
Ш. РАХИМ И

МЕМОРАНДУМ ДО СТАВЕН ДО СУЛТАНОТ И  ЕВРОПСКИОТ 
ПЕЧАТ ЗА СОЗДАВАЊ Е АВТОНОМИЈА Н А  АЛБАНИЈА И  МА- 
КЕДОНИЈА 1898 ГОД. И  НЕГОВАТА ПОЛИТМЧКА ЗАДНИНА7)

Востанието на Ерменците во 1895 година, како и востанието 
во Мелник, предизвикано од навлегувањата на четите иепратени 
од македонскзиот Врховен комитет во Бу гари ja, имало за после- 
дица остри репер-куши што ли презеле туоските власти против 
македонското население. Овие настани повторно. го покренале 
источното прашање пред Големите оили кои имале решително 
влијание кај Портата и биле заинт-ересирани да се запази статуе 
квото на Балканот. Покренувањето на источното прашање сакале 
да го искористат балканските буржоаски кругови за остварување 
на нивните тер1итор!ијални претензии. Бугарија >со помош на Ру- 
сија почнала да врши силен притисок над Портата за реформи 
во Македонија юо цел подоцна да ja присоедини кон Бугарија, 
како што ja присоедини и Источна Румелија во 1885 година. По- 
кренувајќи ja својата политичко-дипломатска активност no овој 
проблем, бугарската влада (сакала да создаде таков впечаток кај 
јавното мнение дека глакедонското прашање не може да се реши 
без Бугарија.

И оѕстанатите балкански држави Србија и Грција, заинте- 
решрани за Македонија, пројавија видна активност околу ова 
прашање, настојувајќи да ги остваоат нивните територијални пре
тензии во Македонија. Во летото 1896 год. ТМОРО на Конгресот 
во Солун усвой програма со која се бараше ооздавање полна по- 
литичка автономија за Македонија и Одринско преку подигну- 
вањето на револупијата. Сите овие настани на Балканот повлијаеле 
и  на а л б а н -с к о т о  н а ц и о н а л н о  д в и ж е њ е  п о в еќ е  да се з а ф а т и  со  
проблемот на албанското население и за нејзината иднина. Во 
текот на овие настани албанското национално движенье пројави

Ц Во насловот е ставен меморандум како што стой и во пропрат- 
иото писмо еа српокиот дипломатски агент во Со фи ja испратено до МИД 
на Србија каде се вели: Предлог: Меморандум доставен до су л тан от и 
европскиот печат. доколку овој документ ноем наслов предлог.
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видна активност како во- зем-јата така и надвор од неа. За. таа. 
активност гвишува и· српскиот конзул од Приштина во своите. 
извештаи испратени до Белград во кои бележи дека Албанците 
сенсостануваат и -се договараат кришно од турските власти, ммај- 
ќи: го, предвид сочувуването на нивните предели.2) По неколку . 
дена истиот конзул известува дека Албанците на свои состакоци
р.ешиле да побараат од султанот самоуправуване, а финанеиеките. 
средства, прикупени во нивните предели да ги користат за нивни
те краишта. На крај решиле да побараат и независен кнез.3)

Знаејќи за територијалните претензии на бугарските и срп- 
ските владеечки кругови, Албанците биле против тоа пределите 
населени со албански елемент да се опфатат со· реформите за 
Македонија, Поради овие причини во околината на Корча, во 
Западня Македонија и Косово бил покренат широк бран на про
тести против бараньата за реформи во овие предели во име на 
Мдкедонија.4) Меѓутоа, то] општ став на Албанците со· време ево- 
луирал. Феудалните првенци и бајрактарите барале краиштата 
населени со Албанци да се исклучат од реформите, оставајќи го 
албан!скиот народ и понатаму под турската власт како што било 
и дотогаш. Дотолку, претставниците на албанската трговска бур- 
жоазија и интелигенција барале создадената политична ситуација
да се искористи за остварување на нивните национални барањл.
Тие не само щто протестирале против вклучувањето на пределите 
населени со албан1скиот елемент во реформите за Македонија 
туку . барале. посебни реформи за Албанија.5) ..Нивното баранье 
било.: сите предели населени со· албански елемент да се,, вклучат 
во една, автономна Албанија под . суверенитетот на султанот. Со . 
тоа . тие барале самоуправа, определување на границите на таа 
автономија, администрация и школи на албански јазик, како ,и. 
служено на војната обБрска во границите на автономијата. Такт 
вите барана се доставени до Високата "Порта и до Големите сиди 
во· вид на меморандуми во текот на 1896 и 1897 година. Мемораи- 
дуm i и петиции биле доставени од страна на разни групп, од'ал-

2) ДипЛОматски архив на Секретари јатот на надворешните работа 
на Југославија (во натамсшен текст ДА СИП) Полмтичко одделение 1896 
год·. Извештај ' на' Бранйслав Нушиќ од Приштина од 20. IX' — 3. X. 1896. 

;,3) ДА СИП ПО 1896. Извештај на Нушиќ од Приштина од 3/16
октомври 1896. ;.

... 4) Со. реформи во Македонии а требале да се опфатат: Солунск.иот,.
Бцт.олскиот.. и Скодокист . видает. . Бидеј&и во Битолскиот и Окопскиот. 
вделает нимало доста. предели населени со албански елемент, тие протее-
тираде.и тие да се вклучат во поимот Македонија. . ... ...

5) Historia е Shqipërisë .11, Tiranë, 1965, str. 238.
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бански комитета и друштва како од земјата така и надвор од 
неа. Тие барања се разликувале една од друга, зависни од соци- 
јалкиот состав на составу вачите.6)

И македонского револуционерно движење во 1896 година 
одржува свој Конгрес и усвојува программ со која ce предвмдува 
полна политична автономија на Македонија и Одринско во рам- 
ките на Османското царство.7) Таа пристапува и кон формирање 
на вооружени чети кои ќе послужат како стожср на револуцио- 
иерното движение. Меѓутоа, некоја соработка помогу двете со- 
седни движегьа не постоела.

Со почетокот на Турско-грчката војна во април 1897 година 
поради критското' прашање, активности на албанското движенье 
привремено стагнирало. Портата успсала да ангажира добар дел од 
албанските феудалци против Грција, користејќи го фактот што 
грчката војска била концентриюана до пределите населени со ал
бански население во Јанинскиот вилает. По завршувањето на вој- 
пата албанското движење повторно го покренало' прашањето за 
реформи во пределите населени со албанско население. Мегутоа, 
туреката влада cera била о!слободена од војната со Грција и одлу- 
чила *со војеичка сила да стави крај на албанските барања и на 
кивното национално движенье. Во врска со таквиот став, таа из

6) Претставници на ф еудалните бегови во една петиција, доставена 
од Битола во но ем ври 1896 година до султанот, барале соединувањ е. на 
пет в и л а ш :  Скадарскиот, Косовскиот, Бито лсмиат, Јанинскиот и С о лу н -  
скиот во еден вилает со центар во Битола, со турекиот јазик  како зва
нии ей во адмштистраци ј а та . Тие со ова и зразиле своја ж елба да ие се 
издвојат од Османското царство, а од друга страна, да ш  сочуваат своите 
чиф лици што се протегале во сите овие вилаети.

Прететавшили на либералната бурж оази ја барале признаван>е на 
албанската националност без разли ка на вер ата, како и 'ш оредување  
на реформите ветувани со Берлинскиот договор во четирите вилаети: 
Скадарскиот, Косовскиот, Битолскиот. и  Јанинокиот.

И  демократските круговая на албанската бурж оази ја барале авто
номии а на А лбанм ја во рамките на четирите вилаети: Окадареюиот, К о 
совскиот, Битолскиот и Јанивскиот. Тие барале. признаватье на албан - 
скиот јазик како званичен јазик  во админиетра|цијата, во ш колите и 
црквите. Мегутоа, треба да се наиомане дека и  тие н е  · м ожеле - да се 
ос л  обод ат од н ацион а листичк ите претензии барајќи  четирите вилаети  
целосно да се  вклучат во автономна А лбани ја , кога се знаело дека во 
пределите на Косовскиот и Битолскиот вилает ж ивее перед албанското  
население и македонско и српско, а во  Јанинскиот и грчко население 
кои не би се помири л  е да се вклучат во А л  бани ja.

7) М акедонского револуционерно движење сметало дека*^во авто
номна Македонии а треба да се вклучат вшгаетите : · С ол у йекиот, * Б и тол 
скиот, Косовскиот и  Одринскиот. Н о  населението во овие вилаети не, било  
само македонско. В о  Косовскиот и Битолскиот вилает ж ивеел добар дел  
од албанското и  друго население, така што на овие два вилаети п ре- 
тендирало и  албанското движење. Така, ли гу  ка ј едните ниту ка ј дру- 
гите е е  е прецизно речено кои пред ели од тие вилаети треба да се 
вклучат во соодветните автономии спрема населението што · првдонело  
и да не дојде до соработка помету двете движеша.
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дала строги наредби до вилаетските власти строго да внимаваат 
врз активноета на. албанските комитета кои ее спремаат да пре- 
дизвикуваат немириф

Од цшнувагьето на странскиот, како и од тогашниот албан
ски печат, може да се заклучи дека кај Ал бандите, како во зем- 
јата така и во колониите надвор од земјата, се одвивала една 
интензивна политичка активноет за признавање политичко-адми- 
ниетративна автономија на Албанија. Во последимте месеци на 
1897 годика во пределите на.. Косово дојде и до вооружен судир 
помету Адбанците и туреката војска. Во тие денови во ПеЕ бил 
одржан еден собир на истакнатите албански првенци од многу 
краишта на кој се наетојувало оживување на албанската лига 
која ќе ги соедини сите албански сили за остварување на авто
номна Албанија.8 9) Алба.нскиот демократски печат пишувал тие де
нови во врска оо настаните на Косово, обрнувајќи се до европ- 
ското јавно мнение: „Ние од Европа не бараме ништо друго оевен 
да т  запази нашите права и да не дозволи на туѓите кралства 
да влезат во Албанија“ .10)

Турските власти, плашејќи се албанското прашање да не 
заземе поширокм размери и да не предизвика интервенција на 
европските сили, почнале да им ветуваат на Албанците дека ќе 
им ги признаат некой од нивнмте барања ако се смират. Мету 
тоа, тоа било само демагогија за да се добие во времето, инаку 
турските власти никогаш не ш  иеполниле ветувањата.

Дипломатската активноют на европските државм околу ре- 
формите во Македонија продолжила и во 1898 година, иако тие 
наетојувања немало искрени намерм. И балканските држави Ср- 
бија, Бугарија и Грција ja продолжил е својата политичко-пропа- 
гандна дејноет што неминовно повлијаело ;и кај албанското на- 
ционално движење. Во првите денови на јануари 1898 година ce 
соетанале претставн1иците на Албанскиот комитет од Цариград, 
на друштвото „Dituria“ од Букурешт, на друштвото „Vëîlazeria 
sliqiptare“ од Каиро и на друштвото „Dëshira“ од, Софија во 
Букурешт каде е усвоен заеднички став со кој се осудува непри- 
јателскиот став на туреката влада (спрема Албанците.11) Тие усвои- 
ле и заеднички меморандум ко] во име на албанского население 
е доетвен до Високата Порта и до Големите сили. Во него се 
вели дека Албанците ja започнале вооружената револуција за да 
ja извојуваат автономијата на Албанија во која Ее се вклучат 
вилаетите: Скадарекиот, Косовскиот, Битолскиот и Јанинскиот.

8) „Shqipëria“ (Албански  весник) Бр. 20 од еептември 1897. Овој 
весник се печател во Букуреш т како орган на албанското друштво
Dituria“ во Букуреш т. Турските власти презеле мерки весникот да не  се 

прощ ири по пределите со албанско население.
9) Shukri Rahimi, Vilajeti i Kosovës. Prishtinë, 1969, str. 90.

10) „Shqipëria“ Bp. 28 од 15 еоември 1897.
n) Historia e Shqipërisë II. Str. 218.
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Тие во меморандумот го забележуваат· и следното: „Ако Грците, 
Бугарите, Србите и Црногорците велат дека се наши браќа, ние 
ќс ги пречекаме како браќа само под еден -услов, хекој да. .e 
господар во својата куќа. Ние немаме никакви претензии ■ на нив- 
иите земји, ние ja .сакаме Албанија за ^\.лбандите“ .12)

Од големите европски сили Англија едно време била повеќе 
ангажирана околу проиаоѓањето решение за смирувапе .н.а : Бал- 
канот. Во извештајот на српскиот пратений од Лондон се вели 
како англиската влада настојувала да ги ангажйра-' й друште 
европски сили во Македонија на која полагаат · право сите* бал
кански држави да се воведат реформи и да ice прогласилавто- 
номиja на Македонија под еден европски гувернер. На Албанија, 
ќоја е поетојанен извор на немири, да й ce даде автономија и 
двете провинции да бидат под суверенитет на еултанот.13) Од овој 
извештај може да се заклучи дека некой од европск'ите сили биде 
сериозно заинтересирани да се најде решение за овие два поро- 
бени народи под оеманеката власт и да им се признае админи- 
етративно:-територијална автономија. Меѓутоа, Ова не го сакале 
друште европски сили й балканските држави кои претендирале 
на овие територии. Таков предлог на англиската влада ги возне- 
мирила владите на балканските држави, кои потпомогнат. рд 
Царска Ру си ja, иастојувале да го оневозможат остварувањето да 
англиската концепција. Балканските држави наидоа на сигурна 
поддршка и од турската влада ко ja не сакала да дозволи; од 
нејзината територијална целина да се издвојат посебни автономии 
единици. За ставот на турската влада по ова прашање најдобро 
зборува изјавата на турскиот. министер на надворешните работа 
Тефик паша кој изјавил: „Ниту една влада ниту еден турски.др- 
жавник не би може л на тоа да прислано и мирно· да гледа-како 
едно по едно парче месо се откинува од жийото тело· на турската 
држава. . . Сакаме секому да му ja одземеме<можно1ста и апешитот 
да ни одземе делот што ее вика Маќедонија, па и преку границите 
на оваа и од тие делови да создадат некакви автономии др- 
жавйчки“ .14)

Помету балканските држави исто така поетоела недоверба, 
особено помету Србија и БугаЈЖЈа, бидејќи и двете претендирале 
на македонската територија. Српската влада со недоверба гле- 
дала на активноста од страна на бугарската влада која божем се 
ангажирала за создав ање автономна Македонија со цел подоцна

12) Д А  С И П  П О  Извеш тај н а  српскиот пратеник ад Цариград, од 
1/14· ф евруари 1898 година, во прилог го испрака · м меморандумот на а л -  
•банскйте друш тва на фраецускѕн и  албаески  .јазик. ····:* v *' * г ·

• 13) Д рж ав ен· архив на Б  о с на и Герцеговина, П резидиал -на ;зем аљ - 
ската влада (Д А  Б и Х  П резидиал) £>р. 158, Препис 'еаАизвгеш тајог од 
Б елград  од 2 ф евруари 1898 година. ·· ·■ - Ч. : “ ■

14) Д А  Б и Х  Президиал, Бр. 540,' претис на извеш ^ајбт ! од Белград  
од 2 мај 1898. ·■ · ! ’ ·' ·'· · ......
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да ja приклучи кон Бугарија. Бугарската влада исто така пока- 
жала недоверба спрема политичко-пропагандната акитвност на 
српската влада. Бугарската влада била убедена дека во оства- 
рувањето на евоите планови ќе наиде на голем отпор од тур-сюите 
власти, како и од сршеката влада. Таа била убедена дека маке- 
донското прашање не можело да се реши изолирано од остана- 
тите прашања на Балканот, особено од албаиското прашање. Ток- 
му поради тоа бугарската влада решила да ja июкористи и оваа 
можиост за да ги придобме и некой албански личности како би 
можело комплексно да се реши божем македонското и албан- 
ското прашање со ооздавањето на две автономии единици. Во 
врска со ова бугарската влада ги аигажирала некой л и ч н о с т и  од 
македонската и албанската емиграција во Бугарија за нивното заед- 
ничко дејствување во правец за остварување на автономија на 
Албанија и Македонија. Според извештајот на српскиот отправ- 
ник на работите во Софи ja, инициатива за таков потфат дал 
бугарекиот иютакнат дипломат Ризов, а таков став одобрила и 
владата на Стоилов.15) Таков предлог за спогодба по eè изгледа 
е прифатен од двете договорни страни и дрз база на тоа е фор- 
мулиран и меморандумот кој бил доставен до Високата Порта 
и до европскиот печат.

Во прилог го донесуваме интегралниот текст во превод на 
предлогот врз база на кој е и постигната спогодбата.

Предлог за вошоставување административна автономија 
во Албанмја и Македоиија

Т. 1 Од Солунскиот, Битолскиот вилает и еден дел од Косовскиот  

се установува провшзцијата М акедони ја со главен град Солун. Грани- 
ците на оваа провинција ќе се движат од прилика вака: Врањ е, П реш е-  
во, Куманово, 'Качаниж, Третово, проку К арадак  и  Ш ар  П лат о н а  до 

Кораб, по тек от на Велеш тица до Ц рни Дрим; проку селото Ендрета 

во западната граница на Охридската околи ја, К о рч а  до планината Г р а -  
мое. Јуж на граница: околиите Костур, К  аил ало, Воден, К араф рри је, cé 

до устието на Бистра во Егејекото Море. О ваа провинции ј a ќе го зафати  

и полуостров Х алкиди ка до делтата на реката Места, потоа низ ре 
ката североисточно до селото Радибош  и до границита на Србија и 

Б угари ја .16)

15) Д А  С И П  П П , извеш тај на И ван  Павловиче од С оф и ја  од 23. П. 
(8. Ш ) 1898. Toj еаведува дека спогодбата е постигната во летото 1898, 
кога е ф о р м у ли т н  и  меморандумот.

16) Со ова бугарската влада о акал а да ги оствари одлуките на
Санстефанскиот договор.
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T, 2 Од доеегашните вилаети Јагоп-шкиот, Скадареќиот и едеи дел 

од Косовскиот вилает ее воспоставува пр овин ирг ja та А лбан и ја  со главен 

центар Елбасан. Границите на оваа провинција почнуваат од В рањ е не 
север до границите на Србмја и  Босна и Херцеговина и со Ц рна Гора  

заф аќајќи  то и Н  овоп аз ар екиот санџак. Западаю до Јадранското М оре  

јуж но до грчката граница и  Егејско М оре до реката Биетрица од каде 

на исток ќе се граничи со провинцијата Македонии ja.
T. 3 Султанот во спогадбата со Големите сили ке постави два глав- 

ни гувернера за пет години к е м  ке ja  преземат власта над овне две 

провинции. Овие гувернерм треба да се од мнозинството на соодвеггната 

провинција како по народноста така и по верската припадно'ст. Според 

тоа, за М акедоеи ја  бугарин-христијанин, а за А лбан и ја  албанец-м у- 
хамеданец.17)

Т. 4 В о  секоја провинција с е  воспоставува административен совет 

од шест члена (еден вид министри).

Т. 5 В о  главниот град на секоја провинција ке се постав,и оекоја 

година непосредно избрано провинциеко собрание (како законодавно тело).

Т. 6 Оите чиновш щ и во провинциите се поставуваат од народноста 

што прететавува мнозинство во соодветната прозинција. Повисоките чм- 
новш щ и се поставуваат по предлог н а  тувернерот од страна на султанот, 
а понисните ги поставува самиот гувернер.

Т. 7 Служ бееиот јазик  во М акедони ја е турски, бугарски м  грчки, 
а за А лбан и ја  —  турски, албански и словенски (српски и  бугарски).

Т. 8 Се обезбедува личната сигурноет на сите граѓани, како и 

правото врз сопственоста, куќата и  слободата на печатот.

Т. 9 Основната настав,а е во рацете на хр и сти ј анските општижг. 
Винтите ш коли  се под централната управа.

Т. 10 Правото на  земјишната сопственост и неподвмжниот и мот ќе 

се регулира со закон со кој ке се обезбеди и  неповредивоста на тоа 

право.

Т. 11 Систем от на даноците се базира врз еднаков разрез, десетокот 

се преобразува во данокот на земјиштето.

Т. 12 Да не се дозволи колонизација н а  Черкезите. Осганатите 

м асов ни доселуваньа ке се дозволат само со одобрение на главниот гу
вернер и  со одобрение на провинциокото собрание.18)

17) П о  третата точка постои забелеш ка во ко ја се вели  дека мемо- 
рандумог е составен од Албанци  и М акедонци кои не се вклучени  во 
К ом и тети те . М еѓу тоа , бугароката влада македонского населегаие го тре- 
тира како« бугарско затоа и  секаде е  забележ ено „бугарин“. Споменатиот 
меморандум на султанот му го предал некој Јусуф  А л и  од Дебарскиот  
крај кој долго време ж ивеел како емигрант во Соф ија. Од него има 
изд-адена н а  бугарски јазик  една брош ура под нас лов „Текуш тите работа  
достојни за, внимание“. Toj за време на Руско-тураката во јна водел пре- 
го вори со командантот н а  руските војски во Бугарија.

18) Д А  С И П  П П  Извеш тајот на ди-пломатскиот агент ;на С рби ја  во 
Соф ија, од 23. П. (8. III) 1899 гад. покрај кој е приклучее и споменатиот 
предлог или  како што го вика тој меморандум.
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T. 13 A  дминиотр ативяите и суд ските Уредби во провинциите треба 

да се совпаѓаат.

Т. 14 Секое собрание на општпшата ќе избере свој одбор под р а -  
ководство на кмет, а околиските под околиски одбор и  окружимте под 

окруж ен одбор.

Сите претставители на верските заедници ее исклучуваат од од- 
бороните сохрани ja.

Т. 15 По општините се избирает општинските одбортшци,а по  

селата можат да се с о едина т и повеќе села.

Т. 16 Судов,ите се независим наполно од управата. По селата оп- 
шт&шеикот одбор восгшставува мировен суд. По околиите посто ja r  судови 

за помирувагье, додека по окрузите првостепеви судови. Поред овие, 
во три-четири поголеми градови ќе постојат и втор остепени судови 

(апелациони судови), а во седиштето на провинциските управи еден 

врхо<вен суд.

Верските и бракоразводните парнищи се исклучуваат од судските 

компетенции и се отстапуваат на верските власти.

Т. 17 П олиц и ја  се формира исклучиво од месното население, имајќи  

Л а предвид народноста пхто преовладува во соодветната провинции а.

Т. 18 Заради одрж увањ е на редот и мирот <с,е установува народна  
војска по провинцммте врз постојнмот систем н а  регру тиран»ето (избор 

со коцка). Bo j ската ќе биде под команда на генералниот гувернер. Н а -  

родната војска не смее да изнесува повеќе од 1 %  о д  целокупиото м аш - 
ко население.

Вишите офицерм ќе бидат постав ени непосредно од султанот по 

предлог на главнмот гувернер, додека останатите ги поставува самиот 

гувернер.

Народната војска не смее да се употреби вон граеиците на провин- 
цијата. Освен тоа, турската влада м оже на одредени гранични места да 

држ и свои гарнизони исклучиво од редовната вој ска. Таа вој ска во 

тшеден случај не смее да се употреби за реквизиција.

П о  наредбата на юултанот, во двете провинции може да се држ и  

и вонредна во ј ска, без от лед на народноста и верата, со цел да се 

употреби само во границите на европска Турци ја  против некој надво- 
реш ен непријател. Во  случај на некаков надвореш ен напад на провин- 
циите, народната војска може да побара помоги од турската војска.

Т. 19 За да юе избегнат верските расправи пюмегу Бугарите и 

Грците, неодлож но1 ќе се издадат бератите за бугарж м те митрополити во 
М акедони ја : Со лун  без Итилама, за  М ел  ник, Воден, Д oj ран, К у к уш  

врз основа на  веќе изврш ената анкета. За Серез, Драма и Костур (треба 

веднаш  да се изврш и анкета). -

Т. 20 Буџетот и даноците ги одобруваат провинциските собранија, 

така шт,о 20% од приходите ќе се предадат на турската држ авка каса, а 

останатиот дел ќе се употребува за потребите на провинциската управа.
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T. 21 K o ra  ќе бидат поставени ѓенералшх гувернери, во исто времё 

ќе бидат поставени -и комисии ad hoc во кои ќе бидат застапени сите 

народности од провинциите и под раководство на  главен гувернер во 

детали ќе ги разработаат реформите.
Т. 22 Да се даде оишти амнестији за сите политички осуденици 

од двете провинции.
Т. 23 И  за Одринскиот вилает ќе се побараат сличим реформм.18)

Ф *$

Од сето горе изложено може да ее заклучи дека предлогот 
за создавање на двете автономии единици е обработен во детали 
од страна на бугарската влада, настојувајќи на овој начин да ги 
оствари своите цели за присоединување на Македонија кон Буга- 
рија. Треба да се подвлече дека и самата забелешка што стой 
во предлогот во која ее вели дека епогодбата е постагната помеѓу 
Албанците и Македонците кои не припаѓаат на Комитетите се 
гледа дека не бил некој споразум од пошироки размери, туку 
околу оваа работа биле ангажирани неколку личности Албанци 
и Македонци што й служеле на бугарската влада. Оттука за нс- 
. каков, споразум помеѓу двете движења не може да станува збор. 
Ова го потврдуваат и еамите настани кои се одвиваат во двете 
союедни движења. Сето тоа би било многу природно кога би 
постоела еоработка помеѓу албанското и македонското нацио- 
нално движенье, кога се знае дека и едните и другите се бореа 
под исти услови и за иста цел, меѓутоа до таква еоработка не 
дошло иако имало некой настојувања.
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