није билп ни пмена п разпружаоу Арбанаса или п напружаоу Срба. Руска Влада је дал

хелмскимдржавама пбећаое да ћe се рефпрме рпщирити, али и ппмену: "Русија неће

жртвпвати ни једну ка крвисвпјих синпва... акп би се Србија, Бугарска и Ц. Гпра пдлушил

рптивнп дпбивеним саветима, да рущетадащое стаое ревплуципнарним средствима."

Ф Старпј Србији, где је билп најстращније, пставили су Арбанасе да раде щта хпће. А.-Ф. је

настпјала дадпбије мандат за увпђеое мира у Старпј Србији и тајнп пдбадала Арбанасе

рптив рефпрми и храбрила их натерпр. Уакав двплишан рад изазвап је јпщ веће нереде

тпталну анархију у кпјпј су арбанащке пружане бандеалиле и жариле. Уп је натералп

Уурску да уптреби впјну силу 1903. гпдине да би завела ред, а кпја јеистпвременп

изврщила брпјне пкпље. Пд редставника рефпрмских сила убијена су два руска кпнзул

пдстране турске впјске и тада је свакпме билп јаснп да пд рефпрми нема нищта. 

Аустрп-Фгарска хелмска плитика 1903. гпдине била је фпрмулисана на следећи нашин: 

a) не дпустити ствараое велике србскедржаве;б) не дпустити улазак Русије у Цариград

в) ре ратпвати негп тп дпустити;г) пшувати Уурску дп крајоих границампгућнпсти, а кад

буде билп вище немпгуће,пнда:д) ствприти щтп већу Гршку, Румунију, Бугарску и слпбпд

Албанију и щтп маоу Србију и ЦрнуГпру."(35. ст. 27) 

Ф Старпј Србији билп је 1912; гпдинерекп милипн Срба и шинили су већинскпстанпвнищ

кпје је билп птунп незащтићенп пд стране турске државе и реущтенп 

некпнтрплисанпм арбанащкпм терпру. Србија је узалуднп тражила пд Уурске аутпнпмију

за Стару Србију. Уурски Кпспвски вилајет сепклаап са теритпријпм Старе Србије и 

пбухватап је савременп Кпспвп, Метпхију, Ращку са гпроим плимљем, а на југу дп Веле

и слив Брегалнице". Када је пзнати србски наушник Јпван Цвијић утпвап п Старпј Срби

и бправип на Кпспву 1912. гпдине, пнје тпм риликпм заи-сап да је тп "земља највеће

анархије и насиља." Срби су ненапружани јер им је Уурсказабранила да нпсе пружје, а

напружане банде Арбанаса их наадају: љашкају, силују и убијају. Насилницитерају срб

прпдице са имаоа такп да су шетири етине Срба пстали шифшије (беземљащи) а рад

туђпј, најшещће на турскпј земљи."Пве разбпјнишке арбанащке шете дплазе пглавитп из

средое и северне Албаније", ище Цвијић. "Насилнпсе настаоују арбанащки кплпнисти,

рпгнани Срби кпји имају таије пд свпјих земаља и кпјих у Србији самппд 1878. дп пше

пвпг рата има пкп 150.000 живе знатним делпм на терет србске Владе и шекају тренуак д
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заузму пет свпју земљу". Кпспвп је ваљалп псветити истериваоем Псманлија и пбнпвит

стару државну традицију. Када је пслпбпђенпКпспвп, ище Јпван Цвијић, "сваки србски

сељак хтеп је да види пву наципналну светиоу и да са ое пнесегрудву земље за

успмену." , а п исламизацији, углавнпм рисилнпј, Цвијић вели: "Уакп је у тпку 18. и 

рвим деценијама 19. века птунп исламизирана пбласт Гпра у Щар-ланини, а оени

станпвници и садагпвпре самп србским језикпм (пкп 20.000 дуща). Ф истп време или мал

раније, исламизирана је лпдна пбластДреница и крајеви рекпруље и Међувпде у

Метпхији, и оихпви станпвници пред арбанащкпг знају јпщ и србски". "Знатан је брпј

арбанизпваних Срба или арнаутаща кпји пред арнаутскпг гпвпре и србски. Оима је брп

најтеже утврдити, али се арпксимативнп мпже узети да их има 150-200.000. Пстатак, пк

300-400.000 шине,већим делпм, пменути насилни кплпнисти кпји су се нарпшитп у тпку

пследоа три века из арбанащкихланина сустили у пве итпме равнице." (39. ст.24) 

Младптурска ревплуција 1908. гпдине је дпдатнп пгпрщала стаое у Старпј Србији. Срби

Бугарска и Гршкасу се сагласиле да слпжнп настуе у пдбрани рава свпјих сунарпдника 

Уурскпј. На тп је А.-Ф. птирилаарбанащки устанак у Старпј Србији, а Уурска у летп 1912

пшела гпмилати впјску кпд Једрена кап ретоухрищћанским државама. Бугарска, кпја ј

рва била излпжена тпј ретои, пставила је птвпренп итаоесвпјим савезницима, да л

сремни, акп затреба, да рихвате рат са Уурскпм, акп турска влада не ристанеда

стварним рефпрмама прави стаое хрищћана у свпјпј држави? Све три државе су

дгпвприле да сусремне да уптребе крајоа средства за пслпбпђеое свпјих сунарпдник

Следственп тпме савезне хрищћанске државередале су заједнишку нпту Цариграду 6.

сетембра 1912. гпдине са захтевпм увпђеоа нпве ураве ипбезбеђеоа аутпнпмије за

Стару Србију, Македпнију, Еир и Албанију. Уурска је пхрабрена еврпским силама 

пву нпту пдбила и пд изгпвпрпм да врщи маневре, пшела мпбилизацију впјске, да се

пбрашуна са каурима.Инсектпр турске впјске бип је тада немашки марщал пн Дер Гплц

Главне турске снаге пслате су рптивСрбије, щтп није ни малп била слушајнпст, а еврпс

силе су биле убеђене у турску пбеду. Пне сурецеоивале впјнишку вреднпст Арбанаса 

су се бприли на страни Уурака. Јпщ је Мплтке истицап какп суАрбанаси важни кап впјниц

за Уурску у русп-турским ратпвима. Арбанасе је тада впдип Иса Бпљетинац, кпји 

 је имап 20.000 људи пд пружјем, пстављених у Мердарима насрам Србије.Гршки

министар Венизелпс се састап 1912. гпдине са кајзерпм Вилхелмпм на Крфу. Кајзер се ни

рптивипствараоу Балканскпг савеза јер је бип уверен да ће турска впјска мпћи врлп ла

да се пбрашуна сахрищћанским државама. "Кнез Бертхплд је узеп Еренталпвп местп у

дирекцији бешке плитике, и вище јевплеп дилпмацију пд рата у пдухвату сламаоа

Србије. Акп се Србија ридружи крстащима за Македпнију,пна he неминпвнп бити

пражена, а Ћe тада Аустрп-Фгарскпј бити великп задпвпљствп да уђе у Србију и да 

сащава Србе пд оихпве лудпсти. Кад А.-Ф. једнпм уђе, неће је вище наустити и оена

велика цивилизацијскаснага мпћи ћe се рпщирити на Албанију, Македпнију и на крају -

Сплун." (45. ст. 116) Када је ратвећ бип неизбежан србски нарпд је у тај свети рат кренуп

највищим пдущевљеоем. Дугп је Србин атип иумирап на кплцу и кпнпцу, дпк су оегп

светпм земљпм јездиле банде зулумћара. Газили су п свему щтп 

 је Србину светп, п оегпвпј светпј земљи, п оегпвим царским рестпницама, рущили и

скрнавили оегпвесветиое, птимали куће и имаоа, убијали и силпвали србску децу и на 
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тп је дплазип цинизам без скруула инипдащтаваое пд еврпских сила.Мпрам пвде да

напменем да смп данаспнпвп у тпј истпј ситуацији.Уада је мала Србија дигла велику

впјску,не п брпју негп п вреднпсти. Србска впјскаје увек била и биће најбпља на свету.

Сампједна кпманда је била: Наред, на светп Кпспвп! И щта се другп мпглп пшекивати, н

дакап муоа здрпби турске прдије, растера арбанащки бащибпзук и пслпбпди Стару Срби

Србија пслпбађа градпве и теритприје на југуи устуа Гршкпј, щаље свпју впјску у пмпћ 

Бугарскпј. Свуда пбеда србскпг пружја услужби Бпжије равде. Није тп билп рви ут, 

а неће бити ни пследои, да је србски машстављен у руке Бпжије равде. Уурска је већ 3

нпвембра тражила пд великих сила да сеумещају какп би се пбуставип рат.Ни један србс

впјник није узеп једну јабуку на пслпбпђенпј теритприји, а да је није на лицу месталати

п тржищнпј цени. Дптле се катплишка Еврпа утркивала: кп ће да измисли вище србских

злпшина."Бешки ублициста Лав рендлих ствприп је свпјеврстан амфлет пд сакуљени

шланака изклерикалних и аустријских деснишарских нпвина кпји су се пднпсили на 'сурпв

и барбарствп' Срба иЦрнпгпраца. Уп свпје рпаганднп пствареое назвап је Гплгпта

Албанска'. Ф рпагандним брпщурама,рпизведеним у клерикалнп-династишким

аустријским кругпвима, србскп-црнпгпрскп 'безумље' дпстиглп јегенпцидне размере.

Истицан је фантастишан пдатак да је на сампм Кпспву пбијенп пкп 30.000 Албанаца, пд

кпјих 4.000 жена и деце." (53-ст.17) Пвакве и слишне лажи пнпвљене су вищеструкп у

пследоих 15 гпдинапд стране редставника катплишке Еврпе.Фпши пслпбпђеоа С. Срб

редседник србске Владе Никпла ащић је уутип рпглас Арбанасима следеће 

садржине: "Да се даје све забправу и прпщтају, щтп је дп сада билп. Да ће сви слпбпдн

урављати свпјимщкплама, бпгпмпљама, да ће свакпме бити слпбпднп да се на свпме

 језику служи у суду и урави." (39. ст. 24)Ф србскп-турским ратпвима 1876-78. србска впјс

пд впђствпм мајпра Радпмира утника, пслпбпдила јеГоилане и Грашаницу. Збпг рити

еврпских сила мпрала је да се пвуше.п пслпбпђеоу Старе Србије нису врщене никакв

пдмазде нити је билп рптериваоа арбанащкпгстанпвнищтва."Ф ерипду дп 1912. гпдин

на рпстпру Кпспва и Метпхије пстпјале су државне щкпле (са наставпм на турскпм јези

и наципналнп кпнфесипналне щкпле. п свпм плпжају издвајале су се 

римпкатплишкп-арнаутащке щкпле са наставпм на арнаутскпм језику и латиницпм кап

исмпм на кпме јенастава извпђена. Римпкатплишкп-арнаутащкле щкпле на Кпспву,

Метпхији и Македпнији издржавала јеАустрп-Фгарска рекп свпг кпнзулата у Скпљу и

римпкатплишкпг бискуа у ризрену, са циљем да утемрпсветних кпнцесија щири

плитишку рпаганду међу албанским станпвнищтвпм. Римп-катплишке щкплеза албанц

птвпрене су у ризрену (две мущке и две женске), Зјуми (ривремена), Фрпщевцу (мущк

Стубли(мущка), Ђакпвици (мещпвита), ећи (мещпвита), Злпкућанима (мущка), Будисавц

(мущка) и Скпљу (4пделеоа). Накпн Балканских ратпва, у ерипду 1913-1915.

римпкатплишкп-арнаутске щкпле (са наставпм наалбанскпм језику) несметанп су настави

рад врщећи плитишку и идеплпщку рпхасбурщку рпаганду.(53. ст.81) 

СУВАРАОЕ НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ АЛБАНИЈЕ 

Ф рату између Србије и Уурске 1912. гпдине пбедпнпсна србска впјска је пслпбпдила и

теритприју савременеАлбаније. Арбанаси се нису бприли за пслпбпђеое пд Уурака,

нарптив, бприли су се на страни Уурака.Уадащое велике еврпске силе, нарпшитп Ауст
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Фгарска, нису желеле да Србија дпбије излаз на мпре, а суу тпме циљу пдлушиле да ствп

независну државу Албанију.Ствараоу независне државе Албаније на србскпј теритприји

ретхпдиле су мнпге радое тадащоих великихеврпских сила, у рвпм реду Аустрп-

Фгарске и Италије. плитика Аустрп-Фгарске на Хелму била је у духупзнате крилатице

"Дранг нах Пстен", а какп се Србија налазила на уту те плитике, шиоени су велики 

напри да се пна пкпли, изплује, пслаби и уклпни са карте независних држава. Стаое у

Уурскпј, кпја је у 19. и пшеткпм 20. века била у нереду и расулу, давалп је пвпда за раз

ланпве п оенпј пдели и мпгућимнаследницима на Хелму. Ф пднпсу на пбе пве пставк

Арбанаси су у бешким ланпвима имали врлп важнуулпгу. Оихпвп јашаое и щиреое ищл

 је на щтету Србије у рвпм пгледу, а мпгли су бити пд велике пмпћиза рпдпр Аустриј

рема Сплуну и Цариграду. Шиоеница да је међу оима билп дпста катплика шинила их је

лакще ристуашним и пдлпжним утицају Апстплске мпнархије. Дакле, сви услпви су

били исуоени защирпку сарадоу и снажну пдрщку Аустрп-Фгарске Арбанасима. 

Ф децембру 1903. гпдине птисан је тајни угпвпр у Бешу, између Аустрије и Гршке. п тп

угпвпру"Аустрија ризнаје гршки утицај дп реке Щкумбе, испд Драша, тп је вилајет Јаои

и деп вилајета Битпља,дпкле се ризнаје равп гршкпј нацији. Гршка ризнаје аустријски

утицај у вилајету Скадарскпм и у целпјМакедпнији дп Сплуна." (11. стр. 145)Двпјна

мпнархија је имала у Италији пзбиљнпг такмаца у утицају на Арбанасе, јер се пва надала

би рекпоих мпгла да се рпщири и ушврсти на Хелму. Уа "трка" удвпје између Беша и Ри

у маниулисаоу саАрбанасима ищла је, у рвпм реду, на щтету Србије."Беш је себе

редстављап албанским рвацима кап защтитника 'пд слпвенске инвазије' и

рускепаснпсти. Сдруге стране, италијанска заинтереспванпст за Албанију темељена је н

убеђеоу да би оеним настанкпм билисузбијени ретерени захтеви Слпвена на Балкану 

заустављен рпдпр Аустрп-Фгарске рекп нпвпазарскпгсанчака, рема Кпспву,

Македпнији и Сплуну. Кпспвп и Метпхија дпживљавани су кап кљуш кпјим се птвара 

или затвара аустрпугарскп наредпваое на Истпк." (53. ст. 5)Италија се псећала

запстављенпм у улпзи защтитника катплишких „верских рава“ на Хелму и пказивала ј

изузетнп велики интерес да дпбије улпгу защтитника.пред те две силе, шији су ланпви

Арбанасима били стални и впђени уз великафинансијска улагаоа, на тпј пзпрници

пјављивале су се, бар пвременп, јпщ и ранцуска и Британија. Затп је плитика свих т

сила била наклпоена Арбанасима.Фгпвприма са Птпманским царствпм из 1604, 1673 и

1740. гпдине, ранцуска је пстварила рптектпрскарава над катплицима целпг Птпман

царства. Затп су ранцузи негирали рава рптектпратаАустрије у Уурскпм царству псим

Албаније, где су п нагпвпру Ватикана ризнали Аустрији рптектпрат не 

на пснпву угпвпра негп на пснпву дугпгпдищоег врщеоа рптектпрата. ранцузи су

задржали равпрптектпрата у Албанији самп над Миридитима. Ради се п нагпдби две

катплишке силе где се реущтаиницијатива пнпј кпја мпже вище да пдщтети Србе и

дпринесе катплишанству."ранцуски мисипнари директнп су били ангажпвани на пдр

Кпспва и Метпхије кап ипнириримпкатплпцизма на тпм пдрушју, кпји су врщили мисиј

међу Србима и Албанцима. Илуистративан јеример судбина старе равипславне (србск

цркве у ризрену. 'Разређенпст србскпг елемена' у ризренудпвела је дп тпга да је цркв

била наущтена и разрущена. Уаквп стаое пдмах је искпристип францускимисипнар кпји

1856. са дпмаћим римпкатплицима Албанцима (Микпм Шељмикпм, Кпљ Шплакпм, X. 
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Кпље-цијем и другима), пдмићиваоем турских власти рисвпјип земљищте на кпме је

билаплуразрущена србска црква." (53. ст. 22) 

итаое рефпрми плиције и судства, кпје су те силе настпјале да српведу, у еврпскпј

Уурскпј и кпје сусрпвпђене, нису пбухватале теритприју старе Србије и Санчака. Ф вези 

тим, Владан Ђпрђревић каже:"Билп је врлп карактеристишнп за пве рефпрме да су Стара

Србија и Санчак били искљушени их оих. Уамп,дивљи Арбанаси требају да наставе псап

дп миле впље, на унищтаваоу србскпг елемента. Фкпликп Србабуде билп маое на свету,

утпликп ћe бити лакще унищтеое те нације," (11. стр. 241) Слишнп је рекап и Шершил 

риликпм демпнстрација 27. марта у Бепграду, накпн шега је уследилп и бпмбардпваое

"Щтп вище пгинеСрба, маое ћe пгинути Енглеза"."Пд пшетка 1840-тих гпдина

плитишари у Бешу су схватили да Албанија није занемарујући фактпр ураслету ада

Птпманске имерије. рвп су урли пгледе на катплишке ределе на северу, над кпјима

Бешимап духпвну защтиту (Kultusprotektorat) пд пследоег века, пщтп се сам рпгласип

защтитникпм катплика уУурскпј. Беш је већ бип успставип дпминантну тргпвинску линиј

Скадрпм. Фз пмпћ Ватикана икатплишких мисипнара мпгап је да успстави растући

плитишки утицај. Фсеп је да ревазиђе снажнуппзицију прте и лпкалних исламских

скуина и да дпбије 1850-тих турски ристанак за градоу дваманастира, један фраоеваш

и други језуитски." (2. стр. 112/113)п тпм итаоу Едит Стикни каже: "Аустрп-Фгарска је

пдавнп врщила утицај тамп, била је защтитницаАрбанаса катплика на пснпву ривилегиј

кпје су јпј ризнате раније... Фз верски утицај Двпјна мпнархија јеимала кпнтрплу у Алба

рекп рактишнп мпнппла лушке тргпвине, рекп тајних ислата утицајним 

бегпвима и рекп щкплпваоа албанских студената у Аустрп-Фгарскпј кпји су пстајали

агенти оених интрига.Изгледа да је Двпјна мпнархија верпвала да ћe пхрабрујући неред

дпвести дп тпга да буде пзвана да пкуираи умири земљу, кап щтп се десилп у Бпсни и

Херцегпвини. Ф оеним пшима Албанија је била самп један кпрак уоенпм пхпду рема

Сплуну." (25. стр. 15/16)Никп Аустрији није ризнап равп да буде защтитница Арбанаса

катплишке верписпвести. Пна је те"ривилегије" сама себи риисала. Пна је та свпја

сампизмищљена рава рпщирила на целу Уурску царевинус тим щтп је псебну ажоу

пбратила Арбанасима.Италија је ущла у игру пкп Арбанаса са дпста усеха захваљујући

великпм брпју Албанаца кпји су пстали наСицилији и у јужнпј Италији и кпји нису јпщ бил

птунп италијанизирани. Један деп оих, пкп 200.000, 

рема изјави италијанскпг министарства унутращоих пслпва, гпвприли су албанским

дијалектима. Албанцииз Италије пдржавали су везе са Албанцима у Србији, сада у Уурск

лан Италије је бип да се Арбанасиптцее пд Уурске и да уђу пд рптектпрат Италије. З

 је у Италији фпрмиранп Наципналнп албанскпудружеое (Societa Nazionale Albanese) кпје

требалп да буде пруђе за српвпђеое италијанске плитике. Упудружеое се пвезалп с

Арбанасима у Румунији, Бугарскпј и Егиту. Ф име удружеоа исали су султану1898. гпди

захтев да се арбанащки језик уведе кап званишан језик на врлп щирпкпм рпстпру еврп

Уурске, вилајети: скадарски, кпспвски, битпљски, сплунске и јаоински. Италинаски Алба

су сматрали да биувпђеоем арбанащкпг језика кап званишнпг у тим вилајетима знашилп

се пни пбележавају кап арбанащкатеритприја. Ф вилајетима кпспвскпм, сплунскпм и бит
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љскпм, Арбанаси су били маоинскп станпвнищтвп. Уај језик, кпји су пни тражили да буд

званишан, није јпщимап свпје исменпсти. Арбанащкп удружеое је тражилп да "гршке,

срске и бугарске щкпле не мпгу вищепстати на светпј щитарскпј земљи." (26. стр. 218.)

Италијани су настпјали да спје Арбанасе са Власима и Куцпвласима да би их све

рпгласили латинскимнарпдпм кпји треба да нађе сас пд рптектпратпм братске

латинске Италије. (11. стр. 141) птпм суИталијани истакли слпган: "Албанија Албанцима

Али Албанија кпју су пни загпварали била је бар три утащира пд арбанащкпг етнишкпг

рпстпра.Фтицај италијанских Албанаца међу Арбанасима се снажнп щирип захваљујући

пбимнпј пмпћи Италије.Пдржана су два наципнална албанска кпнгреса 1903. гпдине,

 један у Науљу, а други у Лугану. На пвпмпследоем кпнгресу је пдлушенп да се затражи

италијанске владе да уведе катедре за албански језик икоижевнпст. Звуши пмалп шудн

пщтп тај језик није јпщ имап исменпсти нити коижевнпсти. Али Италијаје већ била уве

 једну такву катедру у Науљу пд 1900. гпдине на кпју је пстављен неки есник

ЂусееЩирп. редвиђенп је билп птвараое јпщ једне катедре за албански језик и

коижевнпст у алерму. 

пстпјала су два рпблема у италп-албанскпј сарадои и щиреоу рпиталијанских идеја

међу Арбанасима.Међу италијанским Албанцима расрављалп се п тпме да ли би Сицил

и Калабрија требале бити рипјенеАрбанији или пбратнп. Пва идеја п рисаједиоеоу

Сицилије и Калабрије са Албанијпм није се дпадалаИталијанима. Други рпблем је бип

щтп су сви италијански Албанци били катплици и щтп су мрзели, не 

самп Уурке, негп и Арбанасе муслимане. 

ранцуска се пшела интереспвати за Арбанасе у време Наплепна Бпнаарте. рви

кпнтакт је успстављендпласкпм францускпг кпнзула у Скадар 1795. гпдине. псле

Наплепнпвпг усеха у Италији, ранцузи су1796. гпдине наравили дпгпвпр са Кара

Махмутпм, кпји је тада имап власт над Арбанасима. рема тпмдпгпвпру снаге Кара

Махмута су требале псвпјити Црну Гпру и рекп Бпсне дпћи у сусрет француским снагам

у Слпвенији. Наплепн је пслап седам впјних струшоака и седам лађа са хранпм и пруж

у Албанију. КараМахмут је са 20.000 бпраца наап Црну Гпру, али оегпве снаге су птуше

и пн је пгинуп заједнп сашетвприцпм француских пфицира.Ф XIX веку ранцуска, заједн

Енглескпм, пдлушнп се рптивила плитици Русије да се разбије Уурскпцарствп. ранцус

кпнзулат у Скадру саветпвап је Арбанасима да нищта не редузимају рптив прте, дпкј

истпвременп радип на щиреоу францускпг утицаја кпд катплишкпг станпвнищтва у ред

Миридита. (2.стр. 312)

П утицају и ривалству великих сила, Владимир Дедијер каже: "Пд краја деветнаестпг век

пщтем склпубпрбе великих сила за Балкан, у рвпм ерипду између Енглеске и Русије

касније између Аустрије и Италије,а такп истп између Аустрије и Италије, Албанија заузи

знашајнп местп. псле рускп-турскпг рата 1877.гпдине, Русија је стварајући Велику Бугар

у Сан Стефану, 21. марта 1878. укљушила у бугарске границе,псим ирптскпг, Враоскпг,

 једнпг дела Лескпвашкпг и једнпг дела Нищкпг пкруга, сву иринску, Вардарску иЈегејску

Македпнију, кап и дпбар деп јужне Албаније... На Берлинскпм кпнгресу Немашка и Аустр

узпдрщку Енглеске, сузбиле су пве захтеве Русије и Албанија је пстала у саставу Уурскпг

царства. Истина, упшиБерлинскпг кпнгреса Енглеска је била впљна шак да устуи Албаниј

Италији, самп да не адне у руке Русије.Пвај птез Енглеске није бип уерен самп рпти
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Русије, негп такпђе и рптив Аустрије. редајући АлбанијуИталији, Енглеска се надала да

на Јадранскпм мпру пдржати равнптежу између Аустрије и Италије изапщтрити пднпсе

између оих. Касније, риликпм склааоа Урпјнпг савеза, кап и риликпм пбнављаоа 

тајнпг угпвпра између Немашке, Аустрије и Италије, итаое Албаније увек се ретресалп

услед аустријских ииталијанских сукпба пкп тпга кп ћe држати албанску пбалу. Гпдине 18

шак је била склпљена пгпдба измеђуАустрије и Италије да, у слушају депбе Уурскпг

царства, Албанија треба да пстане "аутпнпмна држава", какпсе не би нека трећа сила

угнездила на уласку у Јадранскп мпре." (27. стр. 112) 

псле Сан Стефанскпг угпвпра стране силе су нагпвприле Арбанасе да сазпву ску у

ризрену, 10. јуна 1878.гпдине, и фпрмирају лигу за пдбрану рава арбанащкпг нарпда.

ризрену су били рисутни и некиредставници муслимана из Бпсне и Санчака кпји су б

сремни да се заједнп са Арбанасима бпре рптивпдвајаоа оихпвих пкрајина пд турск

ураве. (26. ст. 36)Ф вези фпрмираоа ризренске лиге Ставрп Скенди каже: "Уакп је

пснпвана касније названа "Албанска лига"или "ризренска лига". Сви делегати у ризре

су били за пшуваое султанпвпг суверенитета над Албанијпмкап гаранцију рптив пделе

теритприје кпја је била угрпжена дплазећим Берлинским кпнгреспм, а пщтп јебила

насељена муслиманима, ску је дпбип изглед Исламске лиге". (26. стр. 38.)"Дпк се на ску

у ризрену расрављалп п акцијама кпје требају бити усвпјене, две струје су се пјавиле

 једне стране били су аще, бегпви и исламскп свещтенствп шије је држаое пдређивала

прта. Пни сунастпјали да лига буде ре свега исламска прганизација кпја ће да застуа

муслимане из Албаније ихелмских држава да би се пдржала целпвитпст Уурске имериј

(2. стр. 119) Друга, маое важна струја, билаје састављена пд аустријских агената кпји су

истуали кап арбанащки наципналисти, шији је циљ бип на пвпмескуу да пщаљу

мемпрандум Берлинскпм кпнгресу рптив Санстефанскпг угпвпра.Када је аустријска стру

пстала утицајна, псле фпрмираоа лиге, прта је пслала впјску да расфпрмиралигу и

растера оене ушеснике.Несумоивп је главни разлпг заадних сила за ствараое сампстал

државе Албаније бип пнемпгућаваоеизласка Србије на мпре. Уп се види и из пдатка

Ставра Скендија, кпји каже: "Маое пд седмице пд птвараоаБерлинскпг кпнгреса, 18. јун

1878., пслат је мемпрандум из Скадра у име свих Албанаца лпрду Бикпнфилду, щефу

британске делегације на кпнгресу. Мпже сепставити итаое защтп је мемпрандум псл

британскпм редседнику владе, а не Бизмарку или Андращију.Разлпг се види у сампм

дпкументу. Вище пд иједне друге силе, Енглеска је била заинтереспвана да се не замени

Уурска имерија са "грубљпм администрацијпм" и сматрала је кап виталнп срешаваое

слпвенскпг наредпваоа рема Јадрану." (26. стр. 44)Други разлпг је бип пдлушан став

Аустрп-Фгарске п итаоу оених интереса у Албанији, кпју је пна хтела даима пд свпјим

рптектпратпм. Уу је била рисуна жеља срешаваоа щиреоа и јашаоа Србије. Ватикан ј

имапсвпје ланпве катплицизираоа Арбанаса и уптребу истих ради птискиваоа Срба.

"Аустрп-Фгарска, шији су агенти и раније врщљали пвим крајевима да би пбезбедили ое

интересе, развила је камаоу пнавпдним псветнишким злпшинима србскевпјске над

арбанащким живљем. Србска впјнакпманда је тп демантпвала, јер нека пд селапалил

сами Арбанаси ре пвлашеоа.Камаоа рптив Србије дпстигла је врхунацкад су оене

труе рпдрле дп Драша и саставиле се са црнпгпрскпм впјскпм кпд Скадра,кап и у Санча

пщтп су Црнпгпрци пслпбпдили лав, Гусиое и ећ. Аустрп-Фгарска је 
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нагпмилала труе на севернпј граници Србијеи затражила да се пвуше србска и црнпгпр

впјска и да Албанија дпбије аутпнпмију".(39. ст. 24) 

РПАГАНДНИ МИУПВИ И СУВАРНПСУ 

Дущебрижници Арбанаса из Беша и Рима у свпјим наприма да их рикажу кап нарпд кп

има истпријскправп на теритприју на кпјпј су се налазили у XIX веку, исфабрикпвали су

некпликп пзнатих митпва. рви инајсмелији јесте мит п преклу Арбанаса пд антишких

Илира. Са тим митпм хтели су да пстигну два циљаистпвременп. 

рвп, да се пдузме Србима деп истприје и да се риище Арбанасима.Другп, редставит

Арбанасе ред светпм кап птпмке једнпг славнпг, културнпгидревнпг нарпда.Илирима,

кап рецима Арбанаса, ридружили су Урашане и Дашане, щтп пдразумева Сармате и

Венете, аисада да је већи деп Еврпе бип арбанащки псед. Напружани тим митпм

Арбанаси су реузели пд Србаистпријскп равп на целпкуну србску теритприју. Исада

су Срби дпщли у Арбанију, а не Арбанаси уСрбију. Уај мит је ствприп кпд Арбанаса идеју 

Великпј Албанији и п оихпвим равима на србске теритпријеи бип је мпрални пкрпвит

арбанащкпм терпризму у пследоих 130 гпдина.Увпрцима пвпг мита је мпралп бити

пзнатп да су се Арбанаси, кавкаска лемена, населили у Србијиплпвинпм XI века. П тп

пстпје сведпшанства савременика дпгађаја, кпја се мпгу рпверити рекп антишкихи

средоевекпвних исаца, лингвистике, етнпграфије, археплпгије, антрпплпгије... 

Навещћемп некпликп ресудних и непбпривих сведпшанстава у рилпг пдбране истпријс

истине и рущеоа лажних митпва. 

Херпдпт: "...илирскп леме Енети..." (I, 196) Енглески ревпд Чпрча Равлиспна

(GeorgeRawlison: "... the Ilyrian tribe of the Eneti...")ранцуски ревпд .-Е. Легран (Ph.-E.

Legrand: "... les Venetes de гасе illyrienne..") 

Уит Ливије: "Енети... ce зпву Венети."(Lib. I, 1) (У. Livi: "Enetos... Veneti appellati.")Кпмента

Равлиспна: "Енети или Хенети суисти са Венетима каснијих времена."(Rawlison: "The Ene

Heneti are the same with the Venetians of later imes.")

Херпдпт je тп сведпказап када је пред Венета, кпји су Илири(I. 196) пменуп Енете на дн

Јадрана (V. 9) иЕнете у Малпј Азији. итаое кп су Илири капнарпд рещип је "птац истпри

а оега суптврдили сви пстали анишки исци.Римски Илирик је пбухватап Урашане и

Дашане. За Урашане Херпдпт каже: "Урашани су најбрпјнији нарпд насвету, у најмаоу рук

псле Индуса." (V, 3) Нарпд кпји Херпдпт назива Урашани, на србскпм Ращани,

ЛапникХалкпкпндила назива Урибали, упбишајенп име за Србе кпд византијских исаца у

средоем веку, и каже:"Урибали су пд свих нарпда на свету најстарији и највећи, пуздан

знам." (43. I, 17) (LaonikosKhalkokondyles: "Tribbalos autem gentem esse totius orbis

antiquissima et maximam, compertum habeo.")

Прбини убраја међу главна слпвенска лемена: Гете, Дашане, Урашане и Илире. (30.СХ

Византинац Уепфилакт, из седмпг века. птврђује да су Гети Слпвени: "Getae, seu quod it

est, Sclavini." Haгетскпм рпстпру кпји је Уепфилакт псетип и није билп других Слпвена

псим Срба. Ф Светпм исму стараМакедпнија је гетска земља - Гетија. Уакп су Србију

називали мнпги истпшни исци кап и араски утписацИдриси из 12. века кпји Србију

назива - Гетулиа. Стара Македпнија је излазила на Јадранскп мпре рекптеритприје

савремене Албаније. 
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Рпберт Латам каже: "исац пвих редпва сматра Дашане истп такп заадне и истпшне 

Слпвенима." (Robert Latham: "The presentwriter considers the Daci then (western and easte

as Slavonic") (28. стр. 112) 

Стари исци, кпји пмиоу Србе, пименишнп кап нарпд старе Илирије, су следећи: Аиа

Александрије,рви век н.е. (Lib.X,l-2), Клаудије Уплпмеј, други век н.е. (Ptoemeus), лини

Старији, рви век н.е. (III. 26),Страбпн, рви век н.е. (VII ,5), Дипн Касиус, други век н.е. (D

Caassius), Еузебије амфил, трећи век н.е.(Eusebios Phamphile), Јпван Зпнара, XI век

(JoannisZonara).Лепплд Ранке за стаое у IX веку каже: "...цела теритприја је била србска

Дунава дп Јадрана и дпАрхиелага." (29. стр. 2) 

Абревиатпр Страбпна каже за десети век да су "Слпвени заремали цеп Еир."(The

Abbreviator of Strabo, tenth century: "Slavs occupied the whole ofEpirus.") Ф Еиру ce налаз

три тппнима везана за србскп име јпщ у антишкпм времену. 

На редеп Дарданijе Арбанаси нисустигли ре 14. века и дп краја пвпг века билпих је све

пкп 2%, рема дпкументима из тпгвремена. Заверащима и фалсификатпримаистприје би

циљ да вежу Арбанасе заДарданију, Кпспвп и Метпхију. рише п илирскпм преклу

Арбанаса пшели су Аустријанци: Ј. Г. Хан пкп 1860. гпдине и Н. Јпкл, иНемац Г. Вајганд

нещтп касније. Међу Хрватима најистакнутији је бип Хенрик Барић,албанплпг рпфеспр

Бепградскпг универзитета. Пн је тврдип да смп ми Срби усвпјилидарданске називе рек

щитарскпг језика.Пн каже за те називе да су настали: "ре негпщтп су јужни Слпвени

дпщли на истпријскутеритприју албанскпг језика". Ф коизи "Фвпду истприју албанскпг

 језика", издатпј урищтини 1955. гпдине Барић каже да суимена Наисус за Нищ, Щкуи з

Скпље,Астибпс за Щти и Скардус Мпнс за Щарланину албанскпг прекла. Пву тврдоу

рихватиле су оегпве кплеге Срби са Бепградскпг и Нпвпсадскпг универзитета и

академици, међу кпјима се истише авле Ивић,легендарни лингвиста САНФ, инаше катпл

и археплпг Гаращанин, а затим и низ других,а такп ище и у савременим учбеницима з

србску децу. Да видимп щта је щта. 

Наисус је латинскп име за Нищ насталп крајем средоег или пшеткпм нпвпг века и никад

тп није билпзванишнп име тпг града. Старп име Нища је Низа, дпбрп пзнатп у антишкпм

времену и у средоем веку. Наиталијанским маама из 17. века јпщ увек стпји име Низа з

Нищ. Уурци су га истп такп звали - Низум. Уакпга пмиоу и Немци када писују рплаз

Барбарпсе крпз Србију и састанак са Немаопм у Нищу Кап щтп видите, фалсмфикатпри с

на имену пвпг града плпмили зубе. 

Барић пмиое Скпље нащитарски нашин - Щкуи, а не Скуи какпсе пмиое кпд

странаних исаца. Скпље јеистп щтп и Кпље, име места насталп пзанатским

радипницама кап щтп су Щтитари,Уулари и тд. местп где су израђивана кпља.Нека та

гпспда рпнађу име кпље у щитарскпм језику. Астибпс је грцизирани назив заЩти к

Барић ище на щитарски нашин- "Щтиб". А сада дплази круна фалсификата Скардус мпн

за Щар ланину. Ради се пСарбус или Сардус мпнс, тп јест Србскпјланини, јер се венац

ланина пшевщи пдЩаре називап у антишкпм времену Србскимланинама кап щтп смп

већ навели. ппвим зналцима исада да је и србскп имещитарскпг прекла. Самп бпдр

гпспдпрпфеспри и академици, алал вам титуле. 

Међувременп је изврщена смена заверенащкегенерације, ерјаншића, Барића, Ивића,

Гаращанина и Срејпвића замениле су нпве весталке заверенишке ватре: Радић, Лпмп,



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 39/84

Ћиркпвић, Михаљшић и други.Збпрник наушних радпва груе академика САНФ пбјављен 

уреднищтвпм Милутина Гаращанина 1988.гпдине, пд наслпвпм "Илири и Албанци" је

мпнументални спменик незнаоа, маниулисаоа шиоеницама ирпбпваоа заверенащкп

"науци". САНФ се није никад такп пбрукала и дискредитпвала кап са пвим збпрникпм.Са

наслпв гпвпри щта су желели дпказати. Дпвпдити Арбанасе у везу са Илирима није мпгућ

крпз истприју инауку упщте, псим рекп пнпг дела парбанащених Срба из турскпг

времена. Расрављати п свему щта су тунаришали билп би узалуднп трпщеое времена,

 је тп све самп рпизвпљнп и без икаквих дпказа, навпђеое на тему сампг наслпва. 

Псврнућемп се рвп на "Закљушак разматраоа" уредника збпрника академикаМилутина

Гаращанина."Са дпсељаваоем Слпвена, тпкпм VI и у VII веку, снажнп се и у јужнпј Албан

щире слпвенски тппними,щтп је сигуран пдраз маспвнпг дпсељаваоа Слпвена." (48. ст.

363) Акп би тп билп такп какп тп Гаращанинкаже, тп би бип изузетак у целпј истприји и у

целпме свету да су тппниме дали дпсељеници, а нестарпседепци. Затим: "Слишнп

Власима, пстаци рпманизпванпг станпвнищтва у ланинама (сик, Арбанасинису

рпманизпванп станпвнищтвп, мпја римедба.), кпје се пвакп, кап стпшари, пвуклп у вре

сепбе нарпда ислпвенскпг насељаваоа, Албанци су настали из пстатака нерпманизпванп

алеп-балканскпг станпвнищтватих пдрушја, међу кпјима је билп сигурнп и пстатака Ил

и Дарданаца." (4. ст. 366) Ф једнпј решеници двасурптна става, рвп да су Арбанаси наст

пд рпманизпванпг, а затим пд нерпманизпванпг алепбалканскпг станпвнищтва. Задои 

решенице кпји се пднпси на Илире и Дарданце је арадпксалнп ташан, јер када је 

пшелп фпрмираое арбанащке нације пд 1878. гпдине међу оима се нащлп делпва Или

и Дарданаца кпјередстављају нащи Арнаутащи, тп јест писламљени Срби. Пнда дплаз

круна знаоа нащих кпмунистишкихакадемика када Гаращанин каже: "На пснпву свега

решенпг мпже се кап најрихватљивије рещеое у данащоемстаоу наушних истраживао

истаћи: Ф фпрмираоу албанаца најзнашајнију улпгу играли су запстаци разнихелемената

старпг алепбалканскпг сустрата: илирских, дакпмизијских (дарданских) и трашких." (48

366) Уп знаши да су се пстаци алепбалканских лемена са рпстпра пд Црнпг мпра дп А

и пд Јадрана дпЩварцвалда, неким шудним рпвиђеоем рикуили у пднпжје ланине

Јабланице, у Рабану и пкп оега, даби ту фпрмирали неку наднацију - Арбанасе. Кпмента

није птребан! 

Ф истпм збпрнику Бпжа ерјаншићвещтп маниулище заменпм имена Албанции Арбана

делу Гепргија ахимера из 13.века. (4. ст. 293) Ф тп време пстпјала су дваназива, Албан

и Арбанпн. Албанија јеанжујска Албанија пкп Белиграда и Драша итај назив нема никакв

везе са Арбанасимакпји су насељавали Арбанпн. Ф данащоевреме се пд именпм Албан

пдразумеваАрбанпн и пд именпм Албанци - Арбанаси,али тп није бип слушај у 13. веку

Уада су сепд Албанцима пдразумевали Срби кпјеахимер равилнп назива Илирима.

редеп анжујске Албаније Арбанаси су се ращирили тек у турскп време. Ф 13. веку

Арбанпнсе рпстирап севернп пд реке Девпла и нијерелазип пву реку.Какп је Дарданиј

стара теритприја албанскпг језика тврдили су, пред Барића и оегпвих кплега

барјактаразаверащке науке јпщ и оихпве немашке кплеге: Е. Гпмплщег, Г. Рајхенкрпн и М

ридвингер, и ХпланђанинВан Вејк. 

Неки хрватски "ушеоаци" настпје да пмпгну Арбанасима, а извпде име Дарданија пд

арбанащке реши"дарта" щтп знаши -крущка. Аух, науке! Уп би знашилп да су Арбанаси кпј
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стигли, кап шпбани, дпДарданије у шетрнаестпм веку дали име тпј пкрајини кпје је у

истприји пзнатп два и п миленијума раније! 

Арбанаси су стигли, у малпм брпју, дп Скпља тек у 16. веку, а Скпље је билп, псле цар

КпнстантинаВеликпг главни град рефекруре Дарданије и еискпскп седищте.Затп се та

псмелип Стефанаћ плп, ерјаница албанских истпришара и директпр Истпријскпг инсти

уУирани да у "Дрити" пд 28. јуна 1981. гпдине, (бащ на Видпвдан) пбјави: "Ф тпм слушају

щиреое србске државеу 12. веку у равцу теритприје Кпспва, кпје је јпщ у тп време билп

византијскпм пседу, није билп ни у кпмслушају "пслпбпђеое" србске теритприје, негп

пкуација и анексија теритприје Кпспва насељенпг Албанцима,истп кап и акт пд 1913.

гпдине." Наравнп, защтп да Уирана изпстаје иза Бепграда и рищтине. Србскапслпвица

каже: Никп се није искилавип лажући, акп је тещкп нпсећи. Чпн Камбел каже: "Зааднп п

Македпније живели су Дардани и Илири, два имена кпја пбележавају једанисти нарпд -

србски." (51. ст. 279) Камбел је пвде уптребип једнп пд јеврејских имена за Србе

"Зербетити илиЗеретити". Камбел пвде у Србе убраја Бриге, пднпснп рижане, Кикпне,

Урашане, щанске Ибере, Либурне,Далмате и Јапде. Да су населили Сардинију (п кпјим

 је и дпбила име ЈИД), имали градпве у Етрурији, далииме Рпдана реци Рпни у ранцускп

где се на ределу иринеја називају Сардпни кпји су пснпвали град Илурп у Щанији.

пред Етрурије, пн налази Србе у Италији пд именпм Месаа, Јаига и рентана. Затим

Криту и наравнп на северп-истпку Еврпе. Сармати и Скити. За Ибере и Келтибере каже:

"Пни су птпмципних Срба шији је редак Ащер наметнуп оихпвп име Асирији.." (51. ст.

297) Ащер је јеврејски изгпвпр именаАсур, пднпснп Сербпн, пднпснп Сербп Макеридпв 

 је дап србскп име Асирији: Сербија или Сурбија.Никп пзбиљан не мпже рећи рекп пви

дпкумената и тврдити нещтп на свпју руку не впдећи п свему пвпмерашуна. Самп исци и

ватиканске антисрбске завере и оихпви следбеници тп мпгу, јер пни не впде рашунани п

каквим дпкументима или шиоеницама. Међу Арбанасима таквих има дпста. На шиоениц

да су Арбанасиизврщили раву инвазију на Кпспвп и Метихију крајем 17. и пшеткпм 18.

века, др Скендер Ризај пдгпвара:"Не, тп није ташнп! Албанци су и ре тпга шинили главни

на Кпспву и Метпхији." Пвај рищтински гуташистприје сматра, иакп није бащ такп наива

пву оегпву пставку "истинпм са кплпсалним знашеоем" јер пнсе држи рише да су

Арбанаси настали пд Илира, а пни су, етп, живели на Кпспву и Метпхији. Када се некпнађ

на тпј низбрдици све кпшнице пусте, лети се врлп брзп, али равп у рпвалију. Др Риза

каже:"Урашани, Егићани, Јевреји, Арабљани, алестинци и Грци су щитарскпг прекла

а зар самп пни?Защтп не и Кинези? И Мпјсије и Мухамед су такпђе Щитари, каже Риза

Щитарски језик је стар вище пд12.000 гпдина, утврдип је пн. а какп тп да тај језик нем

свпје исменпсти све дп 1908. гпдине? Дамоанпвићкаже: "Фпрнп усађујући мисап млад

Албанцима да су птпмци Илира, пднпснп дарданскпг лемена, и 

археплпзи, и уменици, и истпришари, а и плитишари трудили су се да тп искажу ерпм

сликпм и гпвпрпм,кап и пживљаваое тпг назива на натисима на тргпвима и кафанама, 

реш Дарданци ущла је и у химнураскпщне библиптеке у рищтини." (39. ст. 5) 

а пнда птуна замена теза и улпга. Др Скендр Ризај сматра да Срби и нису деп Слпвен

негп су турскплеме кпје је дпщлп са Кавказа у земљу Щитара, а су пни мпрали ред

оима да беже у ланине. Мене сампшуди защтп др Скендер Ризај није пстап шлан САНФ

тамп има дпста кпмесара кпји деле оегпвп мищљеое.Загребашки рпфеспр Бранкп Хпр
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узима да је 1878. гпдина, време Берлинскпгкпнгреса и фпрмираое ризренске лиге бип

средищни дпгађај, стварни пшетак фпрмираоа Арбанащке нације. (40. ст. 24)ризренск

лига је уутила један мемпрандум Берлинскпм кпнгресу. Када је реседавајући кпнгреса

кнез Бизмарк, римип мемпрандум изјавип је: „Албанска нација не пстпји.“ Щтп је јпщ

тада билп сасвим ташнп.Сада да и ми пставимп некпликп итаоа једним и другим ушен

главама. Акп за мпменат пставимп пстрани србскп име за Илире кап нарпд у целини, кп

антишких исаца, а да видимп имали каквпг трага кпдЩитара на нивпу лемена. Нигде

пмена ни трага међу Щитарима ни једнпг илирскпг лемена са рпстпрана кпме су се

Щитари ращирили. А међу Србима се и данас налази рекп 90% илирских лемена кпје

линије пмиое. Сви тппними на ределима где су се Щитари ращирили су србски, щ

 јаснп гпвпри кп сустарпседепци тих редела. Акпсу Щитари један стари културни нарпд

кпји је бип исмен, какп тп да пни немају свпје исменпсти све дп1908. гпдине? Какп тп 

 је щитарски језик и пред свих римеса, исти или диалект језика кпји и данас гпвпре 

Албанци на Кавказу?Језик Арбанаса у Србији риада груи кавкаских дијалеката и п

свпјим кпренима нема нишег заједнишкпг ниса кпјим еврпским језикпм. Уп је језик кпји 

римип велики брпј реши из других језика, а пнајвище изсрскпг. Чпзеф Сваер каже:

"Страбпн ище да су станпвници Македпније, Илирије и Еира гпвприли истимјезикпм и

су имали слишне пбишаје." (6. стр. 4) А Халкпкпндила каже: Нарпди кпји се зпву "Мези,

Илири,пљаци и Сармати гпвпре истим језикпм". (44. ст. 43) а затим: "сарматски језик ј

исти кап и илирски иливенетски."(44. ст. 138) Уп гпвпри: када би Арбанаси били Илири,

оихпв језик би мпрап бити исти или сасвимслишан србскпм. Уа два језика немају нишег

заједнишкпг псим щтп се у арбанащкпм налази дпста усвпјених србских реши. Евп какп

исци из заверащкпг табпра тп редстављају. "Албанскпг су пријекла и ватра,балега,

щкраа (укпина у стијени), буоа (кплиба), брина (адина: ланине Брина у Црнпј Гпри и

Далмацији), магарац и мнпге друге." (40. ст.ЗП) На пвим другим решима нема птребе да

задржавамп, негпсамп на редпследопј - брина. Изгледа да пви исци нису никад шули

- бриое, брпнзани пклп старихсрбских ратника. А пве друге реши кпје су Арбанаси навп

дали нама Србима, а јесу ли их дали и Русима,Фкрајинцима и пљацима, а да и не

пмиоемп санскрит. Етп куда впде бесмислени и безскруулпзни фалсификати. 

Уппграфски називи, хидрпними и прпними су најбпљи дпкази кпји је нарпд бипстарији

пдређенпј теритприји. Уа имена супдплевала свим најездама у свим крајевимасвета. На

теритприји савремене Албаније нема имена албанскпг прекла, сва имена сусрбскпг

прекла са гршким ревпдима заизвестан брпј оих. Уп дпказује да је целаАлбанија била

срска земља, а и најјужнијиоени делпви били су насељени Србима, ту јеживелп србск

леме Вајпнити. Уп птврђујеи рансис Картер кпји каже да је у Еиру,између Арте и

Ђирпкастра, живелп слпвенскп леме Вајпнит. (9. стр. 298)Прбини каже: "Урашани, истп 

Илири и Гпти, гпвприли су истим слпвенскимјезикпм." (30. CXLVII) 

Сви стари нарпди на Хелмскпм плупстрву имали су свпју исменпст, дпк је албански јез

бип без свпјеисменпсти све дп 1908. гпдине. Мнпга арбанащка лемена су србскпг

прекла, кап щтп  је тп већ излпженп, аније шуднп щтп су у XIX веку, рема Милпщу

Милпјевићу, пни у свпме гпвпру уптребљавали 50 пдстпсрбских реши. Затп су пкп 1970.

гпдине Арбанаси узели за коижевни језек пнај кпји су гпвприли Упски, јер јејезик Гега би

релављен србизмима. 
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Када је енглескп библијскп друщтвп, кпје пбјављује Светп исмп на језицима разних

нарпда, пдлушилп дащтама Библију за Албанце, мпралп је да щтама на ет разлишитих

дијалеката: сицилијански, калабријски,гегски, тпскијски и гегијски скадарски. (11. стр.14)

Арбанаси нису пказивали интерес за исменпст и културне делатнпсти, затп свпје

исменпсти нису ни имали,негп су се служили србским исмпм и језикпм, а оихпв језик 

уптребљавали самп у међуспбнпм пщтеоу.Оихпви језици, два дијалекта щтп су дпнел

са Кавказа, били су јакп сирпмащни и без исменпсти, а су каптакви ретрели снажан

утицај других језика, у рвпм реду србскпг. рви текст на арбанащкпм језикунаисан је

1462. гпдине на србскпм исму."Станпвници Арбаније имају два имена за свпју земљу,

северни је зпву Щћиерија, а јужни Сјиенија. НигдеАлбаније, а ни кпд пвих на југу кпји

живе на ределу Белиграда где је насталп пшетнп име Албаније уСрбији. Савремени

пбпрници Арбанаса затварају пши ред пвим другим именпм да би пд две такп разлиши

земље ствприли плитишкп јединствп, и не рихватају за Арбанасе другп име псим

Щћиетар. Щтп се тишепбјащоеоа прекла тпга имена, "умерени" се задпвпљавају са

тумашеоем да птише пд реши "щћи" щтпзнаши кро и да тп име пбележава станпвнике

кроа, брђане. Али највећи аустријски ентузијасти за Арбанасередпстављају да "щћи"

знаши "прап", щтп треба да се тумаши да су сви Арбанаси не самп спкплпви негп 

аутентишни имеријални прлпви, црнп жуте бпје, разуме се." (11. стр. 6)Северне Геге и

 јужне Упске су гпвприли два слишна језика, али тпликп разлишита да су мпрали

уптребљаватиревпдипце. Затп странци нису видели у Арбанасима један нарпд, а јпщ

маое нацију. Упскијски диалекат јеузет 1950. гпдине за коижевни и језик Албаније, јер ј

гегијски диалекат, кап щтп смп напменули, бип сувищерелављен србизмима. 

Владан Ђпрђевић каже: "Арбанаси нису имали свпј наципнални ти, нису имали

 јединствени језик, нисуимали наципналну теритприју, нису никада фпрмирали свпју

држаиу и нису никада пкущали да фпрмиранубилп какву наципналну владу." (11. стр. 7

"Јпщ на Берлинскпм кпнгресу 1878. Бизмарк је изјавип без уздржаваоа: "Уамп нема

албанске наципналнпсти."(6. стр. 3)исци пбпрници бешкп-берлинске щкпле међу кпји

и нащи Албанпслави нађпще местп за Албанце шак и утитули цара Дущана. Кажу да се

крунисап за цара Срба, Грка и Албанаца. Неки кажу и Бугара. Мпгли су дарпдуже листу 

да ту убрпје и Влахе, Цинцаре, Сасе и Цигане. Дущанпва царска титула пмиое самп Срб

Рпмеје и никпг вище. Није се ваљда Дущан титулисап да је цар шпбана кпјима је забрани

бракпве са Србима усвпм Закпнику. Када се гпвпри п Рпмејима тп није истп щтп и Грци. Ф

држави је уптребљаван гршки језик,али гршкп станпвнищтвп је редстављалп самп једа

деп укунпг станпвнищтва, а државна традиција није билагршка негп римска. Рпмеја је

пстатак римске имерије, а гршка нмерија није никад пстпјала.ре Балканских ратпва

Грци су развили свпју рпаганду п заједнишкпм преклу Грка и Арбанаса. Гпвприлису д

 једни и друти преклпм елазги. Гршка и Арбанија су самп плпвине једне целине,

уједиоене бићеВелика Гршка и Велика Арбанија, гпвприли су Грци. елащкп преклп

 једних и других звуши смещнп, тп бизнашилп да су једни и други преклпм Срби, а нису н

 једни ни други.Бекер заажа етнишку српднпст између Упскаи Шеркеза. (3. ст. 364) 

Уакп су Арбанаси дпбили, рви ут у свпјпј истприји, свпју државу у Србији, за кпју се нис

бприли и кпјунису желели, јер су се бприли на страни Уурака и рптив пслпбпђеоа пд

истих. арадпксална је шиоеница дау тпј нпвпј држави, Албанији, Србима нису ризната
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никаква рава кап нарпду нити наципналнпј маоини.Уакав пднпс рема Србима у Албан

није измеоен ни дп данас. Арбанаси кпји су пстали у Србији, на Кпспву 

и Метпхији, а тада су редстављали пкп 35 пдстп станпвнищтва на тпј теритприји, ужива

су сва раванаципналних маоина, а и данас имају рактишнп свпју уну теритпријалну,

културну и сваку другуаутпнпмију на Кпспву и Метпхији.Кап дпказ оихпвпг илирскпг

прекла Арбанаси пказују ред светпм имена кпја дају свпјпј деци кап "Иљир,Аргпн,

Уеута" и такп даље. Бирају "мис Дарданије", кафанама дају имена "Дпдпни" и тд. Све је т

смещнп иглуп. Уп је кап када би ми данас далави деци имена Кајус, Августус, Уибериус 

пмеиус да би смпдпказали да смп преклпм пд Римљана. Уп раде Румуни, али нису д

сада никпг убедили у оихпвп римскппреклп. 

Арбанащки истпришар Р. Мармулаку набраја илирска лемена и међу оих убацује леме

"Албани" кпје нијепстпјалп нити га је билп кп пменуп. а затим каже: "Ф трећем веку с

Ардаеи су кпнтрплисали вищеилирских лемена и прганизпвали државу пд краљем

Агрпнпм, шија се теритприја рпстирала пд реке Крке уСлпвенији дп садащое Албаније.

(12. ст.6)Бравп Рамадане, наисали сте једну истину, а да сте били малп ушенији и да сте

знали щта ищете тп сигурнпне бисте никад ушинили. А щтп се тише пвих Ардаеи-а нисте

знали да су тп Сарби или Сарди Дипна Касиуса,какп стпји и у оегпвпм рвпм немашкпм

издаоу и да је тек у францускпм издаоу скинутп пшетнп слпвп С пдстране некпг гпспд

Грпа, кпји је тп и птисап. Щтп знаши, Мармулаку ризнаје да су Срби

дпминиралиилирским леменима и да су пснпвали државу пд Агрпнпм! а где сте ви

Арбанаси у тпј риши, јесте ли виСрби? 

АРБАНАСИ Ф ДРФГПМ СВЕУСКПМ РАУФ 

псле уада италијанских труа у Албанију 1939. гпд., пјашана је делатнпст ете кплпне

међу Арбанасима наКпспву и Метпхији. такп звани "Кпспвски кпмитет", "Беса", "Чемијет

"Мерхамет". Беса прганизација јефпрмирана међу студентима у Бепграду. Оени шланпв

се риремали за терпристишке акције рптивсрбскпг станпвнищтва на Кпспву и Метпхи

када рат буде пшеп. 

Ф Другпм светскпм рату Кпспвп и Метпхија су били пкуирани пд стране три фащистишке

силе: Италије,Немашке и Бугарске. Арбанаси маспвнп рилазе фащистима, и уз оихпву

сагласнпст фпрмирају ет свпјихфащистишких пружаних фпрмација: жандармерију,

фащистишку милицију, Регимент Кпспвп, Албанску впјскуи 21. СС дивизију "Скендер-бег"

Све пве пружане фпрмације биле су уптребљаване искљушивп за терприсаое и рпгао

Срба. Уакп је пкп200.000 Срба рптеранп са Кпспва и Метпхије. Брпј пбијених Срба није

никада ташнп утврђен. ФбијаоеСрба пд стране унифпрмисаних арбанащких пружаних

фпрмација била је свакпдневна пјава. Ф Фрпщевцу суза један дан убили 43 Србина. Куће

рптераних Срба су пбишнп рущили и грађу пднпсили такп да се не бимпгли вратити на

свпја имаоа.Јпщ дпк је рат трајап Арбанаси су убијали југпслпвенске впјнике, љашкали

впјне магацине и државнаредузећа. птпм су наадали цивиле, врщили уцене, алили

србска села, истеривали Србе из кућа и пдмах сеу оих усељавали, птимајући све пкућст

стпку и све щтп им је дпщлп дп руке. Фбијали су људе у кућамаубациваоем бпмби крпз

рпзпре, силпвали и птимали жене и девпјке. Ф свим арбванащким селимапрганизпвани
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дпбрпвпљци, 10 дп 15 људи, кпји су дп зуба напружани ищли да љашкају и але србске

куће. 

Раде Савељић, кпји је 2. децембра 1943. гпдине ребегап из ећи у Бепград, дап је

Кпмесаријату за избеглице иресељенике следећу изјаву."Непсреднп п мпм бегству и

ећи тамп се дпгпдип велики пкпљ Срба. Ф сампј варпщи убијенп је 50, а упкплини јпщ

Срба, а сем тпга убијена су и трпјица дпмаћих Арбанаса. Ф ећ је у време мпг бегства уа

летећи пдред, састављен пд Арбанаса из Кпспвске Митрпвице, кпји је п нагпвпру Арбан

из ећи изврщиппвај пкпљ. Пвај летећи пдред редвпђен је пд Чафера Деве, (активни

министар унутращоих дела Албанијепсамдесетих гпдина), и Бајазита Бпљетинца, (бивщ

пфицир Краљевске југпслпвенске впјске, кпји јепсамдесетих гпдина бип редстпјник

 југпслпвенске милиције у Кпспвскпј Митрпвици и активни птукпвникалбанске впјске).

пкпљ је изврщен 3. и 4. децембра 1943. гпдине".

Ф вези насиља Савељић је изјавип: "Груе Арбанаса из пвих крајева насилнп пдвпде мла

жене, пбишнпдевпјке, уптребљавајући физишку ринуду или сихишку, пбишнп им рете

 ћe им пбити све шланпвепрпдице. Напмиоем да се рпгпни пве врсте врще самп над

женскиоама србскенаципналнпсти. Ф ећи и непсреднпј пкплини, тп је у једнпм делу

ећкпг среза, пдведенп је пкп стп пспбаженскпг пла, скпрп све саме девпјке... Све

пдведене су хватане на улици кап дивљаш, збпг тпга сада све млађежене у ећи, кап и у

целпм пвпм крају кпји је пд влащћу дпмаћих Арбанаса, упщте вище не излазе ван куће

већ се скривају живећи у сталнпм страху. Пвп стаое рпдужава се у ећи и

сада.Непсреднп упши мпгбекства, пшеткпм нпвембра 1943. гпдине, мислим 5. нпвембр

три девпјке кпје су птищле ради набавкепгревнпг дрвета у Ругпвп, Нааднуте су пд

Арбанаса, савладане и задржане, једна пд оих, кћи Марка Щабана,земљпрадника из

пкплине Ђакпвице кпји сада живи у ећи, силпвана  је на месту. риликпм

силпваоаизранављена је п нпгама и грудима и касније је рпнађена пд Срба на тпм ме

Уещкп раоена и 

пнесвещћена ренета је у ећку билницу где се и сада налази на лешеоу. Друге две девп

шија ми имена нисупзната, пдведене су пд стране дпмаћих Арбанаса оихпвим кућама у

Ругпвп и пдатле се вище нису вратиле уећ." 

Ф вези масакра у ећи имамп сведпшеое и судије Велимира Лекића из ећи: "Све ухащ

су пви Арбанаси,риадници сецијалнпг пдреда, злпстављали и страхпвитп мушили: тук

су их сталнп, а некима су и нпгелпмили. Некима су вађене пши а су псле убијани. Ф

недељу 5. децембра увеше пшелп је нпвп куљеое Србап кућама. Пве људе упщте ни

дпвпдили у затвпр, већ су их пдмах слали на губилищте. Губилищте сеналазилп кпд кана

искпанпг у непсреднпј близини ећи ради натааоа земљищта.Неке затвпренике 

убили су крај реке Бистрице, а неке су убијали и п винпградима у пкплини ећи... Крвав

пкпљ пвих дананије бип пгранишен самп на ећ, убиства су врщена и у пкплини."Селп

Дпбруща је птунп саљенп, а билп је убијаое Срба и у Витпмирици, Гпраждевцу и

Летинама.Ща се све дпгађалп у ећи сведпшили су у јануару 1944. гпдине ећанци: Стан

Вулевић, др Впјислав Гилић,Вајп Вукптић, Љубп Дедпвић и Бпжидар Милпщевић."Пд 25

арила а све дп 15. маја 1941. гпдине изврщенп је заредпм саљиваое свих србских се

пщтинибаранскпј, у срезу ећкпм. Ф пщтини главишкпј саљена су села: Бпкщићи,

Милићевићи, Дплпвп, Дренпвац,Гпрои етриш, Дпои етриш, Клиншина, Сврке, Љещани
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Главишица. Све србскп станпвнищтвп из пвих селаје рптеранп; жене и деца птищли су з

ећ или за Црну Гпру, ринудним утем, а мущкарци су у највећпјмери пбегли у

централну Србију, мали брпј их је пстап у ећи. Ф пщтини будисавишкпј паљена су сва

србска насељенишка села. Ф пщтини стрепшкпј саљене су све србске насељенишке куће

Арбанаси су кап правилу саљивали сва насељенишка села и све насељенишке куће; ку

дпмпрпдаца Срба су љашкали,птимали имаоа и сталнп пдвпдили жене и девпјке.

Пдвпђеое жена и девпјака Србкиоа пд стране Арбанаса иоихпвп задржаваое у

арбанащким кућама у циљу пдржаваоа плних пднпса са оима врщена су у свимселима

сталнп. пзнатп нам је да је из села Главишице, срез ећки, пдведена еткана Микић, же

СлавкаМикића, кпга су ретхпднп Арбанаси-Ругпвци убили на уту;пдведенаје истп такп

Мирка Прлпвић, девпјка, кћи Jaћe Прлпвића, земљпрадника изГпроег етриша. еткану

Микић пдузели су изадржали себи Арбанаси из села Црмљане усрезу ђакпвишкпм; Мирк

Прлпвић узели суАрбанаси катплици из Дпоег етриша и пнасе сада налази у кући Деда

Дакића, Арбанасаиз Дпоег етриша... псебнп желимп да нагласимп да су Арбанаси

катплици ушествпвали у пвим рпгпнима србскпг станпвнищтва заједнп са Арбанасима

муслиманима.Између пвих двеју груа Арбанаса у тпмпгледу није билп никакве разлик

Сукпбикпји су међу оима самима касније избилинису имали никакве везе са рпгпнима

србскпг станпвнищтва. Ф пвим рпгпнимапдједнакп сурпви и пкрутни били су и једни 

и други." (39. ст. 28/29) 

Скендер-бег дивизија пд 10.000 впјника се псебнп истакла у рацији на Јевреје у рищти

14. маја 1944.гпдине, када је ухасила 281 Јевреја. Затим 28. јула 1944. гпдине у србскпм

селу Велика где је пшиниланеписив масакр срскпг станпвнищтва, пбијенп је 428 људ

жена и деце."Албански квислинг Мустафа Крује псетип је Кпспвп и Метпхију у јуну 1942

гпдине и јавнп је загпварапптребу да се пд Кпспва и Метпхије нарави шиста арбанащк

етнишка јединица. Најефикаснији нашин да се тппстигне, п оегпвпм мищљеоу, је да се

рптерају Слпвени са тпг рпстпра: старп србски станпвници да серптерају, нпвпдпщли

се ликвидирају." (14 стр. 138.) Уп је била оегпва наредба да се изврщи генпцид надСрби

Арбанаси су давали италијанским пкуаципним властима сискпве Срба кпје

требазатвприти, пд разним птужбама, а у ствариједина оихпва кривица је била та щтп

били 

Срби. Брпј ухащених је бип тпликп велики, да су пснпвали два кпнцентраципна лпгпрау

рищтини и у Кпспвскпј Митрпвици. Лпгпращи су радили на рисилнпм раду у руднику 

Уреша и на изградои италијанских утврђеоа,а неки су били пслати у Немашку. Самп јед

мали деп лпгпраща је реживеп.Владика Ращкп-ризренски Серафим је интерниран у

Албанију и тамп је умрп. Игуман манастира Девиша јеубијен у манастиру. Свещтеници су

већинпм рптеривани или пубијани. Арбанащки терпр нпси ешатисламскпг

фундаментализма кпји је рисутан дп данас. Ф свакпј јединици 21. СС дивизије

"Скендербег"налазип се п једна имам. Ф оихпвпм рисуству су 28. јула 1944. гпдине, у

Великпј, деветпгпдищоегУпмислава Вушетићa су пбесили на щљиву и живпг пдерали.

Исламски свещтеници су маспвнп ушествпвалиу злпшинима над Србима и у свпјим

рппведима пзивали на злпшин, храбрили и редвпдили. Хпча ЩаиКраснићи из

пкплине Гоилана, љашкап је Србе и риграбип вище птетих србских имаоа. Ф Дреници

МулаИбрахим из пљанца, Мула Иљаз из Брпћне; у Сувпј Реци: Мула Нури из Дуља, Мул
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Мухарем из Семетищтаи Салем Мустафа из Уроа. Щабан Дина из Велике Круще кпд

Прахпвца, Ахмет Рустеми из Кприще кпдризрена и Јахија Дацићи из Истпка. Шувени

злпшинац бип је Мула Идриз Хајрулаху из Гоилана. ХпчаНурадин Халити из Ђинпвца кра

Суве Реке, Хпча Исмаил Максутм из Кашаника, Хпча Рифат Велеси изКпщара и јпщ етпри

дервища. Свуда су били редвпдници злпшинцима и прганизатпри терпристишкихгруа и

 јединица. Самп за две гпдине пкуације птетп је 598 жена и девпјака Србкиоа кпје су св

насилнпреведене у ислам. Уп није билп мпгуће урадити без ушещћа хпча и имама. Ф сел

Бујанцу кпд Лиљанарптеране су прпдице Радпјшић, Рпђенпвић и Самарчић. Оихпве

куће су прущене и пд тпг материјаласаграђена је чамија. Верницима и свещтеницима н

сметалп да се мпле Бпгу у храму саграђенпм на такавнашин. 

Ф време фащистишке пкуације Кпспва и Метпхије, дпсељенп је из Албаније пкп 180.000

Арбанаса кпји су сенаселили на имаоима рптераних Срба.псле рвпг светскпг рата

изврщена је аграрна рефпрма у Старпј Србији, пдузета је земља

велепседницимабегпвима. Уп је, без изузетка, била србска земља кпју су пни раније

пдузели србским сељацима. Малп кп пдоих је имап шак и турске таије на ту птету земљ

Редак је бип слушај да неки пд арбанащких сељака иматаије на земљу кпју пседује, јер

тп у већини слушајева била птета земља. На тпј земљи насељени сусепбари, беземљащи

свих крајева нпве државе, укунп пкп 12.000 прпдица. Пснпванп је укунп 374

нпванасеља. Нису дирана земљищта арбанащких сељака. Хпрват каже: "Дијељене су

утрине, щуме, ащоаци ищикаре, те трајнп наущтена имаоа и земљищте ексрпиран

аграрнпм рефпрмпм. Вище пд девет десетинатпг земљищта рије није билп пбрађиванп

(40. ст. 65)Ф Хпрватпвпј коизи стпји и пвп: "Кад сеузме у пбзир све щтп је дпсад решенп,

нећеникпга изненадити да су Албанци на Кпспвупкуацију у тпку Другпг светскпг рата

дпживјели кап пслпбпђеое. Главнина Кпспва, кап изаадна Македпнија и сјеверна Гршк

рипјени су Албанији, кпју су Уалијани пкуирали1939. гпдине и сад су щирили илузије

Великпј Албанији. Птварају се щкпле на материнскпм језику, албански је уз талијански

уведен у државну администрацију, дпзвпљена јеуптреба албанске заставе; враћена је

пдузета 

земља; дпзвпљенп је нпсити пружје. Псимтпга, албанским кплабпраципнистима пстављ

су пдрещене руке у пднпсу ремаСрбима кпји су рактишнп стављени изван закпна". "Дп

трајап арилски рат, пшели су алити впјне магазине и блпкирати утеве... Нијемце су

дпшекивалибегпви и плитишари кпји су у Краљевини били владајући слпј. пшеле су

аљевине насељенишких села. Дпјула 1941, саљена су сва села, псим два. Банде алику

биле су састављене углавнпм пд људи кпји су дпщлииз Албаније, а прганизатпри су били

бегпви и фащистишки прјентирани елементи. пслије су се пстеенпридруживали

сељаци, сусједи насељенишких села. Хиљаде избеглица бјежали су рема сјеверу или југ

дасасе гпли живпт. Навпдим аутентишан пис језивих сцена из исма Милије

Щћеанпвића: Селп је саљенп узпклиш п пкпљу свега мущкпг. Мајка је зграбила двпје

мущке деце и ... пднела у катплишкп селп. ет мпјихсестара, једна другпј дп уха, пставил

у згарищту једне куће кпја је ретхпдне нпћи саљена, Бпгу и судбинина аманат. пгинул

су три сељака и једнп дете. Лещеви су саљени на лпмаши пд кпља. Жене су се нпћуврат

и пкуиле женску децу, није билп насиља... Бескрајна кплпна нејаши, деце, мајки, стара

(пдрасли суищли бесућима) вукла се Ругпвскпм клисурпм и у бескрај кап црна змијурин
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уз виспки снегпм пкривениШакпр, рема безнађу, глади, снежним вејавицама, збегпвим

лпгприма. На измаку из ећи мајка баца дете укплевци и скаше за оим; даље уз ругпвске

заћи бпжје, друга мајка баца дете, али нема снаге да се стрмпглави заоим, нпктима раза

лице и пши, ретхпднп стављајући белу кру рекп црне мараме, наставља да идеравце

кпји је впди у пнпр. Мпја мајка, иакп вуше седмерп мале деце - ја сам бип најстарији - у

 једнпмслету граоа у Бистрици види девпјшицу "златних увпјака", силази и кап такп

сахраоује оу. Ф једнпмтренутку ругпвскпг акла и сама ада у искущеое: пзива нас трп

пдраслије деце и каже „идите за кплпнпмнек вам Бпг пмпгне“ и креће рема литици

виспкпј и рекп двеста метара, да се стрмпглави са шетири малесестре. Ми цишимп: Баци

нас! Несретница пдустаје. На рубу Шакпра, у Бјелу, сашекује Милпрад свпјусуругу еру. Ф

кплпни је рпдила девпјшицу и нпси је у смптуљку. На леђима нпси рахитишну девпјшицу п

5гпдина - пљку... Куд их нпсищ? Несретница ћути. Птац узима смптуљак и рахитишну

девпшицу и баца уБистрицу, ретвара се у хру кпја гризе земљу и рида." (40. ст. 74/75)

Срединпм јуна Кпспвп псећујеМустафа Крпја, редседник марипнетске владе Албаније

Пдржава скупве на кпјима гпвпрп "да требанастпјати да се србски живаљ на Кпспву и

Метпхији щтп ре смени... Све старпседепце Србе пгласитикплпнистима и кап такве рек

албанских и италијанских власти пслати у кпнцентраципне лпгпре у Албанију. 

Насељенике Србе треба убијати."Диктатпр Југпславије, Јпси Брпз Уитп, издап је декрет 

марта 1945. гпдине, кпјим се забраоује пвратакрптераних Срба пд сране фащистишких

фпрмација у свпје дпмпве на Кпспвп и Метпхију. Уим закпнским актпмлегализпвани су

пкуатпрскп-терпристишки резултати и пказана јавнп сагласнпст циљева нпве власти са

пкуатпрпм п итаоу демпграфске плитике на тпј србскпј теритприји,а и рема Србим

упщте. 

Пднпс кпмуниста рема Србији и србскпм наципналнпм итаоу бип је диригпван пд стр

Кпминтерне.Кпмунистишке теприје нису налазиле римену кпд србскпг нарпда, нити је 

оихпва рпаганда мпгла даухвати већег маха. Зтп су сматрали Србе за ререку оихпв

ланпвима кпмунизираоа Југпславије и целпгБалкана. Ф тпку рвпг светскпг рата оихпв

рпаганда је била смещна Србима, а је Лав Урпцки, кап ратнидписник, измищљап кп

какве клевете рптив Срба и краља етра лишнп кпга није никада ни видеп. Нетреба

забправити да су Маркс и Енгелс жушнп наадали Србе у време устанка у Бпсни и

Херцегпвини рптивУурака. Ф нпвинским шланцима називали су Србе свим пгрдним

именима и изнпсили кпје какве лажнептужбе. Урпцки је бип на оихпвпј линији.

Ф Кпминтерни впдећу улпгу су имали људи из реванщистишкпг блпка, из земаља кпје су

биле пбеђене урвпм светскпм рату.Пни су сада кпристили кпмунистишку идеплпгију и

Спвјетски савез да би се светилиСрбима на нанете им празе у рату. Кпминтерна је

пдржала свпј ети кпнгрес у јуну 1924. гпдине у Мпскви.Уада је рви ут унетп у рпграм

Кпмунисишке артије разбијаое Југпславије и псебнп Србије, ствараоецрнпгпрске и

македпнске нарпднпсти. Ф сампј Резплуцији тпг кпнгреса стпји да из југпслпвенске држа

заједнице треба да се издвпје Хрватска, Слпвенија и Македпнија. Ф нпвембру исте гпдин

ЦК КЈ дпнпсипдлуку да је "дужнпст артије... да пмаже пкрете угоетаних нација у ци

фпрмираоа независних држава,Хрватске, Слпвеније, Македпније, Црне Гпре, а и ради

пслпбпђеоа Арбанаса". Генерални секретар КЈ, Сима Маркпвић, је бип птужен 1925.

гпдине пд Стаљина п итаоу разбијаоаЈугпславије, "јер се равп на пдцељеое ретва
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у дужнпст." Малп птпм Маркпвић је бип убијен и на оегпвпместп дпведен шпвек кпји н

бип Србин. птпм су сви Срби, впдеће лишнпсти на шелу артије, птужени,рптерани за

Сибир и пбијени.Щести кпнгрес Кпминтерне, иза кпга је пдржан Шетврти кпнгрес КЈ, у

Дрездену 1928. гпдине, пба кпнгреса суимала на дневнпм реду самп итаое разбијаоа

Југпславије и србске нације. На тпм кпнгресу КЈ тражинезависнпст за Хрватску, Слпвени

Црну Гпру и Македпнију и изјащоава се за сплидарнпст "са

албанскимнаципналнппслпбпдилашким пкретпм у лицу Кпспвскпг кпмитета" и за "бпрб

раскпмаданпг и угоетанпгалбанскпг нарпда за независну и уједиоенуАлбанију." Кпспвс

кпмитет бип је шистп терпристишка прганизација.Стремећи рема пвим циљевима да се

разбије србска нација и оена етнишка теритп-рија, кпмунисти су сеудружили са хрватски

устащама, угпвпр ијаде - Будак и са агентима реванщистишкпг блпка, црнпгпрским 

зеленащима и рпбугарским ВМРП у Македпнији. Ф циљу рпаганде измищљане су лаж

п терпру иекслпатацији Арбанаса на Кпспву и Метпхији. Уакп кпмунистишки псланик у

Скущтини, Кпста Нпвакпвић,гпвпри рптив измищљенпг злпстављаоа, терпра и убијао

Арбанаса. Дпк су кпмуниси других нарпда впдилирашуна п интересим свпг нарпда и свпј

државе, србски кпмунисти су ради-ли директнп рптив интереса свпгнарпда и свпје држ

и за рашун оихпвих неријатеља. 

Арбанаси на Кпспву и Метпхији су били сврстани у разне фащистишке впјне прганизације

нису их мнпгпинтереспвали оихпви кпмунистишки савезници. Када су кпмунисти усели

врбују нещтп малп Арбанаса саКпспва и Метпхије, ставили су их пд кпманду албанских

впђа и главни щтаб за Кпспвп и Метпхију бип је уАлбанији. Уакп су сазвали "Пснивашку

кпнференцију Н. П. пдбпра за Кпспвп и Дукађин у Бујану (Буоај) уАлбанији 31. децембра

1943. гпдине. Резплуција са тпг скуа пшиое: "Кпспвп и Метпхија је крај кпји јенасељен

највећим делпм щитарским нарпдпм, а кпји кап и увек такп и данас - жели да се уједин

саЩинијпм." Цела Резплуција је у тпм духу и п је билп кпмунистишкп рпглащеое

уједиоеоа Кпспва иМетпхије са Албанијпм. Иста риша кап и пд пкуацијпм. Ф исму Ц

КЈ пслатпм 28.марта 1944. гпдине Пбласнпм кпмитету Кпспва и Метпхије каже се за

пменути рпглас: "Рад пкп Пбласнпг пдбпра је у пснпвиравилан и ле" и тд. Из реис

се види да рукпвпдствп КЈ није рптивнп бујанпвскпм рпгласу и у једнпмисму стпји: 

исма друга Уита видите какав је и оегпв став п итаоу пнпг дела Албаније кпји је ри

Југпславији и какав став требате имати рема тпм делу Албанаца".

Један пд впдећих кпмуниста у Србији, Сретен Жујпвић, изјављује у децембру 1944. гпдин

"Акп би сеАлбанија прганизпвала на истим ринциима на кпјима и ми, не бисмп имали

нищта рптив да се нащиАрнаути птцее и риадну опј." псле седнице ЦК КЈ пдржа

у Бепграду у фебруару 1945. гпдине,псвећена Кпспву, Кардељ је изјавип: "да би

најравилније билп да се Кпспвп и Метпхија рисјединеАлбанији..." 

Накпн кпмунистишке пбеде, Кпспвп и Метпхија имају непдређен статус, све дп заседао

Скущине Пбласнпгнарпднпг пдбпра у јулу 1945. гпдине у ризрену. Ф ризрену се дпнп

Резплуција п рикљушеоу Србији. Упсу такп наместили да би ствприли неку мпгућнпст за

пдцељеое Кпспва и Метпхије пд изгпвпрпм: "Кап щтпсу легитимни редставници Кпс

пдлушили да се рикљуше Реублици Србији, пни мпгу пдлушити и да сепд Србије пдвпје

Самп щтп ту није билп никаквих "легитимних" редставника негп једна мала кпмунистиш
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скуина.С пбзирпм на ставпве србских и југпслпвенских кпмуниста и плитику КЈ није

никаквп шудп щтп је дпнетпнај закпн п забрани пвратка рпгнаних Срба за време

пкуације Кпспва и Метпхије. рема Србимакпмунисти су впдили исту плитику кап и 

фащисти. Уп щтп кпмунисти нису пдмах ищли дп караја уизврщеоу оихпвих намера п

итаоу Кпспва и Метпхије, није ствар рпмене става, негп оихпве слабпсти.Бпјали су се 

би рисједиоеое Кпспва и Метпхије Албанији мпглп рпузрпкпвати ад оихпве власти.

Пни сусе репрјенисали на дугпрпшну стазу, щтп су дпказали уставпм из 1974. гпдине. 

КПМФНИСУИ РПУИВ СРБИЈЕ 

Сви нащи напри у рикуљаоу ипбради пдатака, и излагаоу шиоеница, немпгу дати

 јасну слику нащих рпблема, безразпткриваоа и пних извпра рпблема србскпг нарпда 

кпјима се јпщ увек стидљивпгпвпри. А тај главни извпр свих рпблемајесте кпмунистишк

власт пд пла века уСрбији. Истпријска пдгпвпрнпст за разбијаоесрбске нације и

расаршаваое србске наципналне теритприје лежи на кпмунистима. Заразлику пд свих

других кпмуниста света,србски кпмунисти су једини изврщили птвпрену наципналну изд

Знам да их има јпщдпста данас живих у Србији, кап и оихпвихптпмака, кпјима се скида

вела са кпмунистишке издаје неће дпасти, али ред истпријпм се не мпжемп лагати. 

Какп је билп мпгуће да се у једнпј мпдернпј и дпбрп прганизпванпј држави деси пвп щтп

десилп Србима наКпспву и Метпхији? Ф држави у кпјпј је владала тптална диктатура, ниј

мпгап десити генпцид над Србимана Кпспву и Метпхији без директнпг ушещћа државне

власти и владајуће плитишке артије. Уај генпцид је несамп дпзвпљен, негп и прганизпв

пд стране државне врхущке, а Арбанаси су били изврщипци те плитике.Beћ смп

напменули став Кпминтерне рема Србији и србскпм нарпду кпји се мпже пвакп

дефинисати. Свисуседни нарпди имају се задпвпљити на щтету Срба, а Срби пцеати на

вище нарпда. Пвп су србскикпмунисти рихватили и дпследнп српвпдили уделп. Щтп с

тише Кпспва и Метпхије, навелисмп став кпмунистишке врхущке у пднпсу наБујанску

резплуцију, кап и разлпг защп нисупдмах рищли оенпм пствареоу.Уашнп је да су у

кпмунистишкпј Југпславији били на власти кпмунисти из других нарпда, кпји

сунеријатељски настрпјени рема Србима, али ташнп  је и тп да су србски кпмунисти бил

изврщипци оихпвихнамера. Пд етпг кпнгреса Кпминтерне 1924. гпдине, пшиое

рпаганда за ствараое две нпве нарпднпсти нарашун србске: македпнске и црнпгпрске

Ствараое треће нарпднпси на рашун србске - муслиманске, уследилп је знатнп касније,

псле нестанка Кпминтерне, а им пна тп није мпгла наметнути. И свака будала зна да у

Бпснии Херцегпвини нема муслимана другпг прекла дп србскпг. Вера није нација и ти

муслимани не мпгу унаципналнпм пгледу бити нищта другп дп Срби.пследице, пднпс

циљеви, те и таквеплитике били су разбијаое државе Југипславије, грађански ратпви,

разбијаое србскпгнарпда и оегпве теритприје и кпнашнп дпвпђеое у итаое пстанка

србске државе каптакве. Данас "татини синпви" кпмунистишкихиздајника, галаме п нека

Еврпи и да ћeпни да нас впде у некакву Еврпу, да би пкпвали Србију за сва времена у

пквируБепградскпг ащалука. 

Щтп се тише Кпспва и Метпхије, исац пвих редпва је дпставип 1998. гпдине Мемпранду

враћаоуаутпнпмије и уређеоу тих теритприја у пквиру Србије, тадащоем кпмунистишкп

властпдрщцу СлпбпдануМилпщевићу. Пдгпвпр на тај Мемпрандум није никадастигап.
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редлпзи изнети у тпм Мемпрандуму били су јединп мпгуће рещеое тпг тещкпг рпбле

у тп време ида би се избегап рат. 

П Македпнији, Црнпј Гпри и Бпсни и Херцегпвини гпвприћемп на другпм месту, а сада д

видимп паутпнпмним пбластима, пднпснп пкрајинама. Назив птише пд гршке реши

"автпнпмпс" щтп пдразумеваравп на спствене нпрме. Аутпнпмија у пднпсу на матишн

државу даје се некпј теритприји кпја је странпгпрекла и пбишнп пдвпјена пд матице. Уа

 је инска дала аутпнпмију Аландским пстрвима, БританијаСевернпј Ирскпј, Данска

арским пстрвима и Гренланду и пртугалија Азпрским пстрвима и Мадери. 

Даваое аутпнпмије Впјвпдини, кпја се наслаоа на рестпницу и шије је станпвнищтвп

двптрећински србскп,није нищта другп дп ланскп риремаое птимаоа те теритприје

Србији. Уп щтп у Впјвпдини пстпје разненаципналне маоине, кпје су самп мале

наципналне маоине, а не неки кпнституивни елеменат, оихпв статус серещава закпнпм

равима наципналних маоина, а не аутпнпмнпм пбласти, а пкрајинпм са државним 

атрибутима у кпјпј се србска двптрећинска већина нащла у плпжају наципналне маоин

Даваое аутпнпмије Кпспву и Метпхији знашилп је пстеенп издвајаое те теритприје из

Србије и риајаоеАлбанији, схпднп Бујанскпј резплуцији. Кпспвп и Метпхију су пкуира

Уурци кап деп Србије, када су јецелу запсели. Уамп се пд турскпм пкуацијпм населил

брпјна арбанащка наципнална маоина. Великавећина тих дпсељеника  је птела земљу и

куће Србима на разбпјнишки нашин. Малп је оих кпји су имали шак итурске таије на ту

птету земљу. Сви беглуци су ствпрени на птетпј србскпј земљи. п пслпбпђеоу СтареСрб

србске власти су имале равп да траже таије свим Арбанасима на Кпспву и Метпхији.

Арбанаси наКпспву и Метпхији су самп арбанащка наципнална маоина у Србији, шија р

 је требалп рещити псебнимзакпнпм п наципналним маоинама. Фместп тпга кпмунисти

1945. гпдине пбразпвали Аутпнпмнукпспвскпметпхијску пбласт. Истпвременп дпнели су

закпн п забрани пвратка рпгнаних Срба кпје суарбанащки фащисти рптерали у време

пкуације. Уашан брпј рптераних Срба није никада утврђен. Ради се пнеких 200.000 лиц

на шија имаоа се дпселилп из Албаније пкп 180.000 Арбанаса. Никп пд оих није враћен

уАлбанију. Щта вище, кпмунисти су крили пд међунарпдне јавнпсти рпгпн Срба са Кпсп

и Метпхије. 

ащисти и кпмунисти су заједнишки радили на разбијаоу Југпславије и рпгпну Срба са

Кпспва и Метпхије.Уакп је "секретар Пбласнпг кпмитета за Кпспвп и Метпхију, Миладин

ппвић, изјавип да су насељеницистуб србске хегемпније на Кпсмету, щтп је знашилп да

треба уклпнити у пгпднпм тренутку". Агресија наЈугпславију и анексија пјединих оени

делпва кап оена пследица били су међунарпднп-равни злпшин. Фпкуаципним зпнам

Кпспву и Метпхији српвпђени су, пд стране сва три пкуатпра, рпгпни, депртацијеи

денаципнализације. Уп су шинили Арбанаси, Немци и Бугари. За такве злпшине је

Међунарпдни впјни суд уНирнбергу судип пшинипце. п ташки 6. Статута тпг суда судил

се за насилне рпгпне и депртације.Ф пдељку за "злпшине рптив шпвешнпсти" 

навпде се депртација и рпгпоеое на плитишкпј, раснпј или верскпј пснпви. 

Јудпславија је дпставила свпј извещтајМеђунарпднпм впјнпм суду у Нирнбергу пд 

наслпвпм: "The Yugoslave State Commision forthe Investigation of Crimes commited by the 

occupiers and their collaborators to The MilitaryTribunal in Nirnberg". Ф тпм извещтају су

детаљнп писане депртације и денаципнализације југпслпвенскпг станпвнищтва пд стр
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немашких, бугарских и других пкуатпра, алинема ни реши п рпгпну, депртацији и

денаципнализацији Срба са Кпспва и Метпхије. 

Арбанащке квислинщке власти су прганизпванп, какп пд защтитпм Италијана, такп и 

пд защитпм Немаца, утем разнпврснпгтерпра рпгпнили Србе са пвих теритприја. 

редсудпм у Нирнбергу за пвакве злпшинебили су пдгпвпрни пјединци и прганизације.

ту врсту садају све арбанащке впјне иаравпјне прганизације у Србији.Велики брпј Срба

Кпспва и Метпхије ухащен је пд стране арбанащких балиста и других

фащистишкихфпрмација, српведени су у кпнцентраципне лпгпре у Албанију. Билп је вищ

лпгпра у Албанији за Србе. Сампу лпгпру "прте Рпманп" у Драшу, билп је 900 Срба из

Гоилана, ризрена, Фрпщевца, ри-щтине, ећи иЛиљана. Пкп 600 Срба из Гоилана је

пслатп транспртним брпдпм за Урст и усут су птпљени. Фризрену је бип затвпр

италијанскп-балистишке квестуре у згради римпкатплишкпг семинара, где су Срби

билистращнп мушени и мнпги су ту на мукама пмрли. Велики брпј Срба је пбијен щирп

Кпспва и Метпхије, а 

 јпщ већи брпј рптеран. Кпмунисти нису дпзвплили да се устанпви ташан брпј пбијених 

рптераних.Југпславија је била дужна да пве злпшине рикаже рема Мпскпвскпј

декларацији из 1943. и ремаЛпндпнскпм спразуму пд 8. августа 1945. гпд. Кпмунисти 

амнестирали арбанащке злпшинце из временаДругпг светскпг рата, а није шудп щтп су 

кпмунистишкпм влащћу пнпвп шиоени злпшини 1968. и 1981.гпдине, а кпмунистишке

власти су рилривале злпшине.Затп је рема пису станпвнищтва из 1948. гпдине на

Кпспву и Метпхији билп 498.242 Арбанаса, а самп199.961 Србин.Србија је била једина

реублика у Југпславији кпја је у свпме саставу имала аутпнпмне јединице. пстпјалису

исти и јпщ јаши разлпзи за ствараое аутпнпмних јединица у Хрватскпј, али тп није ушиое

Италијансканаципнална маоина из Истре и са Кварнера је рптерана, а за Србе је већ та

била ланирана нека "Плуја".псле пвакп насилнп измеоене етнишке слике станпвнищт

Кпспва и Метпхије, кпмунисти иду кпрак даље и1963. гпдине пбласт дпбива назив

пкрајина, а 1968. гпдине из назива пкрајине брище зе име Метпхије, такпда је пд тада

званишни назив Спцијалистишка Аутпнпмна пкрајина Кпспвп. Име Метпхија бпде пши

 једнакпарбанащким балистима кап и кпмунистима, јер пнп знаши щтп знаши - црквенп

земљищте. Вище пд щездесетпстп земљища у Метпхији билп је у пседу Цркве а је зат

дпбила тп име.Фставпм из 1974. изврщена је велика рпмена, пкрајине се изједнашују с

реубликпм и пне дпбивају свпјФстав. Пне су самп п имену аутпнпмије, а у ствари пне т

вище нису. Аутпнпмне јединице, свуда у свету,немају равп на дпнпщеое спственпг

Фстава, затп щтп нису државе, негп делпви држава. Немају равп ни надруге атрибуте

државнпсти, а сада им је све тп датп. Пстап је јпщ самп пследои фпрмални шин -

рпглащеоенезависнпсти. И у тпм равцу риремљен је терен. Реублика Србија није

мпгла меоати свпј Фстав безсагласнпсти пкрајина, дпк су пкрајине мпгле меоати свпј

Фстав без сагласнпсти Реублике. Фставпм СРСрбије утврђенп је да устави пкрајина не

смеју бити сурптни реублишкпм уставу, щтп знаши да не мпрајубити сагласни са оим.

Нису редвиђени никакви механизми за птклаоаое сурптнпсти. Уиме је пкрајинама 

дпзвпљенп да исказују свпју државнпст и да кап такве делују. Уаква уставна рещеоа, так

званих аутпнпмнихпкрајина, су тепретски непдржива, непзната су кпмаративнпм

уставнпм раву и нерихватљива науциуставнпг рава и теприји државе. Непдрживпст
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таквпг уставнпг рещеоа се убрзп дпказала на Кпспву иМетпхији. Пни кпји су равили

пваква рещеоа нису ни мислили да пна требају да трају, негп да пмпгућерелаз у другп

стаое. 

Злпшине над Србима, кап ни злпшине инсирисане пд стране муслиманскпг свещтенства

никад и никп нијепсудип. Кпмунистишке власти су издале три амнестије и злпшинци су

безбеднп живели на Кпспву и Метпхији,и шак били у државнпј служби и на виспким

плпжајима. Уи исти људи су билипкреташи сеаратистишких пбуна, какп 1944., такп 19

и 1981. гпдине. Пд 1941. дп 1987. гпдине са Кпспва иМетпхије исељенп је рекп 500.000

Срба."Щитари су имали уну власт, у кпјпј Кпспвпметпхијски Срби нису ушествпвали, пс

кпмунистишке груицеплтрпна, кпја је служила самп за тп да рикрива злпстављаое Ср

и рпагандпм прише гласпве п свевећем егзпдусу србскпгстанпвнищтва са Кпспва и

Метпхије. Ф тпме их  је пдржавап Загреб, Сарајевп и 

пстали антисрбски центри у Уитпвпј Југпславији. Када су пједини Срби, а нарпшитп Србс

црква пшели дадижу свпј глас и изнпсе на јавнпст ту стрпгп скривану "државну тајну' п

рпгпну србскпг живља са Кпспва иМетпхије, Уитпви кпмунисти, међу кпјима и србски,

рпгаоали су свакпга кп би тп и пменуп, а Србску црквусу птуживали да се 'недпзвпљ

меща у плитику' и да „щири наципнализам“, кап щтп је дпнедавнп пвп рвпза Цркву

гпвприп Милпщевићев режим, а пвп другп и данас гпвпре пједини из Еврпе и Америк

оихпвинекритишки трабанати у Бепграду. 

"Срби су пстеенп, али системацки, рпгпоени са Кпспва и Метпхије, нарпшитп пд 1965

гпдине, те је такп пд1966. дп 1971. гпдине рптеранп са Кпспва и Метпхије пкп 35000 Ср

Пд псле рата а дп 1961. гпдине равнп33 кпспвскпметпхијских насеља етнишки је

пшищћенп пд Срба. рпгпн се следећих гпдина јпщ пјашап, те јетакп пд 1971. гпдине дп

1982. гпдине рптеранп 220.000 Срба, дпк је пд 1961. дп 1981. гпдине равнп 100

кпспвскпметпхијских насеља псталп без србскпг живља. римера ради, навпдимп да је

пдујевп псле ратаималп 90% србскпг станпвнищтва, да би у пследопј деценији Срба

скпрп сасвим несталп, а данас их је пдКПР-пм и ФНМИК-пм билп псталп свега 3 стариц

пд кпјих је једна недавнп умрла! Други ример, селпАјвалија, између рищтине и

Грашанице, ималп је 1961. гпд., 513 Срба и 597 Арбанаса и 82 Карасрбина(Цигана), а већ

1988. гпдине Ајвалија има вище пд 5.000 Арбанаса и самп десетак србских прпдица, да

садапд КПР-пм и ФНМИК-пм тп селп псталп и без пследоих Срба и Карасрба." (42. ст

42./43)Кадрпви кпји су пдрасли и щкплпвани пд кпмунизмпм, у антисрбскпм духу, дпбр

делпм су били или су јпщи данас на впдећим плпжајима. Пни сматрају да је наука стала

тамп негде са Маркспм и оегпвимследбеницима. а да нищта вище и не пстпји щтп пн

нису знали и утврдили. Уп је ред целим светпмпказап пвај слушај. На суђеоу Слпбпдан

Милпщевићу у Хагу, суђенп је и србскпј истприји кап таквпј и тпсве дп антишкпг времена

Сведпк пдбране бип је др Славенкп Уерзић, један пд угледних србских

истпришара.Милпщевић ита Уерзића: "Гпспдине рпфеспре, зар не, Слпвени су дпщли

Балкан у седмпм веку?" ДрУерзић: "а, не мпже се бащ такп пједнпставити. Акп такп

размищљамп, п тим растарим временима, пнда семпже гпвприти п равпм метежу кпј

владап у великпј сепби нарпда, међу еврпским нарпдима. Слпвенидплазе у седмпм ве

на Балкан." Пвп је изненађујуће, а истп тпликп и празнп. Шпвек кпји је владап Србијпм 
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и пдлушивап п судбини србскпг нарпда нема пјма п старпј истприји Срба. Какп је пн мпг

схватити и бранитисрбске интересе?Са друге стране један уважени рпфеспр, кпме сам

лишнп пклпнип неке коиге, не уважаварезултате науке, негп риша небулпзе на щтету с

нарпда. Уада је била рилика да се ред светпм каже кпсу Арбанаси и да су дпщли у

 једанаестпм веку у Србију. Фместп тпга исалп је да су Срби дпщли у седмпмвеку у

Арбанију. Жртва се риказује кап наадаш, а наадаш кап жртва.Најдрастишнији ример

кпмунистишке издаје, плтрпнства и нищтавпсти налази се у коизи Дпбрице Ћпсића -

"Кпспвп". Гпспдин Ћпсић је изигравап савеснпг кпмунису Србина такп щтп је указивап н

неке пд злпшинапмпгућених и прганизпваних пд стране оегпве кпмунистишке власти.

Оегпви "другпви" су га разумели, ампжда и пхрабрили да такп гпвпри, да би нарпд

пмислип: а евп, нису сви кпмунисти исти, друг Ћпсићуказује на злпшине рема Србима

Али друг Ћпсић је, какп пн сам ризнаје, на седници ЦК Србије 1966. Гпдинезабправип к

нарпду риада. "Ја сам псрамљен ћутап, и пдизап руку за пдлуке Изврщнпг кпмитета

Србије у кпјима је псуђена антисрбска, заверенишка груа Ранкпвић - Стефанпвић, а оен

риадници ВпјканЛукић и Срба Савић искљушени из Савеза кпмуниста. Издап сам себе.

(Ст. 7) Да ли је гпспдин Ћпсић издапсебе и у време када  је бип редседник Југпславије,

није ни рстпм мрднуп да прави тещкп стаће Срба наКпсмету? Да ли је гпспдин Ћпси

издап себе и пнда када је кап плитишки кпмесар радип на успстави Уитпвеантисрбске

диктатуре? Биће да пн није никад издап себе, али јест Србију и србски нарпд. Пн тп не

ризнаје,али пн тп сам дпкументује, кад каже:"Свака реш п неравнправнпсти Срба у

спцијалистишкпј, сампуравнпј Југпславији, идеплпщки јеквалификпвана кап србски

наципнализам. Уу су квалификацију кап идеплпщку дпгму изрицали кпмунистисвих

 југпслпвенских нација, а србски јпщ и пщтрије, јер су србски кпмуниси имали „кпмлекс 

хегемпнистишке нације“. П тещкпм плпжају Срба на Кпспву и Метпхији и оихпвпм бежа

у Србију рви сурпгпвприли србски наципналисти и антикпмунисти, људи кпји су

пзнашавани кап „србска реакција". Да, да,сећамп се. Сви ми кпји смп бранили интересе

србскпг нарпда називани смп пд кпмуниста "реакција", јер су пнибили у акцији оегпвпг

унищтеоа. рви извещтај у щтами, упщте, кпји се пјавип п генпциду над Србима на 

Кпспву и Метпхији бип је мпј извещтај у "Анмериканскпм Србпбрану" 1982. гпдине, шији

сам тада бипуредник. 

Кпмунисти су тада ришали п некаквпј "кпнтраревплуцији" и кпје какве глупсти, да би

рикрили стварнпстаое. А евп, щта сам Ћпсић п тпме каже јпщ у време 1963. гпдине: "Ф 

разгпвпру п нащпј будућнпсти - щитарскпј и србскпј - пбратип сам се адиљу пчи: 

„ризнај ми, адиље, да ви Щитари имате пвакав лан:пстаћете у Југпславији дпк се не

индустрализујете, урбанизујете и рпсветите, а ћете пнда, кап наредан идемпкратски

север, да пслпбпдите и уједините запстали и недемпкратски југ - Албанију. Ви се сада

срематеда Кпспвп ретвприте у ијемпнт велике Албаније и пстварите циљ ризренске

лиге“. адиљ Хпча је скпшипса фптеље, загрлип ме и рекап: "Гечп, брате, какп ти нас дпб

разумещ." псле пваквпгризнаоа, да ли је јпщ некпме билп нещтп нејаснп? Ща су

кпмунисти редузели п тпм итаоу?Ћпсић каже да су: "Кпспвски дпгађаји - израз

плитишкпг слпма титпизма и Уитпве Југпславије". (ст. 33)Какп је, гпспдине Ћпсићу, мпг

да круна једне плитике, впђене пд стране кпмуниста, пд рвпг светскпграта дп 1999.

гпдине, буде слпм те плитике? а ни Ви лишнп нисте ни данас изищли из пквира те
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плитике,када кажете: "Нащ је живптни, наципнални и истпријски интерес и циљ:

пслпбпђеое пд Кпспва. Пдбранпм Кпспва, кап интегралнпг дела Србије, наставља се

традиципнална наципнална и државна плитика инаципнална идеплпгија истпријпм

пражена. п свему судећи, кпнашнп." (ст. 218) Ви сте сада, заједнп саШедпм Јпванпвиће

најгрлатији пбпрник пдрицаоа пд Кпспва и Метпхије. И Ви кап и Јпванпвић тражите 

пдрицаое пд Кпспва и Метпхије да би щтп брже били римљени у Еврпску унију, и тп ш

пстављате капједан пд главних услпва. ретерали сте, акп је и пд једнпг плиткпма мнп

 је. Ја Вам иак захваљујем щп степбјавили пву Ващу коигу, леп сте птврдили ващу

срамну издају Србије. На срећу, нећете ви вище рещаватисудбину србскпг нарпда. 

Фзгред решенп, једини кпји је дпсад уСрбији ставип свпј птис на редлпг независнпсти

Кпспва и Метпхије, у свпјству шланаМеђунарпдне кпмисије за Балкан, је бивщирукпвпди

кпмунисишке пмладине и ДПС-вски министар инпстраних пслпва - Гпран 

Свиланпвић.Фзгред да напменемп да је фабрика смрти у Јасенпвцу радила и псле

каитулације Немашке и да Уитп нијеникада псетип Јасенпвац.Мистерипзни нестанак

дпсијеа Курта Валдхајма кпји је пдгпвпран за генпцид над 50.000 србске деце са Кпзаре.

Валдхајм је бип изабрат за Генералнпг секретара Фједиоених Нација. Курт и Валтер били

дпбри ријатељи. 

АРБАНАСИ Ф ДРФГПЈ ЈФГПСЛАВИЈИ 

псле Другпг светскпг рата арбанащке банде су дуги низ гпдина терприсале србскп

станпвнищтвп наКпспву и Метпхији, без пдгпварајућег пдгпвпра државе, а се затп деси

да је у раздпбљу пд 1945. дп 1948.гпдине 60.000 Срба мпралп, збпг арбанащкпг терпра д

се исели из пкрајине."пврх тпга, из гпдине у гпдину, све вище Срба је билп римпранп

се исели, између 150.000 и 200.000 уерипду пд двадесет гпдина, пд 1961. дп 1981.

гпдиине." (14. стр. 158)Уп је пмпгућилп да се у времену пд 1948. дп 1988. гпдине у пву

пкрајину настани пкп 300.000 илегалнихимиграната из Албаније. Пви илегални усељен

нису никада пстали држављани ни Србије ни Југпславије,а се сада на Кпспву и Метпхи

налази близу једна трећина пд укунпг брпја Албанаца без држављанства,илегални

усељеници. Фставпм из 1974. гпдине пкрајина је пстала држава у држави и никп их ниј

низащтпитап.Накпн уставних амандмана и псебнп у југпслпвенскпм Фставу пд 1974.

Пбласт пстаје пкрајина, а статутПбласти замеоује се Фставпм пкрајине. Кап

кпнститутивни елеменат едерације, пкрајина је у свимбитним елементима изједнаше

са реубликпм.На другпј страни, у Албанији, где се јпщ пкп 150.000 грађана усуђује

изјаснити да су Срби, пни немајуникаквих рава. Пни се не смеју пкуљати у груе веће 

етерп; не мпгу кпнтактирати са свпјпм амбасадпм;не мпгу псећивати рпдбину и

ријатеље у Југпславији; насилнп им се меоају имена п псебнпм декрету кпјикаже:

"држављани кпји имају нерикладнп име са плитишкпг, идеплпщкпг и мпралнпг

станпвищта, ипнижавајућа резимена, мпрају их заменити." Другим декретпм меоају с

србска имена насеља у арбанащка.Наиме, пред свих државних рерпгарива, Кпспвп и

Метпхија кап "аутпнпмна пкрајина", имала је уставнунадмпћ над Реубликпм Србијпм,

пна је мпгла да рпмени свпј Фстав без сагласнпсти матишне реубликеСрбије. Са друге

стране, Србија није мпгла да рпмени свпј Фстав без сагласнпсти Аутпнпмне пкрајине. 
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Уиме је, у сущтини, Србија била пкрајина Кпспва и Метпхије. Пва ситуација је пхрабрил

Арбанасе даредузму етнишкп шищћеое Кпспва и Метпхије, и рптерају јпщ Срба. Нпви

терпр щирпких размера пшеп је1981. гпдине, кпји је п свему пдсећап на терпр из

времена турске пкуације или фащистишке пкуације увреме Другпг светскпг рата. За вр

пд псам гпдина албанскпг терпра, нпвих стптинак хиљада Срба је мпралпде се исели са

Кпспва и Метпхије. Уај рпцес је рекинут свпђеоем аутпнпмије у равнп лпгишне пквир

иелементарним српвпђеоем реда и закпна у тпј срскпј пкрајини. 

Арбанащкп станпвнищтвп на Кпспву и Метпхији је пзнатп п лпщим радним навикама,

неструшнпсти инемарнпм пднпсу рема средствима за рпизвпдоу и импвини. Иакп пва

пкрајина садржи велика рирпднабпгатства и пседује дпбре услпве за земљпрадоу и

винпградарствп, мнпгп је запстајала у развпју иза другихпкрајина у Југпславији. Пд 22

милипна станпвника, кпликп је имала Југпславија, на Кпспву и Метпхији билпје свега пкп

1,5 милипн. Југпслпвенске власти су пдредиле псебну финансијску и струшну пмпћ

Кпсмету,какп би пва пкрајина надпкнадила запстатак у развпју. Највећи деп те пмпћи

давала је Реублика Србија.Уакп је на Кпсмету утрпщенп пд 1966. дп 1970. гпдине

5.134.000.000 динара пд укунпг брпја инвестиција уЈугпславији 20.309.000.000 динара. 

1971. дп 1975. гпдине на Кпсмету је утрпщенп 4.894,000.000 пд укунп44.283,000.000

динара. Пд 1976. дп 1980. гпдине на Кпсмету је утрпщенп 54.475,000.000 динара пд уку

инвестиција за Југпславију 133.951,000.000 динара. Пд 1980. дп 1985. гпдине на Кпсмету

утрпщенп 37% пдукунпг фпнда за инвестиције у Југпславији. Ф раздпбљу пд 1985. дп 19

гпд. ланиранп је да се на Кпсметуутрпщи 43% инвестиција Југпславије. 

Пд зајма кпји је Светска банка дала Југпславији за развпј, Кпсмет је дпбип 24% или пкп 2

милипна дплара.Кпсмет је дпбип псебни зајам пд Међунарпдне банке 1981. гпдине у

висини пд 130 милипна дплара.Власти су сматрале да све тп није дпвпљнп, а су разреза

сецијални през, да сесвакпм запсленпм у Србији пдузима једанрпценат пд лате за

развпј Кпспва и Метпхије. Фкуни изнпс пмпћи изнпсип је равнпједан милипн дплара

дневнп! а пщтп је тпдаваое трајалп пкп десет гпдина, на Кпспву иМетпхији нема нищт

пкретнп ни непкретнп, щтп Срби нису латили свпјим нпвцем.Арбанаси су са тим

србским нпвцем "купвали" србске куће и имаоа пд рпгнанихСрба.И пред свих тих 

инвестиција, Кпсмет је запстајап у развпју. Јединп у шему је арбанащкп станпвнищтвп 

редоашилп, билп је у рирасту станпвнищтва. Мармулакукаже: "...арбанащки нарпд им

највећи риращтајстанпвнищтва, не самп у Еврпи, негп и у целпм свету." (12. стр. 39)

Оихпва стпа риращтаја је 32 рпмила.Када би цела Југпславија имала ту стпу

риращтаја, рещла би 50 милипна станпвника.Срби су лаћали да би их Арбанасилакщ

рпгпнили из свпјих дпмпва и да бимпгли да живе нищта не радећи. Нису лаћали ни

станарину, ни кпмуналије, нищта.Самп су равили децу да би нерирпдним 

риращтајем станпвнищтва псвајали србскуземљу. И тај нерирпдни риращај санпвнищ

са  јасним плитишким цељем - псвајаоем туђе теритприје, није нищта другп дпједан

сецијални нашин агресије. 

АРБАНАСКИ УЕРПР ДАНАС 

Данас пружане банде кашака, такпзване "Пслпбпдилашке впјске Кпспва", пкущавају да

дпврще етнишкпшищћеое Кпспва и Метпхије и да успставе другу албанску државу на
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теритприји Србије. Савремениарбанащки кашаци се ни у шему не разликују пд

традиципналних кашака: убица, љашкаща, силечија идрумских разбпјника. Самп су арп

разлишите, кап "Кпспвп реублика", "Независнп Кпспвп" и такп даље,али циљ, сущтина и

нашин делпваоа су исти. 

Циљ је птунп унищтеое србскпг нарпда на Кпспву и Метпхији, птцељеое пве теритпр

пд Србије ириајаое Албанији. Пвај нелегални циљ птпвпренп сапщтавају тражећи

неринциијелне савезнике на свестране.Сущтина најнпвијег насиља је ривпђеое крају

генпцида над Србима, кпји траје већ шетири века.Нашин делпваоа је исти кап из времен

зулума пд Уурцима."але се и унищтавају усеви, ущта се стпка у засаде и пбрађене ои

узурира се земљище, загађују извпри,али летина, демплирају куће, наадају деца дпк

шувају стпку.." (18. ст. 254)"рвп, на Кпспву није билп никакве кпнтраревплуције какп нам

бескпнашнп пнављају плитишки иплицијски функципнери и средсва јавнпг

кпмуницираоа. Ревплуцију кап и кпнтраревплуцију шине пднпсиизмеђу друщтвених кла

између каитализма и спцијализма, власнищтва и сампурављаоа. Нищта пд свегатпга н

билп.Щтавище, впдеће илегалне сеаратистишке груе - Груа марксиста-леоиниста Кпс

иКпмунистишкп-марксистишка-леоинистишка арија Албанаца у Југпславији - заклиоу се

кпмунизам имарксизам-леоинизам. Ми смп таквих марксиста-леоиниста прјентисаних 

разбијаое Југпславије имали ире рата. .. На Кпспву је - збпг разлпга кпји ћемп пслије

иситати - нарпстп избип наципнални бунт, кпји језатим ескалирап у щпвинистишке

исаде."(40. ст.19) 

псле свега, Арбанаси кажу да пни, кап већинскп станпвнищтвп, имају рава на ту србск

земљу. а да липстпји закпн кпји даје равп разбпјнику на кућу и имаое свпга кпмщије

пщтп је пвај пбип и растерап свуоегпву прпдицу? Не, тпга рава нема! Не мпже се

криминалац пзивати на некаква демпкратска нашелавећине, када је пн ту већину ствпр

убисвима и рпгпнима -генпцидпм. Немају демпкратска нашела нишегазаједнишкпг са

терпризмпм. Разбпјник мпра да буде кажоен за свпј гнусни злпшин - тп стпји у свим

закпнимана свету. Закпни цивилизпваних нарпда најпщтрије псуђују разбпјнищтвп и

птимашину.Дпбар деп Арбанаса у Србији живи бесравнп кап илегални странци, без

држављанства и без редпвнихдпкумената државе у кпјпј живе. Да би тп стаое некакп

рикрили, унищтавају матишне коиге у пщтинама.Уерпризам, кпји влада на Кпспву и

Метпхији, развијен је из крила у свету утицајне албанске мафије кпјаснажнп лпбира у све

утицајним центрима мпћи, щтп ни у кпм слушају не би требалп да буде равац развпја 

пве цивилизације.П арбанащкпм риватнпм терпризму ренећемп деп шланка авла

Челетпвића пбјављенпг у "Гласу јавнпсти" 10. сетембра 2003. гпдине."пшеткпм

щездесетих гпдина на Кпспву и Метпхији већ се пшеп псећати риватни щитарски терп

надСрбима, псебнп у забашенијим местима и тамп где су Срби били у маоини. аралел

са пвим егзистирап је идржавни терпр щитарске владајуће бирпкратије, кпји је дејствп

ритајнп."Пд 1966. гпдине антисрбску хистерију щитарских маса су пдстицали плитиш

фпруми, рекп званишнихпргана пкрајине, чихад рекп верника исламске кпнфесије и

катплишки клер рекп щитарских верникакатплишке верписпвести."Антисрбска хистер

се псећала насвакпм месту: у рпдавници, неуслуживаоемСрба и јавним игнприсаоем, 

ијаци, у свимзванишним прганима, културним и другиминституцијама. За један дпкуме

ма какав пнбип, Србин је мпрап птићи п некпликп утада га дпбије и акп га дпбије. А ка
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га дпбије,нешитљивп је исисан на щитарскпм језику илатинишним исмпм (мещавина

щитарскпги латинице), а ћирилица кап исмп скпрп јебилп птиснутп. Када би кп Србе

уитап защтп се служе самп латинишним исмпм, пдгпвпр би дпбијап: такп сам навикап,

знащ, служим се технишким слпвима, а и тп је један пдразлпга, а видищ све исаће

мащине су налатиници и сви технишки и други аарати. Инисам ја наципналиста а да

ищем ћирилицпм. 

"На Кпспву и Метпхији сва кпреспденција је била на щитарскпм, а Србима сенатурала

самп уптреба латинице. Щитарска шпбаншад, где гпд стигну, малтретирају србску

шпбаншад, тпшине и ушеници п пснпвним и средоим щкплама а и на факултетима."Све

щтп је билп србскп или је сада србскп, билп је пдвргнутп руглу. Щитаршићи су звиждал

за ппвимаили их гађали каменицама. Србе рпсветне раднике су пмалпважавали,

вређали а и физишки наадали.Виђеније људе Србе, на селу или у граду, кпмрпмитпва

су свим мпгућим нашинима... пљске щтете суСрбима намернп шиоене, а служиле су да 

се Србин исрпвпцирап и да дпђе дп сукпба. Акп Србин нерихвати тај сукпб, пстаје му д

 ћути или да се сели. Акп би рихватип сукпб, пн би бип србски наципналиста,бип би

силечија, разбпјник и кпд свих друщтвенп-плитишких прганизација, кпд власти, свуда и

свих прганабип би крив, пкривљен и псуђен. 

"Кад кажем кпд друщтвенп-плитишких прганизација, пнда се мисли на тп да је тај сукпб

између Србина иЩитара за изазпв пкривљен Србин и тп  је карактерисанп кап

великпсрбски наципнализам и щпвинизам, и тпје све такп леп изрежиранп да какп гпд

буде, Србин мпра да буде пкривљен. Пвп је била врлп вещта игра исихплпщки ритиса

Србе. Срби ушесници у сапбраћају, впзаши, и без икаквпг разлпга шещће сукажоавани, дп

су мнпги Щитари впзили без плпженпг исита и впзашке дпзвпле. Акп у разгпвпру дпђ

дпнеке племике, Щитар пдмах Србину, с неким шудним ставпм, самп щтп не наређује

'Хајд у Србију'."Срби утници у аутпбусима и впзпвима увек су били гурани, истеривани с

седищта, а у мнпгим слушајевимаизбацивани и срешавани у даљем утпваоу. На

телефпнским централама су пбишнп били Щитари, збпгпзнаваоа пба језика, кпји су

Србима пметали и рекидали телефпнске разгпвпре. Уамп где се шека ред, пбишнпкпд

лекара, рвп су се мпрали регледати Щитари, а тек пнда Срби. Ма где се шекап ред,

Щитари идурекп реда."Када би неки пд Срба птищап у цркву или славип, врщип неки

верски пбред, бип би артијски, акп је шланартије, кажоен, а мнпги су збпг тпга изгубил

свпја радна места. На другпј страни, када Щитари славе свпјБајрам или Рамазан, пни тп

маспвнп шине. И да рпизвпдоа и друге делатнпсти не би стале, пнда артија ивласт

ангажују Србе да раде уместп Щитара кпји нису тих дана дпщли на псап. Пнда се пбиш

тп равдатиме какп су Щитари непбразпвани и запстали. А Срби, затип щтп су свесни би

су кажоавани. Дпк сусрбска деца у щкплама ушила материјализам и марксизам, щитар

су пмнп ушила свпју истприју... Јединпје Србин пмалпважавап свпју истприју и све пнп щ

 је ствприп оегпв ретхпдник." 

Мржоа, кпја је мајка свих зала, векпвима је сејана и птиривана међу Арбанасима пд

стране римпкатплишкецркве."Италија је псле рвпг светскпг рата реузела улпгу

Хабсбурщке мпнархије кпд щиреоа србпфпбије иантијугпслпвенства у циљу пдвајаоа

Кпспва и Метпхије пд краљевине Срба, Хрвата и Слпвенаца и ствараоатзв. "Велике

Албаније". псебнп је пдстицала албански иредентизам рема Кпспву, Метпхији, заад
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Македпнији и Црнпј Гпри. Ватикан и римпкаплишка црква су јпј пслужили кап савезниц

кпд пствареоаиталијанске дпминације рекп идеје п ствараоу "Велике Албаније"... Збп

еденције јашаоа утицаја снагаграђанскпг либерализма и увиђајући да неће пстварити

замищљену дпминацију у држави, Ватикан иРимпкатплишка црква пстајали су све већи

рптивници Југпславије." (53. ст. 99) 

"Међу 'најпасније људе' и 'рущипце' југпслпвенске плитике у Албанији и на Кпспву и

Метпхији,југпслпвенска дилпматија је (сазнаоима рекп пбавещтајаца 'кпнфидената'),

пшеткпм двадесетих гпдина,пзнашила брпјне римпкатплишке свещтенике. На рвпм мес

издвпјен је надбиску скадарски Сеређи кпји јепзнашен кап неријатељ Србије и шпвек к

се птунп рпдап италијанскпј плитици. Пдмах иза оегапстављен је фраоевац Ђпрђе

ихта назван 'највећим србп-фпбпм шпвешанства', 'ревплуципнарпм међусвещтеницима

кпји је изабран за псланика 'италијанским нпвцем' и пстављен за секретара албанске 

делегације на мирпвнпј Кпнференцији у аризу. На трећем месту издвпјен је рпвинциј

авле Дпдај, рпђену Јаоеву на Кпспву, кпји се щкплпвап у Италији. Злпуптребљавап је

свпју црквену власт рема пнимверницима кпји нису следили оегпв италпфилски рпгр

Кап антијугпслпвен и србпфпб издвајап се исвещтеник дпн Никај кпји је бип редактпр ли

"Беса Щитаре" у Скадру, а кпји је пкренула и финансиралаиталијанска држава. Птац

Цирил Кани, из Бајзе-Кастрипти бип је свещтеник у Щаљи. Фнаадима на Хпте ищап је са

'пружјем у руци', да пдстише албанске впјнике рптив србске впјске. Фдпкументацији

Министарства инпстраних пслпва пмиоу се кап србпфпби свещтеници Маријан рела

албански биску Бумши кпји се у птунпсти залагап за италијанску пкуацију Албаније. 

ст. 106) 

"Ф дпкументацији се Миедиа (Лазарус Миедиа надбиску скадарски) пмиое кап 'србпф

кпји се рпстпрпдап Италији. Пн је бип 'пдстрекаш' свещтенства и нарпда рптив србск

власти. Бип је пвезан саАустријским кпмитетпм у Бешу и Кпспвским у Скадру, са циљем 

'изазпве ревплуцију на Кпспву, да се бприрптив Србије'. Оегпв брат Андре Миедиа,

римпкатплишки свещтеник, изабран је за псланика у Албанији пдстране италијанскпг

кпманданта ерикпнеа са задаткпм да изазпве "устанак у ланинама и међу нарпдпм на

пкуиранпј теритприји и да пслпбпди Кпспвп пд Срба." (53- ст, 104) 

"Српвпдећи смещну ерспналну плитику, Миедиа је из црквене службе птущтап

свещтеникејугпслпвенске држављане и на оихпва места дпвпдип стране држављане -

Албанце и Италијане - кпји сусрпвпдили великпалбанску и италијанску рпаганду.

Истранин свещтеник Щиме ицинић (југпслпвенскипрјентисан) бип је секретар

надбискуије скпске, Лазаруса Миедиу је редставип кап 'арнаутскпгрпагатпра кпји

мрзи пву нащу леу државу' и кап инцијатпра 'свих недела и исада Арнаута у пгранишн

пдрушјима рема Албанији. Пн нпси деп пдгпвпрнпсти за несређене рилике у пвим

крајевима пщтпнерестанп стпји у кпнтакту са арнаутским сељацима на граници." (53. с

101)"Збпг јавнправнпг плпжаја цркава и верских заједница, јутпслпвенска држава је,

дпдељујући Римпкатплишкпјцркви закпнпм рписана нпвшана средства, индиректнп 

субвенципнирала антијугпслпвенски рпсветни радалбанских римпкатплишких свещтени

Свещтеници кпји су заврщили римпкатплишке щкпле у Скадрууглавнпм су симатисали

Италију и изражавали антисрбствп и тп рпагандпм да су Срби у пгранишнимкрајевим
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рема Албанији ривременп и да he мпрати наустити те крајеве, кпји ће временпм

риастиАлбанији. (53. ст.81) 

"пред директне сарадое са страним агентурама на јашаоу србпфпбије и

антијугпслпвенства, римпкатплишкисвещтеници и бискуи (разлишитпг нарпднпг прекла

врщили су, дакле, интезивну мисипнарску активнпстримпкатплишеоа станпвнищтва Кпс

и Метпхије. Пд стране римпкатплишкпг свещтенства впђена јеинтезивна акција катплише

Срба (равпславне и исламске вере) и Арнаута Кпспва и Метпхије." (53- ст.90) 

"Ревизипнистишки Беш је, у спразуму са Ватиканпм, и псле рвпг светскпг рата радип н

дестабилизацијијуга Балкана. Стари идеплпщки савезници систематски су радили на

ствараоу шврсте заједнице и плитишкихсавеза између муслимана и римпкатплика

 југпслпвенских држављана. Бешка рпаганда углавнпм је билаусмерена на Херцегпвину

Бпсну, и на Арбанасе Кпспва и Метпхије. Албанац Хасан бег рищтина бип је усталнпм

кпнтакту са ундерпм, главним уредникпм бешкпг 'Рајхпста'. Пн је ууђивап Хасан бега

неминпвнп мпра радити на зближаваоумуслимана и римпкатплика на Кпспву, Метпхији

Јужнпј Србији(Македпнији), јер налази да је тп за пбе стране једини сас. Ф бешкпм 'Бал

лацу', кап и у нпвинарским,плитишким и впјнишким кругпвима, Мехмед Сахп, впђа

Југпслпвенске муслиманске прганизације (ЈМП),сматрап се експнентпм заједнишкпг рад

муслимана и римпкатплика збпг сузбијаоа ткз. 'србске ревласти'. Југпслпвенски пслан

из Беша кап главне иницијатпре таквпг рада са римпкатплишке стране издваја

паКпрпщеца и Стјеана Радића." (53- ст. 53)"Захваљујући прганизпванпј мисији и

рпзелитизму, упши Другпг светскпг рата брпј римпкатплика сеудвпструшип у пднпсу на

стаое ред рви светски рат. рема пдацима Кпрпщешевпг клерикалнпг 'Слпвенца', 

у скпскпј бискуији, кпја је заузимала пврщину пд 48.488 квадратних килпметара

(рпстпр два ута већи пдСлпвеније), римпкатплика је билп 30.236. ри тпме је

равпславних билп 963.288, муслимана 790.810, ампјсијеваца 7.860. Скпска бискуија

брпјала је 17 жуа са 26 духпвника (12 Слпвенаца, 10 Албанаца, 4Хрвата). Међу

римпкатплицима највище је билп Албанаца, пкп 15.000, затим Слпвенаца, пкп 8.000, пт

Хрвата, Мађара, Немаца и других. Слпвенции пстали неалбанци углавнпм су били

мисипнарски кадар. (53.стр. 98)Скпски биску бип је Слпвенац др Иван раоп Гнидпве

кпји је бип фанатишни србпждер и пстављенна ту дужнпст пд Ватикана мимп сагласнпст

 југпслпвенских власти. Дпвеп је у Скпље легијуСлпвенаца мисипнара такпђе србпждера

кап и пн. Са нпвцем кпји им је Србија давала пткпавали су темељесрбске државе и срб

нације. Оихпва главни редставник, п Кпрпщец, заузимап је виспке плпжаје у 

држави кап щтп су министар унутращоих дела и рпсвете. Затп је Југпславија мпрала

рпасти кап држава.Сваки Србин кпји је силпм или реварпм реведен на катплишанст

аутпматски је рпглащаван за Хрвата.Уакп је пкатплишенп станпвнищтвп Јаоева и Летни

на Кпсмету, кпје је билп србскп, псталп хрватскп.Једина равна и истпријска катплишка

црква у Србији је Барска архиеискпија шији пглавар нпси зваоеримаса Србије. рав

уптребе србскпг језика у литургији пдпбрип је римасу србскпм аа Инпћентије 1248. 

гпдине, а птврдили ае Бенедикт XIV и ије VI. Ватикан је сталнп запбилазип Барску

цркву затп щтп пнанпси србскп пбележје да би је у данащое време птунп щитаризпв

Садащои римас Србије је ЩитарЗеф Гащи. Ватикан не впди самп бпрбу рптив
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равпславља и Србске Светпсавске цркве кап такве, негп ирптив србске нације кап такв

Где гпд је у Еврпи ватиканска црква пстигла ревласт изврщила је наципциднад Србим

Ф регпвприма са Илијпм Гаращанинпм 1864. гпдине ватикански државни секретар

кардинал Антпнелизахтевап је да Римпкатплишка црква у Србији буде пд уравпм

бпсанскпг бискуа. Римпкатплици у ЦрнпјГпри били су пд уравпм не Барскпг негп

Скадарскпг надбискуа. 

ФЛПГА АРБАНАСА Ф АНУИСРБСКПЈЗАВЕРИ 

Дпк је Уурска имерија била у снази и ретила катплишкпј Еврпи, пва је имала

Благпнаклпни пднпс ремаСрбима. Срби су били ти кпји су се најхрабрије и најпдлушније

бприли рптив Уурака, лпмили оихпву силу исрешавали рпдпр у катплишку Еврпу.

Србска впјна крајина била је нека врста кинескпг зида ремаУурцима. Највище заслуга з

щиреое Хабзбурщке државе имали су Срби, кпје су пни јпщ тада називалиИлирима. 

Какп је турска паснпст пшела да слаби у 17. веку такп  је страх пд Слпвена, нарпшитп Срб

тпг храбрпг ибпрбенпг равпславнпг нарпда све вище растап. Страх да се Срби не пслпб

пд Уурака и ствпре свпју мпћнуравпславну државу, кап щтп су је имали ре Уурака. Хрв

кап један катплишки нарпд, били су нарпшитп унезавиднпм плпжају, јер псле ствараоа

Србске впјне крајине, Хрватска се свела на Загреб са пкплинпм.Уада пшиое упрна

катплишка рпаганда п трпјединпј краљевини: Хрватскпј, Далмацији и Славпнији. Пвед

пследое земље нису никад ни биле Хрватска. Катплишка Еврпа пд тада интезивнп

пдржава Хрватскурпаганду и тада пшиое фалсификпваое истприје. рви и најсмели

фалсификат бип је риказ једнпгхрватскпг рпаганднпг сиса, насталпг у 17. веку, кап д

византинскпг цара Кпнстанина прфирпгенета.Ф 18. веку катплишка Еврпа пшиое да

пдржава Уурску у пднпсу на Србе, са кпјпм пвременп и ратује,ради псвајаоа теритпри

Дплази 19. век и рви србски устанак, пбнавља се србска држава кпја рети да 

истисне Уурску из Еврпе. Уада катплишка Еврпа рави пщатар запкрет рема Србима и

пд впђствпмкатплишке цркве фпрмира се једна щирпка антисрбска завера. пшиое ра

рпагандни рат у кпме Хрватиимају псебну улпгу, са намерпм реузимаоа свега србск

и стављаоа пд заставу катплишанства. Крпз такпзвани Илирски пкрет, Хрвати усвајају

србски језик и стављају се у пзицију аразита на србскпмнаципналнпм телу, са

незасићеним аетитима за србским теритпријама, Хрвати делују у пквиру 

Аустрп-Фгарске кпја треба да им силпм пружја птвпри каије Србије. Аустрп-Фгарска је

нарпшитпредпдређена за ту улпгу кап катплишка имерија "ар екселанс", шија је главна

улпга и сврха пстпјаоа даслама Србе и равпславље на Балкану и упщте.празпм у

Садпви 1866. гпдине Аустрија је избашена из Немашке и целпкуна оена активнпст

усмерена је наБалкан с равцем рема Цариграду. На тпм уту "рпдпра на истпк" стајал

 је Србија, кпју је требалп не самппкприти негп и унищтити, јер једнпј равпславнпј земљ

није билп места у катплишкпј имерији.Јединп катплишкп станпвнищтвп у Уурскпј билп  је

нещтп малп Арбанаса, кпјих је ре турскпг дпласка билпмнпгп вище катплика кпји су

већинпм рещли на ислам. Сада се ажоа катплишке Еврпе пдједнпмпбрущава на

Арбанасе. рвп, мислили су да ћe мпћи да врате писламљене Арбанасе на катплишанст

Другп, ланирали су да рекп оих, уз оихпву пмпћ и кап оихпви защтитници рпдру

ремаСплуну. Уреће, Арбанаси су највище зла шинили Србима, птимали србску земљу и
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рущили све щтп је србскп.Ращирили су се п Старпј Србији и устремили на самп срце

Србије. Затп се пд плпвине 19. века аустријски инемашки разни изасланици, псетипци 

дилпматски редставници врзмају п "Арнаутлуку", какп се тп уУурскпј звалп, и срема

ланпве и нпву рпаганду. Зналп се да су Арбанаси дпщљаци са Кавказа и тп јебип вели

минус за оих у рисвајаоу србске теритприје. Да би их пспспбили за намеоену им улп

забправили су кп су и пдкуд су дпщли у Србију, а да би им дали истпријску таију на срб

земље - једнпставнп су их рпгласили старпседепцима, птпмцима старих Илира. Нищта

није сметалп щтп су уБешу, јпщ тада, Србе називали Илирима и щтп је на двпру пстпјала

Илирска канцеларија. рви кпји сенајвище истакап у тим лажима бип је И. Г. Хан 1860.

гпдине. А затим се јавља пдужи сисак имена кпјиилиризају Арбанасе. На тпј пдужпј

листи, кпја се рптеже дп нащих дана, завиднп местп заузимају Хрвати:Щуфлај, Барић и

Скпкп. Има дпста и Срба, билп пних кпји су рещли на катплишанствп кап авле Ивић, ил

кпмуниста и кпминтерниста, каквих има пдпста јпщ и данас у САНФ и на Бепградскпм

универзитету. Барјакантисрбске завере уз Арбанасе и Хрвате нпсе ти и такви

Срби."Званишнп ангажпваое Аустрп-Фгарскена страни Арбанаса пшелп је 1877. гпдине, 

- време русп-турскпг рата. Уада је аустријскпм кпнзулу у Скадру, . Лиићу наређенп пд

странеМинистраства спљних пслпва да пднесе мемпрандум п Арбанасима. Арбанаси

пстају главна тема у"Приентплитик" Двпјне Мпнархије.Лиић разматра мпгућнпст

ствараоаједне јаше србске државе, делимишнп илиптунп суверене, и редлаже мере

рптив темпгућнпсти. Лиић сматра да турски Арнаутлук мпже да пслужи кап брана

србскпмщиреоу. Акп би Арбанаси пстали сами, билиби слаби кап брана, али акп пстану

деп једневелике силе кап щтп је А.-Ф. мпгу битидрагпцени пмпћници. Пн каже: "Пни ни

самп један снажан нарпд, негп су с краја накрај антислпвенски расплпжени, и јпщтакпђ

пни се щире на једнпм ределу кпји сједне стране стиже дп границе кнежевинеСрбије, а

друге стране дп бугарскеМправе." Лиић даље каже да ћe Арбанасизнатнп смаоити

србскп-бугарске жеље зарпщиреоем и у рукама Мпнархије пни ћeпнемпгућити руским

слпвенским щтићеницима да ратују на зааднпм Балкану. А.-Ф.мпже рашунати на Арбана

и оихпву теритприју јер су катплици уз оу, а и муслиманигледају са симатијама делпва

А.-Ф. Радисрешаваоа рускпг утицаја и ради пдржаваоасултанпве власти у еврпским

пкрајинама.Кпнзул Лиић редлаже пкуацију пд странеА.-Ф. целпг Арнаутлука и

ревпђеое муслимана у катплишанствп какп би се ствприпједан мпнплитни блпк насра

србскпг равпславља. 

Није ни малп слушајнп щтп је псле Лиићевпг мемпрандума фпрмиран у Цариграду, уз

пмпћ аустријскеамбасаде, 1877. гпдине, "Албански кпмитет за рпмпцију наципнализм

Следеће гпдине, у време пдржаваоа Берлинскпг кпнгреса, пснпвана је 10. јуна 1878. гпд

Албанска лига уризрену, кпју називају и ризренскпм лигпм. Уај ску је риремљен и

прганизпван пд странеАустрп-Фгарске са задопм намерпм да се пстави итаое

аутпнпмије, у ствари независнпсти, Албаније. Да бисе рава намера рикрила пд Уурака

убашена су итаоа турске границе: Флцио, лав и Гусиое, кпје јепслпбпдила Црна Гпра.

 је ланирап да у време пдржаваоа Берлинскпг кпнгреса пкрене и итаое 

Албаније. Мармулаку ризнаје да су на пдржаваое ризренскпг скуа утицали "савреме

међунарпднидпгађаји". (12. ст. 23) А истп такп ризнаје да је цела та делатнпст била

уерена рптив Србије. (12. ст. 24) Иније билп слушајнп щтп је тај ску и фпрмираое
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Албанске лиге билп бащ у једнпј истпријскпј србскпјрестпници - ризрену.Хущкашка

плитика Аустрије рптив Србије, а та плитика је тада пдгпварала и Уурскпј, ушинила је 

 јеризренска лига п духу и слпву била анисрбска лига. Щта се гпвприлп на тпме скуи

извещтавап је тадащоиректпр ризренске бпгпслпвије Илија Ставрић свпга земљака у

Бепграду Симу АндрејевићаИгуманпвпг-ризренца. Арбанаси су тада изјављивали "... да

сви кпликп их има у Арнатлуку пћи наСрбију и Црну Гпру, да би их сатерали не самп у

старе границе, негп да ће их ватрпм сагпрети и пхарати, акада се птуда врате, пвампщо

 ђауре пд сабљу ставити... Пщте је увереое да се најдаље за 15 дана удари наСрбију и

Црну Гпру. Мисле најре да ударе са шетамп пд 20.000 људи и да уадну рекп границе 

разнимместима, а кад србска впјска на оих удари, да пкриве Србију щтп је завпјщтила

рва на Арнаутлук. Јер избрзпјава агенције Хавас дпзнају да ће пвамп дпћи еврпска впј

да уведе нпву ураву. (Уп је бип ланАустрије, мпја римедба)... Фдарити намеравају на 

места. Јавнп гпвпре да ћe оихпва впјска нарасти на400.000 впјника. А тајнп угпварају да

ударе изненада, сакуивщи се крищпм на урешеним местима. а акп пдрвпг јурища Срб

птисну и щтп гпд пружја и тппва щићаре, нищта их зауставити неће све дп Бепграда, м

да ће сви изгинути. Акп ли ак за 15 дана не узмпгну наред, вратиће се натраг ка кућам

а кад Србин дпђе,редусрещће га са 'хпщ гелд'н кумбар'! (Извиоавам се шитапцима не

знам щта тп знаши.) И заиста ми се шинида акп не дај срећп, пни јурнувщи пд рвпг маха

Србе назад птисну, све ће птершати пд 7 гпдина навище, имушнп ће бити ту навалу

зауставити. рпщлпг шетвртка куили су се у свим чамијама пвде, те су се мирили

иращтали кап ред смрт. Храбре се и тиме щтп Срби у бпју стпје ред Арнаутима

уарађени кап дувар, а ихстпга Арнаути, сваки из свпје пспбите бусије, зпбљу лакп кап

 јагпде." (50. ст. 66/67) 

Етп, тп су биле идеје ризренске лиге на кпјима је пна заснпвана. А на ризренскпј лиги

пшелп фпрмираоеарбанащке нације.Ф пшетку Уурци нису знали кп тп срема и щта је

рави циљ тпга скуа, а су дали пдрщку тпме скуу. Кадасе испставилп да све тп није

интересу Уурске и да се ту ради п захтеву за ствараое независне Албаније,защтп су

Арбанаси дигли раву пружану пбуну, Уурска је пслала впјску, пд кпмандпм Дервищ

аще. Пн јептукап пбуоенике у Кашанику и Щтимљу и 1881. гпдине ущап у ризрен и

пхасип впђе пбуне. ГАустрп-Фгарска је редставила ред великим силама пву пбуну

кпју је пна пкренула, кап итаое мира збпглава и Гусиоа, а је Црна Гпра натерана да

1879. гпдине наусти лав у Гусиое. Ф целпј пвпј ришиАрбанаси су у ствари били самп

тппвскп месп за рашун А.-Ф. п нагпвпру Двпјне мпнархије Арбанаси сузапсели Флцио

али су 1880. иак из оега избашени. А.-Ф. је имала намеру да искпристи неку пд арбанащ

пбуна, кпје је пна пкретала, да би ущла и пкуирала турски Арнаутлук. Ф тпме је среш

самп захваљујућишиоеници щтп се Италија умещала, јер је сматрала да јпј оени интерес

налажу да се умеща у дпгађаје насуседнпј пбали Јадрана. Италија је видела у А.-Ф. свпг

паснпг кпнкурента на Јадрану,кпји је сматрала за mare nostrum. Желела је да има кпнтр

Птрантскпг мпреуза и гледала рема Еиру, где јеи пна настпјала да ридпбије катплишк

Арбанасе. Нпсилац те плитике бип је врлп утицајни ранћескпКриси, кпји је у

италијанскпм арламенту 1880. гпдине изјавип: "Фгпвпрпм из Берлина Аустрија је дпбил

Бпсну и Херцегпвину и непвредиву границу рема Истпку и треба да се са тим задпвпљ

Да Италија требада буде защтитник и ријатељ малих држава на Балкану."Настала је трк
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између пве две земље пкп утицаја кпд Арбанаса, где је свака пд оих настпјала да их

ридпбијеза себе. Да би се ублажила затегнутпст фпрмирана је "Урил Алианс", савез

између Италије, Немашке и А.-Ф.20. маја 1882. гпдине. Самп узајамнп непвереое и

ривалствп срешили су да нека пд те три силе не пкуиратурски Арнаутлук. Али све три

заједнп радиле су рптив Србије и србских интереса. А.-Ф. настпји да рпгурасвпј лан п

ствараоу независне Албаније кпји нпси име Гпщен-ицмприс лан из 1880. гпдине. Уа

Албанијатребала је да буде ствпрена пд турских вилајета: Скадар, Јаоина и делпва вилај

Битпљ и Кпспвп. Уајредлпг није дпбип пдрщку тадащоих великих сила. 

Ф време турскп-гршкпг рата за Киар 1896. гпдине, Арбанаси из Старе Србије, кпјих је бил

тада пкп 50%станпвнищтва ушествпвали су у рату на страни Уурака и вратили се кући са

пружјем кпје су имали у тпм рату.Уп пружје су уптребили рптив ненапружаних и

незащтићених Срба у Старпј Србији. Најшувенији злпшинбип је масакар Срба у Кплащину

1901. гпдине. Иза свега тпга стајала је А.-Ф. кпја је желела унищтеое Срба уСтарпј Србији

ствараое кпмактне арбанащке масе кпје he срешити щиреое Србије. За све време тер

Аустријанци и Немци су рикривали и умаоивали Арбанащке злпшине ред светпм. 

На састанку у Мпнци, нпвембра 1897. гпд. између Италије и Аустрп-Фгарске, Рудини -

Гплухпвски, дпгпвпренпје да укпликп Уурска изгуби Македпнију да се ристуи ствараоу

аутпнпмне или независне Албаније. Наоенпм шелу требалп је да буде неки немашки ри

и да буде пд рптектпратпм А.-Ф.Ф пруци аустрп-угарскпг генералщтаба цару Јпсифу

псебнп је наглащенп да: "Ф слушају да Уурска будеслпмљена, ми мпрамп да узмемп

Кпспвски вилајет да би смп трајнп раздвпјили Србију и Црну гпру ипсигурали ристу

Албанији, кпја пбавезнп мпра да риадне нащпј сфери мпћи." Нпви већинереди и злпш

рптивСрба у Старпј Србији пд стране Арбанасаизбили су 1903. гпдине. Пвпг ута је и

султанАбдул Хамид пдржавап арбанащке злпшине.Уек на интервенцију Русије пслап је

впјску дасреши даље злпшине.Бешки министар Ерентал је најавип 27. јануара 1907. гпди

лан п изградои руге Сарајевп - Фвац -Митрпвица - Сплун. На пвп је Италија пдгпвприл

 ћe пна градити ругу дуж старе Виа Егнатиа. ланпви имсе нису пстварили збпг

младптурске ревплуције 1908. гпдине. Кап нека врста псвете била је анексија Бпсне и 

Херцегпвине 7. пктпбра 1908. гпдине. А.-Ф. се рирема за рпдпр на истпк у равцу Спл

и пкрећеАрбанасе на пбуне на Кпспву 1909. и 1910. гпдине, кпје су биле уерене рпт

Срба. Пвп је пнпвљенп ујуну 1912. гпдине. Ф августу исте гпдине А.-Ф. министар спљни

пслпва Лепплд Бертхплд изнпси редлпгред Еврпу да се Уурска децентрализује, щт

пдразумева ствараое аутпнпмне велике Албаније у Уурскпј.Пна је требала да пбухвати

вилајете Кпспвски, Битпљски, Јаоински и Скадарски. Уурска је нашелнп ристалана

аустријски лан, истпг месеца. На хиљаде напружаних Арбанаса је харалп п градпвима

да им турскавпјска није сметала. Фгрпжени градпви били су ећ, рищтина, ризрен и

Скпље, у кпјима је страдалп мнпгпСрба. 

Уурска је изврщила пщту мпбилизацију 23. сетембра, а су балкански савезници тп

ушинили 30. сетембра.Црна Гпра је пбјавила рат Уурскпј већ 26. сетембра, а Уурска је

пбјавила рат Србији и Бугарскпј 17. пктпбра1912. гпдине. 

плпвинпм пктпбра 1912. гпдине стигап је у Беш аустријски агент Екрем Влпра из Валпне

псле муоевитесрбске пбеде, Куманпвп 24. и пслпбпђеое Скпља 26. пктпбра, Бертхп

 је сапщтип Екрему да ћeАустрп-Фгарска ући у рат, рименити ultima ratio, ради стварао
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псебне државе Албаније. Затим је Екремпслат у Валпну, где ћe виспки турски шинпвни

аустријски агент Исмаил Кемал рпгласити независнуАлбанију, щтп је пн и ушинип 28.

нпвембра бащ на дан када је србска впјска пслпбпдила Уирану, а сутра данДраш. пщтп ј

"независна Албанија" кпнтрплисала самп Валпну са пкплинпм, Кемал је затражип 

рикљушеое свих "албанских теритприја" међу кпје убраја ећ, Митрпвицу, рищтину,

Скпље, Битпљ,ресанскп  језерп и пбласти на југу. Бертхплд је сапщтип пдлуку п

ствараоу Албаније 30. пктпмбра Немашкпј, а 3. нпвембра Италији. На кпнференцији

амбасадпра великих сила у Лпндпну 20. децембра,рихваћен је ринци п аутпнпмнпј

Албанији.Арбанаси су истпријски били пруђе туђинске плитике, турске, аустријске,

италијанске, немашке и на крајуамеришке, а увек и у свим слушајевима - ватиканске. Пни

никада нису били сплидарни са псталим нарпдима наХелмскпм плупстрву. Уек пд пше

18. века а на даље арбанащки пднпси рема Србима, из гпрепменутих разлпга, пста

пднпси сталнпг насиља. Арбанащка држава је ствпрена рптив нащих интереса итп је би

 једини разлпг оенпг ствараоа. Пна је цела на србскпј истпријскпј теритприји. 

УЕРПР - РАУ - УЕРПР 

Када сам се вратип у Србију 1997. гпдине видеп сам тада и у тпку наредне гпдинекакп

србске прпдице са Кпспва и Метпхијележе у ипнирскпм арку исред СтарпгДвпра и

уједнп исред седищта редседникаСрбије. Уу су дпщли да се уједнп жале и рптестују щ

их држава не щтити пд арбанащкпг терпра, збпг кпга су мпрали да наустесвпје дпмпве.

рилазип сам им и разгпварапса оима и сазнап сам да се никп пд страневласти п оима 

брине. пнеки рплазникби им дпнеп векну хлеба или флащу млека.Били су реущтен

сами себи. Уада ми је свебилп јаснп п стаоу на Кпспву и Метпхији и прирпди власти у

Србији.Дпк је Милпщевићу била птребна пдрщка нарпда гпвприп је угрпженим Србим

"Никп не сме да васбије". Када је засеп дубпкп у фптељу није га вище интереспвалп кп и

бије. Дпзвпљенп је Арбанасима даставарају аралелне институције и аралелну власт. П

су се ужурбанп риремали за нпве нааде на србскпстанпвнищтвп и на пдцељеое

Кпспва и Метпхије пд Србије.Арбанаси дпбивају пдрщку катплишкпг заада, јер међу о

има пкп 10% катплика, а са друге странемуслиманскпг света пщтп су пни у великпј већи

исламске вере. псле ада Аустрије, тутпрствп надарбанащким катплицима реузела је

фащистишка Италија. Уп тутпрствп са катплика рпщиренп је и на свеАрбанасе. псле Др

светскпг рата атеистишка Албанија је била велика сметоа верскпм утицају. За 

арбанащке катплике и Арбанасе упщте интереспвала се ранцуска, нарпшитп

седамдесетих и псамдесетпхгпдина. псле уједиоеоа Немашке пна пстаје впдећа земљ

Еврпске уније и такп пјашана враћа се на старунемашку плитику у Еврпи и псебнп на

Хелму. Немашка пбнавља везе са бивщим немашким савезницима издва светска рата и

птвпренп впди реванщистишку плитику рема ранијим ратним рптивницима у рвпм

редуСрбима. 

Спразум п сарадои на рущеоу кпмунистишкпг режима у пљскпј и упщте, ствараоу

пљске"Сплидарнпщћи", пстигнут између редседника Регана и ае Јпвана авла, пс

 је нека врста глпбалнпгплитишкпг дпгпвпра. Ватикан је гајип скривене наде да ћe мпћи 

рпщирити удеп катплика међу Арбанасима.Никада није пдустап пд щиреоа верске
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рпаганде међу оима, да би пвратип бар пнај деп кпји су раније биликатплици и рещ

на ислам. Није слушајнп Ругпва пзивап Арбанасе да релазе на катплишку веру. 

риликпм аине смрти, Клинтпн је пбелпданип ратнишку хущкашку улпгу Ватикана рпт

Срба. На итаоеп Кпспву, Клинтпн је рекап: "Да, сећам се врлп дпбрп сапщтеоа уних

бриге и мушнине из Ватикана п тпмитаоу, оегпвих (аиних) аела уућених мени, на

у Ващингтпну, да урадимп нещп какп би зауставилисве пнп щтп се дпгађалп у старпј

Југпславији, где смп усели да зауставимп један генпцид захваљујући вамаИталијанима 

лпвцима бпмбардерима кпји су плетали из Авијана." (Нпвпсти пд 9. 4. 2005.) 

риликпм аине псете Америци "свети птац" је у Денверу уутип пве реши тадащоем

редседникуКлинтпну: "Уребалп би да бпмбардујете Србе". Арбанащки терпризам и

рпгпоеое Срба, Ватикан јепкарактерисап кап генпцид над Арбанасима и пзивап је

америшку владу и редседника да наадну Србију.Жртве се риказују кап терпристи и

убице, а терпристи и убице кап жртве! аин верни син Масимп Д'Алема,кап редседни

владе Италије, рекрщип је италијански Фстав и увеп Италију у рат рптив Србије 1999. 

гпдине. Пн је у арламенту 19. арила 1999. гпдине изјавип: "Желим да сви псланици з

да је НАУПинтервенисап, пщтп су Срби убили 300 хиљада људи на Кпспву." Урибунал у

Хагу је утврдип да је на Кпспвурпнађенп укунп 2018 лещева. Иза арбанащкпг терпризм

стајап је свпм свпјпм мпралнпм тежинпм -Ватикан.Није ни тп слушајнп щтп је на плпжај

барскпг надбискуа и римаса Србије пстављен Арбанас. Ф склпу теплитике Америка

пдржава арбанащки терпризам истпвременп кад и Еврпска унија. 

Щтп се тише Америке, пшигледнп је да је увушена у ватиканску плитику рема Србима, је

су Срби јединилпгишки савезници Америке на Хелму. Све свпје интересе у пвпм делу све

Америка мпже мнпгп лакще ибпље пстићи у савезу са Србима, негп рптив оих.

Ватиканска светска прганизација кпја се зпве Црква, већпдавнп нема нищта заједнишкп с

Хриспвпм верпм и ушеоем. Оен мпрал и стремљеоа су птунп сурптнаамришким

идеалима и америшким схватаоемвреднпсти. Бил Клинпн је забправип, или није никада

наушип, пнп щтп је Линкплн гпвприп п Ватикану.Верски ратпви, генпциди и свакпјаки

злпшини кпје је ватиканска прганизација впдила и пдстрекивалазаљуснули су и Амери

у виду грађанскпг рата, пднпснп рата између држава. Америшки савез саВатиканпм има

пбележје акта са ђавплпм. аа Јпван авле је изјавип у Мексику: "Јадни Мексикп, тпли

далекп пд Бпга, а тпликп близу Америке". Ватикан не пзнаје демпкратију, пщтп извпр

аске власти нијешпвек негп безгрещни гпспд Бпг. Америка није никада наравила већ

грещку рптив свпјих спственихинтереса кап у пвпм слушају када је дпзвплила да буде

увушена у ватиканску плитику и да буде ватиканскимашпнпсац рптив Срба. Дпк је аа

Впјтила бип самп нацистишки сарадник и птвпренп испљавап љубаврема устащама,

оегпв наследник Рацингер је аутентишни нациста из Хитлер југенда, а ћемп видети какп

тећи даља сарадоа Америке са апм.Разбијаое Југпславије и риајаое оених

катплишких делпва катплишкпј Еврпи, била је стална тежоаВатикана и пн је рви ризна

сесецију Хрватске. Уп се мпглп лакще извести са пбнпвљеним утицајемНемашке. аа је 

ута псетип Хрватску и два ута Бпсну и Херцегпвину. Ватикан је највище пдгпвпран 

за разбијаое Југпславије и изазиваое грађанскпг рата у опј. Агресија на Србију 1999.

гпдине пдлушена је и редузета на аинп инсистираое а је затп и названа "Милпсрдн

анђеп". п пвратку са аине сахранеИбрахим Ругпва је изјавип на рищтинскпм



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 66/84

аерпдруму: "аа Јпван авле Други мнпгп је ушинип заслпбпду и независнипст Кпспва"

Катплишки биску Кпспва, Арбанас Марк Спи упрнп рппведанезависнпст Кпспва и тп

шини и рекп Радип Ватикана. Уп не би мпгап шинити без аине дпзвпле.арапнскасахр

кпја је прганизпвана тпм аи у Риму нема нишег заједнишкпг са хрищћанствпм, тп је

биласахрана римскпг имератпра издигнутпг на иједстал бпжанства. Већ га оегпви

пбпжавапци називају "КарпљВелики" и хпће да га сместа рпгласе свецем. На Кпспву и

Метпхији Арбанаси, катплици и муслимани, тридана су били у жалпсти. 

псебнп треба псматрати аину другу псету Бпсни и Херцегпвини, кпја је била

рвенственп псетаРеублици Србскпј и оенпм главнпм граду Баоа Луци. рптивнп

свакпм рптпкплу и реду, пн се сам пзвап,са назнакпм да треба да рпгласи за свеца Ха

Мерца. Пвај шпвек је рпђен у Баоа Луци, али пд пца Немца имајке Јеврејке. Пвпм рили

 је рпглащен за Хрвата и дпдали су му јпщ једнп име - Иван. Уакп су Хрвати 

дпбили свеца из главнпг града Реублике Србске. "Катплишки тједник" пбјављује раву

смисап беатификацијеМерца: "Щтадлер и Мерц шврстп везују Хрватску и БиХ." Щтп

симбплище намеру Ватикана - риајаое БиХХрватскпј. Мерц је један пд идејних твпрац

устащтва и рпглащеое Мерца за свеца јесте афирмацијаустащтва, пднпснп оихпвих де

на катплишеоу, рптериваоу и убијаоу равпславних Срба и ствараоавелике катплишке

Хрватске. Истп кап щтп је риликпм друге аине псете Хрватскпј 1998. гпдине рпглащ

блаженим Алпјзије Стеинац духпвни пглавар генпцида шији су пдређени свещтеници

кпмандпвали лпгпрпмсмрти - Јасенпвцем. Ф "Катплишкпм тједнику" извесни Зпран Вукма

 је пбјавип: "Једна се ствар шудеснппклаа са аиним духпвним и апстплским

настпјаоима. Реублика Србска је пшела губити свпје атрибутеарадржаве." Катплишки

клир назива Реублику Србску - "устппљина". На скуу раоеваца у Сарајевузатражен

 је укидаое Реублике Србске. А тп жели и аина Еврпска унија кпја тражи ревизију

Дејтпна. Фвреме устащке НДХ пбјављенп је 220 убликација п Хансу (Ивану) Мерцу у кпји

га називају "идеал нпвеХрватске" и "свецем нпве Хрватске". Фстаще су пкренуле

беатификацију Мерца. псебнп треба истаћи местпна кпме је Мерц рпглащен за свеца.

 је катплишки манастир етрићевац из кпга су 1941. гпдине устащекренуле у пкпљ Срба,

су на зверски нашин масакрирали рекп три хиљаде људи, жена и деце. псебнп је 

билп грпзнп клаое деце у пснпвнпј щкпли, кпјпм риликпм је несрећна ушитељица

плудела пд грпзпте. Е, тује "свети птац" аа рпгласип Мерца за свеца. а да би

пнижеое србскпг нарпда дпстиглп врхунац, аа јепзвап атријарха Србске равпслав

цркве да дпђе у етрићевац и да му ту пљуби руку! Врхунац насиља!прука је јасна. М

ми се! Разбип сам вам државу, изазвап грађански рат, мпја рпаганда је вас 

сатанизпвала у целпм свету, мпје легије су пкуирале ващу свету земљу Кпспвп и Метпхи

и успсавиле властщитарских терприста над ващпм атријарщијпм, на месту где смп ва

клали, рпгласип сам идеплпга клаоаза свеца, а сада дпђи да ми на тпм стратищту

пнизнп пљубищ руку. а ћe тек пнда мпја пбнпвљена Светаримскпгерманска имериј

да вас такп здрпбљене и унищтене удпстпји да будете оена кплпнија, а ви ћетемене

ризнати за ващег пглавара или ћу све муое и грпмпве пвпга света срушити на Србију. У

прука.Хрищћански, нема щта! Какп ли самп актуелна власт и медији у Србији плакаще

"слпвенскпг ау"?Ф "Гласу јавнпсти" пд 12. сетембра 2003. гпдине авле Челетпвић и

следеће, п злпшинима над Србима пд1992. гпдине."риватни албански терпризам псле
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1968. гпдине пд рвих сеаратистишких демпнстрација кпје су пд страневласти и артије

пкарактерисане кап екпнпмске је једна пд заблуда тадащое власти и артије, а ћe из д

удан све вище дплазити дп изражаја. Пвај терпризам је ерманентнп тајнп пдржаван п

стране албанскеврхущке власти и арије све дпк се није укптвип у све пргане власти. Пва

стаое услпвиће безбрпјнписељаваое Срба са пвих рпстпра. Ниједна србска влада није

никада утврдила ташан брпј рптераних Срба утпку Другпг светскпг рата, а ни псле рата 

наада НАУП снага на Србију 1999. гпдине".

Пд расада СР Југпславије, кашашкп-сеаратистишке-терпристишке активнпсти плишене у

ФШК су свеушесталије и брпјније. Уакп је дп јуна 1988. гпдине изврщенп 543 наада... На

су врщени на шинпвнике ипбјеке МФ-а, на грађане и пстале пбјекте, на риаднике впјс

и друге. Фбијенип је дпста грађана, а највищериадника МФ-а оих 92. Фкунп пвређе

 је 187, нанете су 125 тещке телесне пвреде. За пвпвреме пгинулп је 90 наадаша пд кп

самп у 1998. оих 82... Изврщен је 2б1 терпристишки наад на грађане 

кпјпм риликпм је оих 35 убијенп. Ф свим пвим наадима терпристи су кпристили

аутпматскп пружје, рушнебацаше, снајерскп пружје, рушне бпмбе, ищпље и екслпзивн

средства."Уерпристишки наади нису били усмерени самп на Србе, већ је билп наада и 

Арбанасе кпји су билилпјални Реублици Србији. Уакп су арбанащки терпристи убили 43

Арбанаса и теже пвредили оих 18, алакще 12 лица." 

На целпм зааду је развијена медијска камаоа рптив Срба и Србије тпликп щирпка и

снажна да се ищлп наптуну сатанизацију једнпг нарпда. Истпвременп се радилп на

ствараоу терпристишке пружане силе такпзване Пслпбпдилашке впјске Кпспва. Америшк

држављанин Бари Летуши изјавип је ред Хащким трибуналпмследеће: "Из разгпвпра са

Албанцима на кпспву ре щест гпдина, сазнап сам да је ПВК фпрмирана ван Кпспва, 

кап сецесипнистишки пкрет и за пствареое сецесипнистишких циљева, а уз финансијску

пмпћ САД иНемашке". Летуши је указап и на сецијалну улпгу Немашке какп у разбијаоу

Југпславије такп и у дпгађајимапкп Кпсмета. 

рема британскпм дневнику "Јурпијен" пд 22. сетембра 1998. гпдине стпји да су су

немашке пбавещтајнеслужбе, впјна и цивилна, биле ангажпване у пбушаваоу и премао

албанских терприста ради ушврщћиваоанемашкпг утицаја на Балкану. Щеф немашке

пбавещтајне службе (БНД) Ханс Јегер Гајгер пдлушип је да уУирани фпрмира највећи

пбавещтајни центар БНД-а. Оегпви агенти су врщили избпр кпманднпг кадра за ПВК, 

између пкп пла милипна Албанаца из Југпславије кпји су дплазили у Албанију. Исти

дневник тврди да сецентар за финансираое и пбуку ПВК налазип уравп у Немашкпј.

Центри за пбуку терприста ПВК налазили сусе у Албанији, Немашкпј, Уурскпј, Хрватскпј и

 јпщ неким земљама.Други сведпк ред Хащким трибуналпм, немашки пфицир Дитмар

Хартвиг, кпји је бип щеф псматрашкемисије Еврпске уније на Кпсмету дап је низ пдата

п делпваоу терприста ПВК са једне стране и п лажнпмизвещтаваоу светских медија са

друге стране. Затим је псведпшип да је видеп пгинуле терпристе, пслебпрбе са србскп

плицијпм, кпји су имали унифпрме немашке впјске. Из свега изнетпг се види да је ПВК 

имала у свпјим редпвима, пред инструктпра и кпманданата, и целе јединице впјника и

земаља шланица НАУПакта. Ф ствари, ПВК је била натпвска ещадија. 

Самп у тпку 1998. гпдине терпристи ПВК су извели 1.885 терпристишких наада у Србији,

пд тпг брпја билпје 327 наада на свпје сунарпднике легалне грађане Србије.Спразум к
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су птисали редседник Југпславије и америшки изасланик Ришард Хплбрук 13.

Пктпбра1998. гпдине п мирнпм рещаваоу рпблема на Кпспву и Метпхији имап је за ци

да се защтите терпристи пдгпоеоа србских пружаних снага. Да је тп била рава намера

дпказује шиоеница щтп је самп између 13. Пктпбраи 30. нпвембра 1998. гпдине изврщен

310 терпристишких наада.Уада је из заседе убијенп девет плицајацаМФ-а Србије и 30

раоенп.Пд 13. пктпбра 1998. гпдине дп дпгађаја у Рашку 15. јануара 1999. гпдине на Кпсп

и Метпхији су арбанащкитерпристи изврщили 599 терпристишких наада, пд шега 16 на

на грађане и 413 на риаднике МФ-аСрбије. Ф истпм временскпм раздпбљу на пдруш

Рашка терпристи су пбили следеће плицајце: СинищуМихајлпвића, Назмија Алурија,

Светислава ещића, Сащу Јанкпвића, Ранка Ђпрђевића, затим цивилеМифтара Ресенија 

Енвера Гащија.Да би се далп медискп правдаое и навпднп пвпд за наад НАУП акта 

Србију исцениран је слушај Рашак.Ф селу Рашку налазип се щтаб нерпдимске Пераивне з

у кући Мустафе Мехметија. Ф Рашку су билириадници 121. бригаде ПВК "Агим Целеј -

Цпли", шији је батаљпн "Садик Щаља" ту бип смещтен. Пкп селасу искпани рпвпви и

саграђени бункери. Уерпристи су ту били утврђени пд пктпбра 1998. дп 15. јануара 1999.

гпдине ."Недељни телеграф" је пбјавип, пзивајући се на плицијске извпре, да је јпщ у ј

1998. дпщап изНемашке у Рашак Исак Муслију, звани Ћерциз, да п налпгу Главнпг щтаба

ПВК фпрмира щтабпве на пдрушјупщине Щтимље. На једнпм скуу у Рашку Муслију је

пкуљеним дпмаћинима пбјаснип да пд сада сву властреузима ПВК и да се сва оихпва

наређеоа мпрају изврщавати. "Пд пвпг тренурка сте сви ПВК, и сви мпратедати нпвац за

пружје", рекап је Муслију. Пн је фпрмирап щтаб у селу Ранше и за заменика пставип

ЗумераКуртещија. За кпманданта пдщтаба у Рашку пставип је Щефћета Муслију. На тпм

састанку били сурисутни: Неби Муслију, Нухи Јакуи, Мехмет Идризи, Щани Јакуи и Ис

Речеи. Ф пшеткутерпристишка јединица у Рашку брпјала је пкп стп терприста, да би за

краткп време тај брпј дпстигап пкп 250терприста. Деп арбанащких сељака кпјима све пвп

није уливалп пвереое и незадпвпљни наредбпм ПВК данаусте селп, ријавили су 17.

нпвембра плицијским прганима да је 15. нпвембра у селп дпщлп десеунифпрмисаних

риадника ПВК и да су наредили мещтанима да пдмах наусте селп, јер је тп селп

пдређенпза оихпв сместај. Истпг дана већина мещтана је наустилп Рашак и склпнили се

пкплна села.Пдмах псле тпга Рашак је пстап великп терпристишкп уприщте из кпга су

ищли наади какп на плицијутакп и на цивиле. На пдрушју Рашка терпристи су убили е

плицајаца и два цивила и заалили кућу ЧемаљаБатућија. псле убиства, из заседе,

плицајца Светислава ещића 10. јануара, снаге безбеднпсти су редузеленаад на Раша

Бпрбе су биле пщтре и у оима су пгинула 184 терпристе.Щеф псматрашке мисије ПЕБС

америшки генерал Вилиам Впкер је, рекп нпћи између 15. и 16. јануара,рикуип тела 4

пгинулих терприста и сместип у чамији редстављајући их кап цивилне жртве кпје је 

навпднп плиција пбила. Све је билп дпбрп риремљенп и Впкер је пдмах дпвеп заа

нпвинаре да тприкажу кап убијаое невиних цивила. риремљенп је 45 лещева, али су

пказали самп 40, или збпг тпга щтпнису имали цивилна пдела да их ресвуку или их је

билп лакп репзнати кап риаднике неких зааднихвпјних фпрмација. И пд тих 40 шет

леща нису риадала Арбанасима. Све навпди на закљушак да су уРашку били рисутни

страни инструктпри и разни натпвски сецијалци, јер је ПВК била натпвска ещадијана

терену. Впкер је прганизпвап кпнференцију за щтаму на кпјпј је изјављенп да је у "Рашк
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пшиоен злпшинрптив шпвешнпсти." Није сашекап налазе лекара, пбдукцију лещева, нег

рема унаред риремљенпмлану дата нпвпст кпја ће да птресе свет. рема исаоу

"Оујпрк тајмса" пд 19. јануара 1999. Америшкидржавни секретар Мадлен Плбрајт је већ 

етак 15. јануара пкуила пкп себе најужи круг пверљивих људи и 

саветника свпг министарства и сапщтила им да би спразум закљушен пктпбра месеца

рпщле гпдинеизмеђу америшкпг регпвараша Ришарда Хплбрука и југпслпвенскпг

редседника Милпщевића п смириваћуситуације на Кпспву, свакпг мпмента мпгап бити

анулиран. Плбрајт је, рема изјави једнпг пд рисутних наоенпм скуу, имала инфпрма

п дпгађају у Рашку. Щтп знаши да је пна имала инфпрмације п дпгађају у 

Рашку ре негп се тај дпгађај десип. Впкер је 20. јануара изјавип немашкпм и]унге велту":

"Свет he ре верпватимени негп аргументима и дпказима југпслпвенских пргана". 

Дпвели су финску екиу атплпга на шијем шелу је била Хелен Ранта, стпматплпг и

недпвпљнп струшна за пвуврсту псла. За све време дпк је екиа радила у рищтини је б

рисутан фински министар и немашкиамбасадпр, а је пна на кпнференцији за щтаму

изнела "свпје лишнп мищљеое" да су пбијени у Рашку билицивили. Уп је пслужилп кап

пвпд за агресију рптив Србије.Пдмах п Впкерпвпј изјави риремљена заадна щтам

 је забрујала п навпднпм злпшину над недужнимцивилима, а Си-Ен-Ен је данима засиал

свпје гледапце са сликама лещева на кпјима су били видљивитрагпви ацпва и других

живптиоа. Пнда је пшелп загреваое за "хуманитарну интервенцију" тп је агресију 

Хитлерпвскпг стила на Србију.Америшки нпвинар Рпј Гатман и немашки нпвинар Ерих

Ратфеледер су, навпднп, пткрили на једнпј депнијикпд Прахпвца маспвну грпбницу у кп

 је, рема оихпвпј рпцени, сахраоенп 567 Арбанаса, међу кпјима 40деце. На францускп

државнпј телевизији емитпвана је вест да су - "Срби једнпј арбанащкпј труднициизвадил

дете из утрпбе, ред оеним суругпм. Оен муж је у щпку пкущап да врати бебу у мајши

утрпбу".

Немашки министар пдбране Рудплф Щаринг тп дпрађује и изјављује: "... да један нпрма

људски мпзакизузетнп тещкп мпже да издржи све пнп щтп стпји у извещтајима са Кпспв

Када се, на ример, риша какпје убијенпј трудници извађен фетус из стпмака да би се

исекап и пнпвп вратип у распрену утрпбу; када сешује да се систематски пдсецају гла

удпви; када се шује да се пдрубљеним главама пнекад игра фудбал,пнда мпжете да

замислите да се некпме пд тпга реврће стпмак". Уужитељ Хащкпг трибвунала Карла дел

пнте је изјавила да рема оеним инфпрмацијама на Кпспву и Метпхији има 529 маспв

грпбница где сусахраоени Арбанаси кпје су Срби пбили. Пд тада јерпщлп ет гпдина, 

гпспђа Карла није пказала ни једну пд тих маспвних грпбница. 

Хистерију пдижу и такп зване "хуманитарне прганизације", пне исте кпје су дпремале

мучахедине уСрбију, затим "Хјуман Рајтс Впш" и "Амнести интернещенел."Хелен Ранта

изјављује 2000. гпдине немашкпј телевизији АРД следеће: "Свесна сам тпга да је цела сце

биланамещтена. На тп су указивала, јпщ у сампм пшетку, сва наща истраживаоа. Уп је б

Впкерпва пдлука да тпназпве масакрпм, ја сам систематски избегавала да уптребим тај

израз". Хащим Уаши је на гпдищоицу агресије 24. марта 2000. ризнап у изјави Би-Би-Си-

"да је једна јединицаПВК била активна у Рашку и да су мнпги риадници ПВК јунашки

пгинули у бпрбама са југпслпвенскимснагама." 
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Шлан Кпспвске верификаципне мисије, Щвајцарац аскал Нпјфер, изјавип је италијанскп

листу "Лимес":"Када извещтаји нису били дпвпљнп критишни рема акцијама Срба, пнда

се пни меоали или цеали. Кадаје заврщена мисија, Италијани су пткрили неке извещта

кпјима америшки службеници и албанскиерспнал птужују Италијане, Русе и Хпланђане

'рпсрбски' став, јер су извещтавали п крщеоу људскихрава пд стране ПВК." 

Ф редпвима ПВК билп је дпста страних дпбрпвпљаца и лаћеника кап и риадника неки

заадних армија.Крајем јула 1998. гпдине снаге безбеднпсти Србије разбикле су у Дрени

банду мучахедина кпја је нпсилаиме "Абу Бекир Садик". Пд 70 мучахедина билп је 40

странаца.Ради целе истине мпрамп ризнати и тп да тадащоа власт у Бепграду није нищ

редузимала на срешаваоуВпкерпвих пдметаоа. 

Уакп је пшела агресија на Србију, без пбјаве рата и без пдпбреоа Савета безбеднпсти

Фједиоених нација.Агресија није била усмерена самп на Кпспвп и Метпхију негп и на

целпкуну теритприју Србије. Разарани суцивилни пбјекти, мпстпви, щкпле а шак и

бплнице. Фптребљавана је нуклеарна муниција и бпјни птрпвикпји су требали да ретвп

Србију у рпстпр пасан п живпт и устпщ.Једини рат кпји је НАУП акт дпсада впдип б

 је класишна агресија Хитлерпвскпг тиа и птвпренп на странитерприста. Нааднута је јед

држава кпја није нишим тај рат изазвала. Све је тада башенп пд нпге, свиравни

међунарпдни акти, све кпнвенције, сви мпрални ринции. Уерпризам је уздигнут на

највищи стеенмеђунарпднпг мпрала. НАУП је пстап прганизација у алужби терпризма

насиља. Билп је интересантнпгледати и слущати наще разне "ријатеље" и "савезнике" и

Еврпе какп се утркују, иза леђа америшке ратнемащине, кп ћe задати тежи ударац Срби

Ф ранцускпј и Британији 60% станпвнищтва је тражилп слаоекпнених труа на Србију

НАУП је већ имап свпју ещадију на терену, кпју су шинили ПВК, армијаАлбаније, британ

САС, америшка Делта фпрс и француска Легија странаца.Фгпвпр п редаји Кпспва и Метп

пд пкуацију НАУП акта кпји су пднели Милпщецићу Ахтисари иШернпмирдин бип је

такпђе смищљена ревара. Ахтисари се касније хвалип какп су пн и Шернпмирдин 

реварили Милпщевића и пднели му да птище лажну кпију редлпга. 

Ha теритприји Кпспва и Метпхије заведен je терпр ПВК кпји je сада реименпван y Кпспв

защтитникпрус. Ф рисуству, напшиглед и пд защтитпм пкуаципних снага арбанащки

терпристи су редузелишищћеое Кпспва и Метпхије пд србскпг станпвнищтва. Није билп

никакве разлике y пнащаоу пкуатпра итерприста y време Другпг светскпг рата и сада.

Резплуција савета безбеднпсти 1244 пстала je мртвп слпвп нааиру и дп данас није

римеоена.Рущенп je и унищтаванп све щтп je србскп, куће, спменици, грпбпви, цркве

манастири. Имамп утисак да ceистприја креће уназад и да ce вратилп пнп најцрое турск

дпба. Све je тп рађенп ред пшима 50.000 впјникаКПР-а и редставника ФНМИК-а. 

Истпг дана када су немашке снагеКПР-а ущле y ризрен 16. јуна 1999. гпдине 

киднапван je мпнах Харитпн Лукић из манастира Светих Архангела крај ризрена, кпга 

су напружани риадници такп зване впјнеплиције ПВК ресрели и пдвели y непзнатп

равцу. Накпн вище пд гпдину данаоегпвп телп je нађенп близу ризрена, измасакрира

без главе, са трагпвима свирепгмушеоа. 

ранцуз, щеф мисије на Кпспву и Метпхији, Бернард Кущнер изјављује марта месеца 20

гпдине: "рпщленедеље смп имали на Кпспву девет убијених Срба, тп je знатан нареда

Ф Мемпрандуму СЦ, пбјављенпм 2003. гпдине стпји: "Данащои Щитари, са изданпг 
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и рпданпг пд дедиоских кпмуниста Кпспва и Метпхије, псле дпсадащоег аљеоа,

рущеоа и унищтаваоавище пд 110 србских цркава и манастира на Кпспву и Метпхији, хп

да сруще и искпрене јпщ и репсталеКпспвскп-метпхијска србске Светиое, те затп, и пр

тенкпвске НАУП-защтите, сталнп наадају и ећкуатријарщију и Виспке Дешане и

Грашаницу, тражећи да се НАУП-страже и пклпоаше пвуку пд оих - да "не 

срампте нащу демпкратију"! (42. ст. 13) 

п целпј пкрајини настављен је терпр над Србима, убиства, киднапваоа и рпгпоеоа

"Никп пдкиднапваних Срба, пд тада дп данас, није рпнађен, никп пд рпгнаних није

враћен у свпј дпм или свпје раднпместп, никп пд злпшинаца није ухваћен, а и кад је касн

пнеки арбанащки терприста ухваћен, бивап је брзппслпбпђен, "збпг недпстатка дпказа

Фтисак је бип пшигледан: да су пдгпвпрни у НАУП и другиммеђунарпдним фпрумима

 једнпставнп реустили Щитарима да изврще свпју псвету, а и да рптерају щтпвище С

да би се такп дпщлп дп "етнишки шистпг" Кпспва, тп је дп смаоенпг брпја србскпг и

другпгнеалбанскпг станпвнищтва, те се такп рејудициралп будуће "рещеое" Кпспвскпг

итаоа, у смеруасплутнпг репвладаоа и мајпризације Албанаца. Уп су пказали и свпј

 једнпстраним и ристраснимрадпм сва трпјица Виспких редставника ФН-а и пстале

структуре ФНМИК-а, кпје су спрп успстављане, иза Србе су биле и дп данас пстале не

ефикасне и нераведне. Јер, уз све рисуствп НАУП-а и ФНМИК-а,исражоени су пд Срба

градпви: ризрен, ећ, Клина, Фрпщевац, Гоилане, Витина, скпрп цела Метпхија, и 

мнпга дптада мещпвита насеља на Кпспву." (42. ст. 59) 

Сецијални известилац Фједиоених нација за људска рава на рпстпру бивще Југпслави

Јиржи Динстбир изјављује 12. јула1999. гпдине у рищтини "да на Кпсмету пстпје

терпристишке груе и мафија шији успнтреба срешити, јер ћe, укпликп се п неушини,

завладати јужнпм србскпм пкрајинпм. Бправећи на Кпсмету уверип сам се дана пдруш

ризрена и ећи има мнпгпбанди из суседне Албаније и да су шак стиглииз Америке да

пвде рпфитирају."Ф Центру за мир и тплеранцију у ризрену изјављенп је 26. јула 1999.

гпдине да је пд дпласка немашкпгмирпвнпг кпнтигента дп тпг дана у ризрену саљенп

вище пд 250 србских кућа, а пкп 7000 србских станпвапљашканп и насилнп усељенп. Не

Срби из ризрена су репзнали известан брпј Арбанаса у немашким унифпрмама и у

саставу немашке впјске.Сецијални изасланик ФН за Кпсмет, Карл Билт, у птвпренпм исм

међунарпднпј јавнпсти упзприп је свет даАрбанаси на Кпспву и Метпхији српвпде

етнишкп шищћеое пд Срба. Пн каже: "Не мпже се избећи утисак даје у тпку намернп

прганизпвана камаоа за циљем да се Кпсмет етнишки пшисти пд репсталих Срба." 

Албертп Дини изјављује: "Срби су жртве етнишкпг шищћеоа на Кпспву, щтп се види из

пследћег извещтајаВиспкпг Кпмесаријата ФН за избеглице на Кпспву. Срби су затвпрени

свпјим кућама и терприсани, немајуристу јавним службама, кап ни центрима за

дистрибуцију хуманитарне пмпћи. Наставља се рптериваое Срба, насиљеприма

карактеристике систематске камаое, на щта указује и пдатак да су Србиринуђени да 

истериваоа птищудпкумент кпјим устуају свпје власнищтвпАлбанцима. Мпрају се

редузети щтп енергишније акције да би се пнемпгућилп насиље надСрбима." 

Уакп 8. сетембра 1999. гпдине лпндпнски "ајненщел Уајмс" ище: "Щеф цивилне

администрације ФН наКпспву данас ће пд Савета безбеднпсти ФН затражити пдрщку за 

кпнтрпверзни лан п фпрмираоу"Кпспвскпг защтитнпг кпруса" у кпји би ущли и
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риадници сеаратистишке ПВК". Самп за рве три гпдине пд дпласка пкуаципних сна

на Кпспву и Метпхији су регистрпвана 5.782 наада наСрбе, у кпјима је убијенп 978 пспб

псле дпласка пкуаципних труа са Кпспва и Метпхије је рптеранп 238.000 Срба и 62.0

Карасрба (Рпма).За рве две гпдине пкуаципне власти рптеранп је укунп З60.000

неарбанаса са Кпспва и Метпхије. И дпксе терпр и даље српвпди, пд Оујпрка дп Брисел

риша се п демпкратским избприма, п мултиетишнпсти, пстандардима итд. Арбанащка

мафија нпвцем пдбивеним пд тргпвине дрпге лаћа пједине америшкеплитишаре кпји

пднпсе Кпнгресу резплуцију за резплуцијпм за независнпст Кпспва. Дптле се у Хагу суди

свим Србима кпји су имали какву улпгу у пдбрани земље пд агресије, свим впјним и

плицијскимкпмандантима без разлике, суди се кап ратним злпшинцима. Уп је класишни

вид псвете, затп щтп их нисуусели пбедити на бпјнпм пљу и щтп су смели и знали как

да се бране. 

Ф Србији марипнетске власти хасе и гпне пне кпји су заслужили највећа ризнаоа и

пдликпваоа. Хпће даунищте дух србскпг витещтва и сваку впљу за пдбрану.Некима се

журилп, кап на римерНемашкпј и оенпј Еврпскпј унији, да щтп редпврще унищтеое

свега србскпг на Кпспву иМетпхији и рпгласе другу щћиетарскудржаву на србскпј

теритприји. риремљен је17. март 2004. гпдине када је требалп да семаспвним

терприсишким налетпм унищти свесрбскп на Кпспву и Метпхији, а да се птпмрпгласи

независнпст. Главни прганизатпр 17.марта бип је Самедин Чезаири, Арбанас унемашкпј

служби. Иза тпг пгрпма стајала јеНемашка, али не сама, негп и Еврпска унија. Кпнтиген

свих земаља Еврпске уније, псимИталијана, гледали су скрщтених рука србскесветиое у

ламену, аљевину србских кућа иубијаое и рпгпоеое Срба.Ф рисуству пкуаципних

снага дпсада је саљенп и разпренп рекп 150 србских хрампва, већинпм

важнихистпријских спменика. Уаквп варварствп људска истприја не ами. репстали Ср

живе у гетпима гприм пдпних у кпјима живе Индијанци у Америци. А уна су уста

Еврпљана и нащих "Еврпљана" у Србији, пСтудији извпдљивпсти, п уту у Еврпу на дв

или три кплесека, такп да би Кпспвп и Црна Гпра билинезависне државе, и п Еврпрегијам

Лицитација траје кпликп генерала треба да пщаљемп у Хаг, кап ратнезлпшинце, да би см

дпбили Студију извпдљивпсти. Има и пних, некад главних ДПС-пваца, кпји нам саветују 

да иселимп и пнп малп репсталих Срба са Кпспва и Метпхије да би смп били брже

римљени у Еврпскуунију. Уп знаши да је тп главни услпв да би били римљени. И дпщла

та Студија извпдљивпсти у кпјпј сеКпспвп не пмиое. Негп се редлаже независнпст Кпс

у шетири етае. Еврпска унија редлаже ревизијуДејтпнскпг спразума и унищтеое

Реублике Србске, а истпвременп гура црнпгпрске мафијаще да изврще 

пдцељеое Црне rope пд Србије. Уп је најмаоа цена кпју Срби требају да лате да би им

пдпбрили статускплпније. С пбзирпм да је Србија у центру Еврпе, несхватам у кпју тп

Еврпу треба да идемп. Јели тп у пнупбнпвљену Свету Римскп-Германску имерију? Да б

смп били дпбри кандидати треба да рихватимп ут натри кплпсека и испрушимп щтп

вище генерала. За екпнпмију нас никп и не ита, јер тп и није услпв. Какп би импгап бити

када је у тпј имерији укла оена впдећа екпнпмија - Немашка, кпја сада има пкп седам

милипнанезапслених.Грци су у пм еврпскпм рају тпликп срећни да се свакпг дана

демпнстранти туку са плицијпм п Атини збпгнезапсленпсти и скупће. Нека пни задр

ту оихпву Студију извпдљивпсти, хвала им на таквпј пнуди, пнаније рихватљива. 
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АРБАНАСИ - ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ РПБЛЕМ 

Између свих нарпда у Еврпи, Арбанаси се мпгу издвпјити кап један псебни и пд свих

разлишит нарпд,заравп кап један фенпмен. Нарпд кпји у пследоа три века живи и дел

птунп разлишитп пд свихеврпских нарпда. Нарпд кпме самп п крвплпшнпсти и

бестијалнпсти у мушеоу жена и деце и незащтићенпгстанпвнищтва лише Хрвати, али не и

другим пспбинама.ре пбјаве рата 1912. гпдине, између Србије и Уурске, Арбанаси су

уали у враоски пкруг и пбили жене,децу и старце дпКПЈИХ СФ ДПЩЛИ. 

На пшетку рата Арбанаси су на Мердарима истакли беле заставе у знак редаје. Када је

србски прушникМилан ппвић кренуп рема оима, мирнп, да п равилима рата ри

редају, пни су птвприли ватру иубили оега и оегпву ратоу. 

Евп јпщ једнпг римера оихпвпг мпрала. Када се једна србска шета пвлашила рема

Јадранскпм мпру, оих 60впјника са некпликп пфицира. Свратили су у манастир Св. Марк

Кприщкпг вище ризрена 26. нпвембра 1916.гпдине, ради краћег пдмпра. Уу су их

пкплили Арбанаси Кабащани и када су на "бесу" да им се неће нищтадпгпдити, редал

пружје, Арбанаси су их све пклали. Двпје старих Срба ризренаца, кпји су једини тада 

били у манастиру и били сведпци пвпг злпшина: Кпсту Ђпрђевића (60) и бабу Митру (80),

исти Арбанаси суубили и бацили низ стене у рпвалију Кприщке реке. Манастир Св. Мар

су птунп пљашкали, манастирскезграде прущили, a саму цркву пскрнавили и

унакарадили, унищтавајући икпнпстас и старе фреске, и такпђегрпб Симе Игуманпва

ризренца, великпг нарпднпг дпбрптвпра, плпмили су и пскрнавили. 

Митрпплит Вићеније и оегпв ђакпн Цветкп Нещић, кпји су нпћу 23. нпвембра 1915. гпд

пдведени изризрена за Фрпщевац, где су 25. нпвембра везани жицпм за бандере и

пливени бензинпм и живи саљени.Сви србски свещтеници на Кпспву и Метпхији у тпк

рвпг светскпг рата су пбијени, а цркве и манастириљашкани, аљени и рущени. Уп се

пнпвилп и у тпку Другпг светскпг рата.Кпд Арбанаса су се сашували пстаци рпдпвскп-

леменских заједница са великим прпдишним задругама. Пвезаједнице су се сашувале 

селу, дпк је п градпвима, где је утицај ислама и щеријата, дпщлп дп извеснихрпмена.

Арбанаси стварнп ризнају самп оихпвп леменскп пбишајнп равп. Ф пснпви тпг

леменскпгпбишајнпг рава је крвна псвета. Уп изазива ререке римени пзитивнпг

грађанскпг рава. Арбанащкппбишајнп равп се пслаоа на три нпрме: крвнпј псвети и

кућнпм ритвпру, плпжају жене и свемпћи гпспдаракуће. Крвна псвета је кпд оих

пшувана дп данас без икаквих рпмена и пна се извпди п нашелу талипна, крв закрв, гла

за главу, крв за пбраз. Крвнпм псветпм се налаћују и мнпди дугпви, кап пмица жене, кр

инеизмирене пбавезе. Најшещћи настанак крвне псвете су блуд и рпдпскрнављеое. Ф

нашелу крвна псвета јејавна, али има их и тајних. Страх пд крвне псвете је тпликп велики

пстпји устанпва кућнпг ритвпрасвих мущких пспба из куће. Ф кућнпм ритвпру нађу се

пнекад и цела братства. Дпк ритвпр траје, мущкепспбе угрпжене псветпм несмију се

кретати изван свпјих кућа. ритвпреници наизменишнп држе стражу.Женидбени ријате

из других лемена мпрају да им пбрађују пља и извпде стпку на исащу. Ф време дпк ја

пвп ищем стигла је вест из Лпндпна, пбјављена у "Дејли телеграфу", да збпг крвне псве

на Кпспву иМетпхији и у албанији сада има рекп 650 прпдица у кућнпм ритвпру. Кућ

ритвпр мпже бити рекинутпсредствпм шувара бесе. Дпзвпла за рекид се назива бес
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Кп рекрщи ту бесу бива пбавезнп убијен. Акп сепстигне нагпдба п пмиреоу, тп се наз

-миреое крви. Акп се крвна псвета лати у нпвцу, тп се назива -крвнина. Крвнина се лаћ

пбишнп у златнпм нпвцу, накиту и драгпценпстима и пбишнп је врлп виспка. 

рема арбанащким пбишајима кпји су јпщ увек на снази, женске пспбе немају равп на

стицаое свпјине инаслеђе, а немају равп ни на лишну слпбпду. Жена се куује пбишним

угпвпрпм и пна је кап и билп кпји другиредмет или стпка, власнищтвп куца. Цена жене

пбишнп плпвина крвне псвете. Редак је слушај да пнампже да утише на избпр оенпг ку

рпдају их људима кпје никад у живпту нису ни виделе. рпдају их врлпмладе, а такп и

слишајева да девпјку пд 15 гпдина рпдају шпвеку пд 50 гпдина а и старијима. Наскупв

жене се држе у пдвпјеним рпстпријама и п летоем времену пне мпрају да се забраде

мараме ипбуку мантиле. Жена кпд Арбанаса није нищта другп дп пбишајна рпбиоа. Нем

раскида купрпдајнпгугпвпра, кап щтп нема ни раскида брака. Свакпм мущкарцу кпји

рими у кућу птерану жену без пдпбреоамужа (куца), рети крвна псвета. Ф кући жене

живе пдвпјенп и недпстунп пгледу мущких пспба изван куће.Да би се жена везала за

мужа, настпји се да пна буде щтп шещће трудна, какп би труднпћа и деца оу пдвпјилипд

жеље за другим шпвекпм кпга пна впли. Уп је један пд узрпка виспке стпе наталитета, кп

кпд Арбанаса уСрбији дпстиже 32 рпмила, щтп је највища стпа наталитета на свету. Же

се сматрају "оивпм кпја рађадецу мужу". 

Птерана жена нема никаквпг рава нити импвине. Пна мпже да се пнпвп уда самп акп ј

тп бивщи муждпзвпли. рпдајпм женске деце рпдитељи дплазе дп знатних дпбитака, а

щтп их имају вище на рпдају тимбпље за оих. И тп је један пд разлпга виспкпг наталите

п србским закпнима жене су равнправне са мущкарцима, али Арбанаси те закпне не

пщтују. Ф времеЈугпславије никп их није на тп нагпнип. 

Гпспдар куће кпд Арбанаса није самп дпмаћин, у србскпм смислу те реши, оихпв такп

звани "зпти" је бпг укући, кпји има равп да бије и убија. Пн је напружани гпспдар, суди

и изврщитељ. Пн жени мущке пспбе иудаје женске пспбе у кући. Мпже развести брак

свакпг мущкарца у кући п свпјпј впљи. Пн куује и рпдаје,држи благајну, наређује какп

да се пнаща, испведа укућане кап катплишки ппви, даје ривременедпзвпле за слпб

кретаоа, пращта крвне дугпве. Пн рави злпшинашке ланпве и пдређује кп ћe бити

оихпвизврщилац. 

Арбанащкп пбишајнп равп, кпје је кпд оих увек исред свакпг другпг рава, шини пд ои

нарпд неспспбан засавремене културне и цивилизацијске тпкпве. П антицивилизацијск

делпваоима савремених Арбанасаренећемп риказ из Хпрватпве коиге. "Реертпар

малтретираоа и насиља, рема Мухамеду Кещетпвићу,јест бесравна жетва сазрелих

усева, искљушиваое струје и впде, срешаваое и недпзвпљаваое навпдоаваоапбрадив

пврщина, забраоиваое наасаоа стпке у ланинама. Све тп дпуоенп је атацима на

верска инаципнална псећаоа, кап щтп су: скрнављеое цркава, манастира и спменика

 јунацима из рптекла двасветска рата, рущеое надгрпбних спменика и скрнављеое

грпбпва, насртаоа на манастирска имаоа. Следећикпрак кпји је дпуоавап замисап п

ствараоу непднпщљиве атмпсфере, кап метпда насилнпг рптериваоа бип је сихплпщ

тиранија у щиреоу неријатељства и мржое. Уп се пгледалп у щиреоу арпла кап щтп с

'пбијмп гадпве', 'Срби, идите с Кпспва', 'Вещајмп щкие', 'Дпле србски уљези'. Ф псебну

скуину издвпјип бихнасиља над децпм и старцима, скрнављеое грпбпва и трпваое
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бунара. Уакп нещтп не раде пбишни криминалци,а птунп је странп атријархалнпм

мпралу и злпшинци, кпје сваки нарпд сматра псебнп ниским инедпстпјним, указују да с

разара атријархални мпрал и да се ствара стаое анпмишнпсти (безакпоа), кпјепгпдује

разбуктиваоу најнижих страсти.... Миленкп Каран упзправа на карактеристишне рпме

пнащаоу: „Има слушајева псвете над децпм щтп је, кпликп јуше, бип тежак рекрщај

пбишајнправнпгсистема вреднпсти... Најтеже пгрещеое п Закпник (Лекин) и сисем

вреднпсти кпји пн загпвара, у нащимданима су насртаји на бпгпмпље и силпваое жене,

нарпшитп силпваое женске деце." (40. ст. 150) 

Ф шаспису Уеприја (3-4) 1987. Ђпрђе Вукпвић ище: "Ф местима у кпјима су у већини,

Албанци римећујудпзирани терпр и стварају псећаое сталне несигурнпсти... Силују кпг

стигну, удате жене и девпјке, старице идевпјшице пд десет гпдина. Силују свуда, на јавни

местима, аутпбуским станицама, шак и у бплнишкимкплима." 

Атанасије Фрпщевић је дугп рпушавапАрбанасе на Кпспву и Метпхији и у вези оихпвпг

леменскпг уређеоа каже следеће: „П преклу Арбанаса гпвпри и оихпвприаднищтв

арбанащким фиспвима (леменима). исни, пднпснп леменски живпт се није мпгап 

пбразпвати у равнишарским крајевима где је увек мпглп бити какветакве власти, већ у

тещкп ристуашнимланинским крајевима где се утицај власти не oceћa, где су унутращ

и спљащни пднпси на оихпвимтеритпријама уређују и пбављају п утврђеним неисан

закпнима". (49. ст. 4)

NOEL MALCOLMKOSOVO

Ф време када је Атлантски акт риремап наад на Србију 1998. гпдине ушиоен је напр

се и наистпријскпм пљу нещтп пбјави и тп је била истприја Кпспва, кпја ћe пслужити у

пщте рпагандне сврхе заправдаое агресије. исац је Нпел Малкплм, шпвек кпји се в

бип дпказап у таквим пслпвима са једнпмИстпријпм Бпсне, ре натпвскпг наада на

Реублику Србску.Није птребнп рпшитати целу Малкплмпву коигу да би се дпбип рав

утисак п кпјпј врсти литературе се туради. Све је решенп и пбјащоенп у редгпвпру другп

издаоу, кпји пбухвата етнаест и п страница, исанпм28. арила 1999. гпдине, щтп знаш

време саме агресије.Пдмах на пшетку исац каже да је оегпва намера "да пспспби Срб

да дпбију ташније знаое п истпријипкрајине и критишнији пднпс рема неким оихпвим

наципналним митпвима... Једнпг дана, такп и такп,Србима ћe бити птребнп да нашистп

заврще са оихпвпм истпријпм; ја се надам да ће се неки пд материјалаптребних за буд

разумеваое мпћи наћи у пвпј коизи." исац каже да ми Срби у ствари не знамп

равуистприју Кпспва и Метпхије и да ћe пн да нас пдуши. Уакп пд оега пдушени ми

требамп да рпменимп пднпсрема неким нащим наципналним митпвима. Пшита алузи

на Кпспвски бпј и Немаоићку Србију. А пндадплази најужаснија мисап кпја се мпже изре

на рашун једнпг нарпда, а тп је - да ће Србима једнпг дана битиптребнп да се пдрекну с

истприје. Пдавнп је пстављенп равилп да -акп хпћещ да убијещ један нарпд, 

убиј рвп оегпву истприју. Пн у ствари трежи да се Срби пдрекну свпјих рава, свпјих

редака, свега пнпг щтпих шини нацијпм, уствари да се пдрекну сами себе, а ћe пнда

наићи на разумеваое пд стране пних кпје пвајисац редставља. Уп није нищта другп не

пзив на културни генпцид и птпм на наципцид.птпм у пвпј вајнпј истприји исац пбил
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пнавоа сву пну антисрбску рпаганду кпју смп слущали изнатпвских рпагандних

центара, ре, за време и псле агресије. Уакп да тп целп делп дпбива пбележје једнпг 

рпаганднпг плитишкпг амфлета. Уу се навпде дпгађаји и пдаци кпји се никад нису

десили и кпји су шистрпизвпд натпвске рпагандне мащине, кап на ример да су Срби

арила дп сетембра 1998. гпдинептунп унищтили рекп 300 албанских села на Кпспв

Метпхији и да је 300.000 станпвника рптеранп сасвпјих пгоищта. Пнда да су србске сна

рптерале самп за две недеље у арилу 1999. гпдине 850.000Албанаца. пщтп их није н

билп вище пд тпг брпја, тп би знашилп да ни један једини није пстап на Кпспву иМетпхиј

Етп тп је интелектуална и наушна пбјективнпст гпспдина Нпела Малкплма. Арбанащке 

терпристе редставља кап малте не хуманитарну прганизацију и да је Рпберт Галбард

пгрещип щтп их јесврстап у терпристишку прганизацију. Пнда каже да је 9. марта 1998.

гпдине такп звана Кпнтакт Груасастављена пд САД, Русије, Британије, ранцуске, Нема

и Италије, далаулиматум Слпбпдану Милпщевићу, да у рпкупд две недеље рпмени

плитику у пднпсу наПВК. Кап да је Слпбпдан Милпщевић изазивапПВК и да не треба тп

вище да ради, или кап даје ПВК била пд оегпвпм кпмандпм?псле такп дугашкпг

редгпвпра у кпмеје исац рпсиап клевете Срба у вези сасавременим дпгађајима,

наисап је и једандугашки увпд пд псам и п страница у кпме јенаставип истп такп бљута

и лажну рпаганду рптив Срба, у пднпсу на раније истпријске дпгађаје. Пслпбпђеое

Старе Србије иМакедпније 1912. гпдине риказап је кап кплпнијалне ратпве какве је впд

ранцуска у Алжиру.Маспвнп насељаваое Арбанаса на Кпспвп и Метпхију у 17. веку и

велика сепбаСрба 1690. гпдине су за нащег исца ригпднеизмищљптине. 

Када шпвек пвакп рилази шиоеницама и на пвај нашин пставља ствари, а ретендује на

неку пбјективнпст,пнда заиста исада смещан. А пн ретендује да и нас Србе пдуши ра

истприји?!Ф редгпвпру и увпду Малкплм нам је пказап свпје раве намере и сврху

исаоа оегпвпг дела и никакав даљикпментар није птребан. Ради унпће слике ми ћем

се псврнути и на даљи текст оегпве коиге.рвп щтп пн жели да истакне јесте да смп ми

Срби дпсељеници, а Арбанаси старпседепци, такп да исада дасмп се ми дпселили у

арбанащку земљу кап уљези, да смп ми птели оима оихпву импвину. Уашнп пбратнп пд

истине и дпказаних шиоеница. Ф тпј замени теза пн није никакав изузетак, тп истп раде и

људи изСАНФ и са нащих Фниверзитета. Некпликп генерација тп пнавља кап рефрен,

пбушени и васитавани назаверенащкпј литератури. Пни су дпбрпдпщли пваквим исци

кап Малкплм, да сена оих пзпву и да им пни служе кап утпказ,щтп и пн тп пбилнп шин

Евп какп тп пн акује. "рви велики наад Слпвена десип се срединпм Јустинијанпве

владавине. Ф 547. и 548.пни су уали на теритприју Кпспва и стигли такп далекп дп Драш

севернпј албанскпј пбали." (ст. 23)Пвде је самп пла навпда ташнп, а да видимп п шему 

ради. Цар Јустиниан је и сам бип преклпм Србин, изећи, шије је крщтенп име Фравда

се занпсип ланпвима пбнпве Римскпг царства у оегпвимнекадащоим границама. Да би

пстигап, мпрап је пкприти некпликп независних држава и у рвпм редуСрбију. Ф Срби

тада владап пбнпвитељ независне Јадранске Србије пд 490. гпдине, цар

ПщтрпилпСвевладпвић. Јустиниан је сазнап да се Пщтрпилпв син Свевлад налази са впјс

негде у савременпјСлпвенији, а се пдлушип да на реад наадне главни град Србије -

Скадар. Јустиниан щаље 535. гпдине свпгвпјскпвпђу Мунда, кпји је важип за птпмка

хунскпг впђе Атиле и налазип се на месту запведника рпмејскевпјске на Дунаву. Мундп
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дпщап са впјскпм дп Скадра и затекап цара Пщтрпила ван града, у раои самп

свпјемалпбрпјне гарде. Пщтрпилп није хтеп да се реда нити да бежи, негп је пстрпјип

свпју гарду и римип биткуса брпјнпм рпмејскпм впјскпм. Уу су херпјски изгинули цар и

оегпва гарда. Мундп није пседап Скадар,нити га је мпгап брзп псвпјити, а рпдужи да

крпз Србију у равцу Далмације.Када је ринц Свевлад сазнап щта се дпгпдилп, сјурип с

впјскпм у Далмацију и у рвпј бици разбипМундпву впјску. Ф тпј бици пгинуп је Мундпв

син Маврикије, а је пжалпщћени Мундп, да би псветип сина,рикуип већ једнпм

разбијену впјску и дап и другу битку у кпјпј је бип пражен и пгинуп. Уакп се кажу

исунилп некп шувенп рпрпшанствп п пгибији Мунда и оегпвпг сина. Рат између

Рпмејскпг царства и Србијетрајап је 13 гпдина и пбе стране су имале свпје савезнике. Уак

 је 548. гпдине цар Свевлад пзвап у пмпћ Србеиз Дашке Србије, у кпјпј је владап оегпв

стриц Брусилп. Једна велика впјска је рещла Дунав, пустпщиларпмејску теритприју све

Цариграда и псела Цариград. ред пвпм паснпщћу Јустиниан је ристап на мир са

Србијпм. Цар Свевлад је дап земљу свим ратницима из Дашке Србије кпји су хтели да се

населе у ЈадранскпјСрбији. Уп су неке незналице или намерни фалсификатпри риказив

кап навпдну "сепбу Слпвена".Пваквп истпријскп знаое каквп гпспдин Малкплм излаже

пвпј коизи биће и сувище мрщавп да би исунипсвпју намеру да нас Србе пдуши п

истприји Кпспва. Али ми му не спримп да пн има јпщ п некп дпбрпзаажаое кап на

ример. пзивајући се на немашкпг балканплпга Густава Вајганда навпди оегпвп

мищљеоеда су Арбанаси мпрали живети негде у унутращопсти, далекп пд пбале Јадран

 јер у оихпвпм језику све суреши за рибу, шамце и пбалску прему стране реши. Уп је ташн

 јер су пни живели кап стпшари на ланинама инису имали дпдира са мпрскпм пбалпм.

Пвпме се мпже дпдати и оегпвп заажаое на страни 35. где изнппси даАрбанаси имају

свпје реши за биље на виспким ланинама и шпбанске називе, дпк за биље из равница

немају.Пнда је ту риша какп Срби нису имали државу нити владара, негп самп неке мал

жуе и лпкалне жуане.Између тих разних разних риша пмаклп му се и једнп ризнао

кпје је вреднп пмена. "Ф деветпм векунарпд кпји је гпвприп слпвенски рекривап је већ

деп садащое северне Албаније." (ст. 24) а наравнп, кп једруги мпгап да ту буде псим С

Арбанаси нису јпщ били дпщли.Малкплм хпће да буде струшоак за језик и филплпг и евп

какп тп пн ради. "Акп је слпвенски језик бип ращиренна Балкану какп се десилп да се

пдели на србп-хрватски и бугарпмакедпнски." Оему није пзнатп да је усредоем веку

србски и бугарски бип један исти језик, кпји је у ствари србски усвпјен пд Бугара, кап щтп

тпслушај са Хрватима у 19. веку. пјава македпнскпг језика датира тек пд кпмунистишке

власти у Србији. А пндакаже да смп ми усвпјили латинска имена за Нищ, Наисус, Лиљан

Лиенипн и Скпље, Скуи. За пва двапследоа имена није птребнп бити класишни

филплпг да би се пдмах виделп да су тп србска имена кпје суЛатини пгрещнп изгпварал

А щтп се тише Нища, нису га ни Латини звали Наисус, тп је име такп датп негдеу средоем

веку, а стара србска Низа се и кпд латина зпве Нисум. За гпспдина Малкплма важи пна

старасрбска изрека: "Щтп идещ крај Мправе кад незнащ да ливащ". 

Гпспдину Малкплму се иак једна ствар мпра ризнати, а тп је да је немилпсрднп

нпкаутирап нащеакадемике, кад на страни 28. каже: "Албанци се рви ут пјављују у

истпријским белещкама 1043. гпдине,када се албанске труе пјављују у бпрби уз Грке, 

впјсци пбуоенпг византинскпг генерала." Е а ту смп,истина се иак не мпже сакрити. 
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Уу је јпщ један важан пдатак кпји Малкплм даје не знајући п шему се ради. Да је знап

сигурнп га не би дап. Упје да су Нпрмани Рпберта Гвискарда, кпји су запсели Драш и

Белиград 1078. гпдине убацили у пему пРпланду пмен "Албани" щтп се пднпси на једн

мстп или пкплину уравп севрпистпшнп пд Драша. Назнашенпместп је ташнп Белиград кпј

на латинскпм зпве Алба плис или Албанум. Акп ни збпг шега другпг, вределпје псврнути

на пву коигу самп збпд пва два пдатка. 

Щтп се тише рпаганде да су Арбанаси илирскпг прекла, Малкплм не стаје иза тпга, не

каже да је оихпвппреклп мистерипзнп. Навпди и румунске рише п мпгућем ращкпм

(трашкпм) преклу Арбанаса, затп щтп пниимају нещп заједнишкп са Власима кпје Румуни

рисвајају и хпће да их рикажу кап стари нарпд. Малкплмизгледа није знап да су Арбан

и Власи били заједнп стпшари у Србији крпз цеп средои век. Живели сузајднп, једни пр

других, на катунима, а су мпрали имати неке дпдире. Щтп се румунских исаца тише,

пвеоихпве рише су заснпване истп тпликп кпликп и оихпвп латинскп преклп. Пни каж

да су не самп Латининегп директнп Римљани. Кап да ми не знамп да je имератпр

Аурелиан пвукап 274. гпдине све латинскпживље из Дакије, рекп Дунава. а нису се

ваљда ти Латини, кпји су пстали у Србији, ретвприли у бумбаре ирелетали Дунав да би

оих настали Румуни.Малкплм се на оегпву несрећу пет меща у филплпгију где на стран

29. тумаши какп је турскп Арнаут насталппд Арбанас. Уп оему лиши једнп на другп, а не з

да је Арнаут араска реш, а Арбанас србска.На страни 34. пн пкущава да пбјасни саврем

србскп име Скадар пд латинскпг Скпдра. Уу је пн у раву, али 

незна име тпга града ре римскпг псвајаоа - Сарба или Спрба пд кпјег је насталп латинск

Скпдра. Уај"пнпсити град Сардпник", какп каже Стефан Дешански, има тврђаву кпја се з

Рпсаф. Имена града и тврђавесу из ре римскпг времена и пба имена су у духу старе срб

традиције.Истп такп су се дпбрп угрували Малкплм и неки оегпви рехпдници п итао

какп се пшувап језикАрбанаса. Немајући другпг дпказа смислили су једну ришу п Бесима

кпја такпђе нема утемељеоа у истприји. Напмиое какп је тпбпже еискп Никита из

Ремезијане, у шетвртпм веку, пкрстип леме Беса испд Рпдпа.Уе да су Беси имали

хрищћанску службу на свпм матероем језику. а да су се, мпжда, Беси реселили у 

деветпм веку у северну Албанију и ту дпнели свпј језик кпји је, етп, сада арбанащки. пщ

су се Арбанасидпселили два века касније, нису нам пбјаснили какп су пни усвпјили језик

Беса за свпј. пщтп су Беси далииме Бпсни, где се дпказују кап Срби,какп су пнда пни мп

дати језик Арбанасима. А щтп је јпщ гпре за пве исце у Енциклпедији Британики за 

Никиту стпји да је пн: "пдигап духпвну музику на вищи стеен кпд Срба." Билп би им бп

да сукпнсултпвали Британику. 

Малкплм на страни 41. гпвпри п настанку исменпсти кпд Слпвена и каже да су два брат

Ћирилп иМетпдије наравили два исма "ћирилицу и глагпљицу." Дпдуще, пн није у тпм

изузетак и мнпги други сутакп гпвприли. Самп щтп нису знали да је све дп 16. века

глагпљица називана "Кирилпвка" тп јест ћирилица,а нам недпстаје раније име за садащ

 ћирилицу, укпликп имена два исма нису замеоена. Кпликп те рише 

данас изгледају детиоасте када имамп ред спбпм бепградскп-виншанскп исмп, Закпн

из Срба (Ксантпса),Велеспву коигу и друге исане дпкументе на србскпм језику, настале

дп шетири хиљаде гпдина ре Ћирила иМетпдија. Наука не стпји у месту, а ти људи кап д

нищта не рате и излажу се сатирућем пдсмеху. 
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риша какп  је Немаоа узеп Кпспвп пд Византије нема никаквпг знашаја у пднпсу на

Арбанасе. Граница измеђуСрбије и Византије пмерана је врлп шестп и у великим

пмацима. Ф деветпм веку Србија је имала у свпмесаставу цеп елппнез, а не самп

Кпспвп. 

Ф целпм свпм делу Малкплм пдржава арбанащке ставпве и уважава оихпву рпаганд

 јер је тп главнанамена дела да пдржи оихпве захтеве. Ф тпме је најдаље птищап, п

итаоу терпра над Србима, збпгсавезнищва са Аустријпм 1690. гпдине. На страни 163.

писује тещкп стаое раје на Кпспву и Метпхијипсле уласка татарске кпоице и намернп

терпра. Раја је била тпликп пљашкана и рпгпоена да су људимпрали јести кпое и се.

Нигде пн не каже да су Арбанаси били ударна есница у тпм терпру над Србима и да су с

бащ тада маспвнп дпселили на Кпспвп и Метпхију. Уп се види и п именима лемена кпј

су дпщла изАрбанпна и данас су врлп брпјни на Кпсмету, кап: Берища, Келменди и Щаљ

Када је султан издап фирман ппбустави убијаоа раје у марту 1690. и пмилпваое у

сетембру исте гпдине пнп се пднпсилп самп на рајуизмеђу Нища и Бепграда и није

пбухваталп Кпспвп и Метпхију.Дакле, Малкплм није упзнат са арбанащким терпрпм над

Србима, али "зна" щта је исап Лав Брпнщтајн (ЛавУрпцки) у кијевским нпвинама, кап

кпмунистишки рпагатпр, п навпдним злпшинима Срба и Бугара 1912.гпд. Није му рав

щтп је рема пису станпвнищтва 1921. гпдине нађенп 288.900 Арбанаса на Кпспву и 

Метпхији. Хтеп би да рикрије шиоеницу щтп су на Кпспву и Метпхији врлп брпјни

Арнаутащи, тп јептуршени и парбанащени Срби. Арнаутащи нису етнишки Арбанаси не

декларисани и на оима се не мпжезаснивати арбанащкп етнишкп равп.Истприја Кпспва

Нпела Малкплма је, кап щтп смп на пшетку напменули, плитишки амфлет заправда

агресије Натп акта на Србију. Све екстремне арбанащке тезе су застуљене и браоене 

се немпже гпвприти ни п каквпј пбјективнпсти. пнека кприсна шиоеница, щтп се у оем

налази, дпсела је тувище слушајнп и из непзнаваоа оенпг равпг знашаја. Са пвим

ристрасним делпм Малкплм нас је самп јпщједнпм уверип да таквима кап пн не мпжем

верпвати да имају дпбре намере рема Србима. 

P E Щ E О E 

Ha Кпспву и Метхији пстпји сукпб истпријскпг и етнишкпг ринциа у рещаваоу

наципналнпг итеритпријалнпг итаоа. Сукпб та два ринциа најизразитији је у слушају

израелп-алестинских пднпса. Све дпрвпг светскпг рата и Вилспнпвих ташака, изразиту

ревагу је имап истпријски ринци, а пд тпг временауважава се и етнишки ринци. Зат

треба све анализирати, ускладити и редлпжити равилнп рещеое.За Србију, Кпспвп и

Метпхија су пд пкуацијпм НАУП акта, а не пд кпнтрплпм ФН. Нищта не меоа ствар 

спразумнп размещтаое снага ФН на тпм рпстпру, јер је тај спразум бип изнуђен

ултиматумпм НАУПакта, щтп је равнп истп щтп и заузимаое теритприје у тпку рата.

Заузимаое теритприја у рату сматра се пмеђунарпднпм раву бесравнп и неважеће у

пгледу пшуваоа тих теритприја. Уп се не мпже рещити безједнпг међунарпднпг мирпвн

угпвпра. Кпспвп и Метпхију су пкуирале труе треће стране, а не једне пдстрана у сукпб

щтп не мпже бии негп ривременп.рвп щтп треба да се уради јесте враћаое целпкуне

теритприје Кпспва и Метпхије пд суверенитет државеСрбије и завпђеое реда и закпна

Пкп 200.000 Арбанаса кпји су дпщли псле пкуације пкрајине из Албанијетреба да се
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врате свпјим кућама.пщтп Срби не мпгу имати пвереоа у Арбанасе и оихпву власт, а 

Арбанаси не желе да буду пднепсреднпм србскпм влащћу, мпра се наћи рещеое да м

несметанп да живе једни пред других. Уп јеизвпдљивп самп на један нашин, тп је да се

пкрајина издели на србске и арбанащке делпве, п пщтинама,рема стаоу пд ре

агресије и рема распреду главних србских верских хрампва. Уп не мпже бити пдела н

рема кпјпј равпј или кривпј линији, негп нещтп щтп би лишилп на щахпвску таблу. Уери

рија треба да седели на нивпу пщтина. Не би билп битнп на кпм делу пкрајине се нала

шија пщтина. На арбанащкимределима, Арбанаси требају да дпбију најщиру мпгућу

аутпнпмију, да имају све псим впјске, дилпматије иФстава. Србски редели требају да б

укљушени у Србију кап оена нпрмална теритприја, пщтине. Уакп ће бити задпвпљенп

равп једних и других и мпћиће мирнп живети једни пред других и ривреднпсарађив

п спственпм нахпђеоу. Свакп другп, дп сада редлпженп рещеое, непдрживп је и им

улпгувременске бпмбе.птунп пдржавам редлпге СЦ, изнете у Мемпрандуму, кпје

пвде ренпсим. 

"1. Да се птврди став Србскпг нарпда и Цркве, и унесе и у нпви Фстав државе Србије; да

никп и никада немаравп да се пдрекне Кпспва и Метпхмје кап нептуђивпг дела теритпр

Србскпг нарпда, Србске државе иСрбске Светпсавске Цркве, те да се испщтује дп караја

ринци непвредивпсти и нерпменљнвпстидржавних граница, гарантпваних

међунарпднп рмзна-тим равним државправним актима, а и резплуцијпмСавета

Безбеднпсти бр. 1244, кпја гарантује целпвитпст и суверенитет државе Србије на Кпспву 

Метпхији. Кпспвскпметпхијску свету земљу и оене Светиое и оен страдални нарпд, ник

нема равп да изда,рпда или истргује за билп какве плпжаје или интервенције. 

2. Да се сместа зауставм страдаоеи етнишка дискриминацмја Србскпг равпславнпг нарп

на Кпспву и Метпхији, псанак и пбезбеђеое свих кпјмсу на Кпспву и Мепхмји псталта;

оихпвууну слпбпду кретаоа и рада, и свадруга рава, кап щтп су равп лишнесвпјине и

импвине, унправнп, а нефпрмалнп ушещће у власти Кпспва иМетпхмје, свпје щкпле,

бплнице, културне центре, кап и међунарпдну идпмаћу државну мпралну и материјалну

пмпћ. 

3. Да се пмпгући пвратак свихрпгнанмх и расељених лмца, псебнп230.000 Срба, кпји 

5 гпдина не мпгуда се врате свпјим дпмпвима, и псталпгнеалбанскпг живља на свпја

пгоищта,без пдугпвлашенва и разнпразних изгпвпра, и оихпвп унп пбезбеђеое, слпбп

кретаоа и рада и међунарпдну идпмаћу државну пмпћ. Пвај пвратакмпже да пшне

пдмах са већ пбећаними риреманмм пвраткпм Срба у селаБевпщу, Сигу, Брестпвник

Белп пљеу пкплини ећи. Уакпђе да се пмпгућмпвратак свих пних кпјм су пд разним

ритисцима били рмнуђенм да наусте свпје дпмпве тпкпм и накпн Другпгсветскпг рат

желе да се врате на свпјапгоищта. 

4. Да се рпнађу и пслпбпде свиреживели, киднапванм, а и да се нађу, искпају и људ

дпстпјнп сахранекпсти свмх убијених у пвим трагишнимгпдинама. 

5. Да се заустави варварскп рущеое и скрнављеое равпславних цркаваи грпбља на Кпс

и Метпхији, пбвезбеди пмуваое живих манастира и цркава, кпјм су пд велмке

нарпдне,пщтељудске и религипзнп културневреднпстм, кап и да се Србскпј равпславн

црквм пмпгућм пбнпва прущених Светиоа и манастира, несметан духпвни м астмрскм

рад свещтенства. 
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6. Да се защтити пд некпнтрплнсане риватизацмје земља кпја је тренутнп у друщтвенпм

власнищтву, акпја је незакпнитп и без стварне накнаде пдузета Србскпј равпславнпј

цркви,накпн Другпг светскпг рата, кап и да сепкрене рпцес реституције пдузетеземље

или пдгпварајуће кпмензације.Србија кап држава нема будућнпсти безСтаре Србије, бе

Свете Земље кпја се зпвеКпспвп и Метпхија. Све равне и демпкратскеметпде у пвраћа

те земље пд суверенитет Србије мпрају бити дп крајнпсти исцрљене. Акп се деси да н

ревлада равп, негпнасиље, мпрамп и рема насиљу иматипдгпвпр.Мпртпн Абрампви

 један пд впдећих албанских лпбиста у Америци, пдгпвара на нпвинарскп итаое: "Щта

бимпглп да рпмени ристу Заада у рещаваћу статуса Кпспва"? - "Нажалпст, насиље. Ж

ми је щтп тпкажем. To ce не мпже рпменити y краткпм рпку. Важнп je пдмах дати вище

мпћи Албанцима y трасираоуоихпве будућнпсти."а када je тп такп, щтп важи за једне

важи и за друге! Пнп щтп нам на силу птмете,силпм ћемп пвратити кад - тад. 

И С  П Л 3 A 

1. Michael Ataliota: CORPUS, ТCRIPTORUMHISTORIAE BYZANTINAE, Weber, Bonn 1853.

2. Stefanq Polio and Arben Puto: THEHISTORY OF ALBANIA, Routledge & Kegan,London, Bosto

and Henley 1981.

"Origin of Albanian.The Byzanine writer of the eleventh century, Michael Attaliae, describing 

revolt of theByzantine Duke of Sicily, George Maniakes, reports that this genleman coming fro

Italy, disembarket in 1043 inDyrrachium with troops consisting of Romaioi and of Albanoi.." (P

37)The formation of the Albanian people: "In the eleventh centuri the Byzantine historian,

Michael Attaliote, mentions theAlbanians (Albanoi) for the first time as participating in the

military revolt fermented by the General George Maniakos

against Constantinopole in 1043."

3. James Baker M.A.: TURKEY IN EUROPE,Cassell Peter & Galpin, London 1877.

"By it they are called Skipetar, which means mounaineer... There is anoher Albania (modern

Daghestan) in theCaucasus, and some writers consider hat the inhabitants were one and the

same people as their namesakes in Turkey.It iz certain that there is a great resemblance betw

the Toskers of Albania and the Cirassians of the Caucassus."

4. J-C. Hobhouse Broughton: A. JOURNEY THROUGH ALBAN, M. Caret and son, Philadelphia 18

"In the year 1270, the coast was invaded by a small body of Catalans, in the service of Charles

Anjou, which laidsiege to Arnoot Beli-grat, or the city of the White Albanians.." (Page 117)

5. Stavro Skendi, Mehmet Beqiraj, George Bossy,Fred Pisky, Qemal Vokopola: ALBANIA, F.

Preager, New York 1956."The expansion of the Serbs during theMiddle Ages brought about a

ineresting symbiosis.Pastoral Albanian and Vlach elements were mixedwith Slavic agriculturis

During this period,Albanians reached farther north along the coas thantoday. While the Serbs

lived in settled villages inzupas (Slavic districts), the Albanians and theVlachs usually lived in

shepherd villages calledcatuns." (Page 2)

"After the collapse of Stefan Dusan's empire,Albania fell under the domination of local

lords.These were the product of the mountainous interiorand of the prevailing feudal system

the invaders:Serbian in the north, Western in the cener and south,and Byzantine in the interi

(Page 4)

6. Joseph Swire: ALBANIA - THE RISE OF AKINGDOM, Arno Press & The New York Times,



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 82/84

New York 1971.

"here were evolved from this period of invasions several independent Albanian principalitie r

by foreign Princeswith the consent or by invitation of the people." (Page 9)

"Yet at the Congress of Berlin in 1878 Bismarck had declared impatiently: There is no Albania

nationality."(Page 3)

7. M. Edih Durham: HIGH ALBANIA, EdwardArnold, London 1909.

"A certain Frere Brochard in 1332: "the Latins have six cities and as many bishops: Anthibaire

(Antivari, Bar), Cathare(Cattaro, Kotor), Ducledine (Dulcigno, Ulcinj), Suacinense (Svach), Scut

and Drivasto. In these only Latins live.Outside the Walls of them are Abbanois, who have four

cities. Polat Major and Polat Minor (the tribal districts ofUpper and Lower Pulati), Sabbate (di

of Sappa), and Albanie (diocese of Durazzo). These, with the six above, areunder the Archbish

of Antivari." (Page 5)

"The Balshas, a line of chiftains of Serb origin, formed a principality which in time included a l

part of Albaniaant the Zea (modern Montenegro)." (Page 5)

8. Alaen Ducellier: LA FACADE MARITIME DEL'' ALBANIE AU MOYEN AGE, Institute for Balkan -

Studies Thessaloniki 1981.

9. Francis W. Carter: AN HISTORICALGEOGRAPHY OF THE BALKANS, Academic Press,London,

York, San Francisko 1977.

10. Dr. Lazo M. Kostic: PROSTORNI RAZMESTAJSRBA U PROSLOSTII SADASNJOSTI, izdanje

piscevo, Minhen 1965.

11. Dr Vladan Georgevitch: LES ALBANAIS ET LESGRANDES PUISSANCES, Calman-Levy, Paris 19

12. Ramadan Marmallaku: ALBANIA AND THE ALBANIANS, Archon Books, Hamaden 1975.

"Those who adopted Islam received land, andhad their taxes lowered, whereas the "raya" in

subjugatedBalkan countries worked the land without the right ofownership." (Page 16)

".. .Albanian people have one of the highest birth rates not only in Europe but in entire world

(Page 39)

13. Stojimir Partie: KOSOVO I МЕУПHIЈА -KOLEVKA SRPSTVA, Written and reproduced in U.S.A

1969.

14. Alex N. Draganich and Slavko Todorovich: THE SAGA OF KOSOVO, East European

Monographs, Boulder,New York 1984.

"The Albanian quisling premier, Mustafa Kruje, visited Kosovo in June 1942 and publicly

advocated the need ofmaking Kosovo and Metohija a pure ethnic entity. The most efficient w

of doing it, in his opinion, was by removingthe Slavs from the area: old Serbian settlers moved

out; newcomers liquidated." (Page 138)

15. Јпван M. Јпванпвмћ: ЈФЖНА СРБИЈА, ГецаКпн, Бепград 

16. етар М. Милпсављевић: СРСКПКПСПВП, Вук Карачић, Аделаида, Аустралија, 1982.

17. Др TboKO Слијешевић;СРСКП-АРБАНАЩКИ ПДНПСИ КРПЗВЕКПВЕ СА ПСЕБНИМ

ПСВРУПМ HA НПВИЈЕВРЕМЕ, Искра, Минхен 1974. 

18. Димитрије Бпгданпвић: КОИГА ПКПСПВФ, Срска Академија Наука и Фметнпсти, 

Бепград 1986. 

19. авле Челетпвић: KO СФ И ЩУА ХПћЕЩИУАРИ, Бпгпвац, Бепград 1998. 

20. авле Челетпвић: КАШАЦИ, Интер-Ју-реси Еккпс, Бепград 1990. 

21. DOCUMENTS DIPLOMATIQUES, Imprimeriede F Etat, Belgrade 1899.



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 83/84

22. Stavro Skendi: ALBANIA, Frederick A. Praeger,New York 1958.

23. Светлана A. летопва: ХАЗАРИ, ИК"Никпла ащић", Бепград 1995. 

24. E. Prico de Saine-Marie: LES SLAVESMERDIONAUX, Armand Le Chevalier, Paris 1874.

25. Edith Pierpont Stickney: SOUTHERN ALBANIAOR NORHERN EPIRUS IN EUROPEAN

INTERNATIONAL AFFAIRS, 1912-1923, StanfordUniversity Press 1926.

26. Stavro Skendi: THE ALBANIAN NATIONALAWAKENING 1878. -1912. Princenton University

Press, Princenon 1967.

"Thus was founded what was later called the "Albanian League" or the "League of Prizren". A

the delegatesat Prizren favored the maintenance of the sovereignty of the Sultan over Albani

a guarantee against partition, but,as the territories menaced by the forthcoming decisions of 

Berlin Congress were inhabited preponderantly byMoslems, the union took the aspect of the

Islamic league." (Page 38)

"Less than a week after the opening of theCongress of Berlin, on June 18, 1878, a memorandu

from Shkoder in the name of all the Albanians wasaddressed to Lord Beaconsfield, Great Brita

chiefdelegate to it. The question may be asked why thememorandum was directed to the Brit

Prime Ministerand not to Bismarck or Andrassy. The reason wascontained in the document it

First, of all the powersEngland was most interested in not replacing the Turkish

empire by a "more dreadful domnation" and regarded itas vital to prevent the Slavic advance

toward theAdriatic." (Page 44).

27. Владимир Дедијер: ЈФГПСЛПВЕНСКП-АЛБАНСКИ ПДНПСИ 1939-1948. "Бпрба",Бепград

1949.

28. Robert Gordon Latham: OPUSCULA - ESSAYSCHIEFLY PHILOLOGICAL ANDETHNOGRAPHICA

Williams & Norgate, London1860.

29. Leopold Ranke: THE HISTORY OF SERVIA,Henry G. Bohn, London 1853.

30. Don Mavro Orbini: IL REGNO DE GLI SLAVI,Pesaro 1601.

31. Georges Gaulit: LA RUINE DUN EMPIRE, Paris1913.

32. Guiseppe Marcotti: IL MONTENEGRO E LASUA DONNE, Milano, 1896, СЩ Podgorica 1997.

33. A. H. Sayce: RECORD OF THE PAST,Samuel Bagster, London, 1888/1892.

34. Ravenatis Anonymi: COSMOGRAPHIA, Otto Zeller, Aalen 1962

35. Јпван M. Јпванпвић: БПРБА ЗАНАРП ДНП ФЈЕДИОЕОЕГеца Кпн, Бепград. 

36. Димитрмје ппвић: БПРБА ЗАНАРПДНП ФЈЕДИОЕОЕ 1908 - 1914.Геца Кпн, Бепград.

37. Jama Упмић: PAT на Кпспву и СтарпјСрбији, Щтамарија Светпзара Милетића, Нпви С

1913.

38. Zenaide Ragozin: THE STORY OFCHALDEA, G. P. Putnam's Sons, New York, 1887.

39. Јеврем Дамоанпвић: КПСПВСКАГПЛГПУА, HO "плитика", 1988. Бепград. 

40. Бранкп Хпрват: КПСПВСКП ИУАОЕ,Глпбус, Загреб, 1989. 

41. Центар за мир и тплеранцију: ДАНИУЕРПРА, Центар за мир и тплеренцију,Бепград 20

42. Светта архи јерејски сабпр СЦ:МЕМПРАНДФМ, СЦ, Бепград 2003. 

43. Noel Malcolm: KOSOVO, a short hisory,Papermac (Macmillan), London 1988.

44. Laonicus Chalcocondylae: HISTORIAE,Patrologiae, Migne, Paris 1866.

45. R.G.D. Laffan, C.F. : THE SERBS, DorsetPress, New York, 1987.

46. Атанасиje Фрпщевић: ЈЕДНАУРАДИЦИЈА П ПРЕКЛФ АРБАНАСА,Гласник скпскпг науш

друщтва,Скпље 1929. 



5/24/2018 Jovan I. Deretic - Srbi i Arbanasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/jovan-i-deretic-srbi-i-arbanasi 84/84

47. Уатпмир Вуканпвић: ДРЕНИЦА,Музеј и Нарпдна библиптека y рищтини1998. 

48. Срска Академија Наука иФметнпсти:ИЛИРИ И АЛБАНЦИ, САНФ, Бепград 1988. 

49. Аанасије Фрпщевић: ЕУНИШКИРПЦЕСИ HA КПСПВФ ПКПМ ФРСКЕВЛАДАВИНЕ, САНФ,

БЕПГРАД 1987. 

50. САНФ: СРБИЈА И АЛБАНЦИ Ф XIX ИПШЕУКПМ XX ВЕКА САНФ, Бепград 1990. 

51. John Cambell: THE HITTITES, JohnNimmo, London 1891

52. Vincentius Priboeuius: DE ORIGINESUCCESSIBUSQUE SLAVORUM,Venetiis 1532.

53. Никипла Жутић: ВАУИКАН ИАЛБАНЦИ. ИК "Никпла ащић",Бепград 2000. 

CIP - Каталпгизација у убликацији Нарпдна библиптека Србије, Бепград 

323. 1 (=163. 41) : (=18) ) (091) 94(497.11)

Деретић, Јпван И.Срби и Арбанаси / Јпван И. Деретић ; 

Саредгпвпрпм Ст. Станпјевић. - Бепград ; 

Деретић, 2005 ( Бепград : Симић). - 208

стр., (7) листпва са гепгр. картама ; 21 cm 

Уираж 2000. - Библипграфија: стр.201-208.

ISBN 86-902775-2-8

а) Срби - Албанци б) Србија - Истприја ц) Албанци - Истприја COBISS,SR-ID 123115788

БЕЛЕЩКА П ИСЦФ 

Јпван И. Деретић,истраживаш, наушник иисац, пбнпвитељ јесрбске истпријске щкпле, 

кпја је била укинута пслеБерлинскпг кпнгреса.Живеп је 35 гпдина у инпстранству, 

кап плитишки емигрант,бавећи се наукпм и бпрбпмза рава србскпг нарпда. 

п пвратку у Србију наставипје бпрбу и крпз плитишкпделпваое.Рпђен је у зааднпј

Србији, Уребиое.Пвп је щеста коига пд истпг исца. 


