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ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ- НАПИСИ ОД ФБ- СТРАНИЦИ 2.
Вчера (31.10.201 6) е објавена мојата наведена книга- таа е под број 71 во www.brigien.com.
Во неа се објавени написи како продолжение на оние на првата книга под реден број 60.
БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ 90% ГЕГИ (АЗИЈАТИ - ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И 10% ШКИПТАРИ СЕ САМО
100% КОЛОНИСТИ ВОН ШКИПТАРИЈА, И САМО ЕДЕН МАКЕДОНЕЦ ДА ОСТАНЕ ВО
Р.МАКЕДОНИЈА, ТАА ЌЕ БИДЕ САМО МАКЕДОНСКА- АХМЕТИ НЕ ЗНАЕ ШТО ДРДОРИ ...
Денес (01.11.2001) читаме што стои за Ахмети водач на дворасниот двоконтинентале народ::
„Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, вчера се обрати пред подмладокот на партијата во Чаир, од каде
испрати неколку пораки како економска еднаквост и правна држава, но и неколку националистички
пораки.
Ахмети рече дека албанскиот јазик ќе стане официјален јазик на целата територија на Македонија, а
на СДСМ и порача дека нема право на албанските гласови и дека доцнат цели 15 години.
Лидерот на ДУИ истакна дека ќе дојде време кога Албанците ќе се борат за некоја неправда
нанесена на Македонец, бидејќи Македоните ќе станеле малцинство.
Шефот на изборниот штаб на ДУИ, Беким Незири, испрати порака до македонските партии и рече:
„Имам за вас директна порака од Али Ахмети: ДУИ не гледа сојузник во ниту една од македонските
партии. Наш единствен сојузник е албанскиот народ“.
Ахмети не си го знае свое то потекло, и како Белец со обелена коса се бори само за Велика исламска
Албанија со 90% Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари) со монголски одлики, кои за јужните
Шкиптари во Шкуптари биле само дивјаци- Шкиптарите вон Шкиптарија се само 10%.
За доказ дека тие останале два посебни многу далечни народи тие меѓусебно не општеле, не
стапувале во бракови... и до денес меѓусебно не се разбираат: Нив ги обединал само Тито.
На Ахмети и како него слични Шкиптари в глава им удрил исламот што го шири се до денес Ватикан
на православните простори, кои за еврејството со за глобализација водачот САД само
православието треба и мора да се истреби, а Русија да се уништи-. Само често пати домашниот есан
не се совпаќа со општиот- православниот. Православните во заедничка борба против наведеното зло
во се ќе успеат.
Кутриот тој не знае што дрдори: 1) не може Албанците со Македонците да се еднакви кога тие во
Р.Македонија се само колонисти, и до 1913 година немаат доказ на сопственост- нивната
сопственост е издвојувана со пушка, нож, масакирање, убивање, силовање... Секој оној кој тоа го
подржува не е за влудница туку за робија- во исламот се учи: или ќе го примиш исламот или ќе
бидеш истребен. Па кој ова го подржува ? Само Ватикан со неговата Европа и САД- џаните.
2 ) Албанците како муслимани ништо на православна Р.Македонија не и плаќаат: струја, вода,
комунали... Па што се Албанците: Само исламски паразити, цицачи на православната крв.
3) Бидејќи Рамковиот договор нема финансиска рамка, Албанците не можат да говорат за економска
еднаквост- за неа може да говори само православен кон православен, но не муслиман кон
православен. Зошто ? Затоашто, православните за муслиманите се неверници- па муслиманите на
неверници ништо не смеат да им платат. И затоа тешко на православните со исламски паразити, кои
ќе ја уништат секоја православна држава.
4) Шкиптарскиот јазик мора да се забрани од историски само тн.словенска Шкиптарија затоа што
шкиптарскиот јазик како и со монголски зборови (Мајер) ја гнаси оставштината само на тн.словенска
Шкиптарија- за Хомерова Р.Македонија никако тој гнасен јазик да биде државен.
5) Тие се гордеат со многубројномножење. Ама тоа не е одлика на луѓе на белата раса туку на
монголската Албанците со ДНК блиска со онаа на Кавказ, повисок удел на монголската крвна група
В, мешаната АВ...со своето беле капче кое се носи вон Шкиптарија но не во неа.
Бидејќи Албанците (Азијати 90% и Балканци 10%) се 100% колонисти кои 100% ни ја уништиле или ја
доуништуваат нашата света и православна Македонија, само 1 македонец да остане во Р .Македонија
таа ќе си биде само македонска.
Бидејќи секој човек се гордее со она што тој во својот живот постигнал, а Ахмети со животински
инстикт да се одржи видот, расата и популацијата, Ахмети на својата глава да го стави како симбол
машкиот полов орган и со него да мафта како што со векови мафтале Албанците кои многу
правослани девојки, моми и жени силувале... Ова мора да се стави во ред и колосек- доста беше
изроди како што останал типот Ахмети кој го уништува својот тн.словенски род- Ахмети гнаса над
гнасите со монголскиот шкиптарски јазик, гнасен за нашиот Хомеров јазик.
Risto Ivanovski Бидејќи пишам за „нашиот Хомеров јазик“ го додавам ова: Пасоф (1815) Хомеров јазик бил словенски;
Чулкас (1907) Хомеровиот бил словенски; Фалмераер (1830) во Елада имало Словени, но не Хелени со коине
(АлександријскиПтоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е.); Критјаните 1913 година го разбирале бугарскиот, но не
катаревуса од 1868 година- катаревуса бил само реформиран коине.
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ПРОДОЛЖУВА ШТЕТНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО
Оваа година беше објавен напис со кој се гледа штетноста врз нашето православие, кое во себе
имаше мноштво повеќебожни традиции, од Ватикан да се доистребуваат итн. Ова не било се, во
Европска Заедница православните го прифатиле католичкиот календар, процес се уште
недозавршен. Во ваквата нечесна игра била вклучена Цариградската патријаршија која за време на
крстоносните војни била под Ватикан. Токму и затоа Русите во 15 век не сакале да го бранат
Цариград, кој бил унијатски на неверници- неверниците ќе ја уништат Русија, а Ватикан, Европа и
САД се борат православието да го уништат. Еве го насловот:
„Menja se kalendar, od sledeće godine Božić slavimo u decembru?!
Dokle će se pravoslavcima u svetu Isus Hristos, sin Božji, dva puta godišnje rađati, 25. decembra po
aktuelnom i 7. januara po starom kalendaru, trebalo bi da odluči Svepravoslavni sabor, čije održavanje
Carigradska patrijaršija priželjkuje 2015. godine, a koji teži jedinstvenom kalendaru
Vaseljenski patrijarh Vartolomej za 9. mart ove godine sazvao je poglavare svih kanonskih pravoslavnih
crkava na sastanak u Carigrad (Istanbul) radi planiranja organizacije Svepravoslavnog sabora za iduću
godinu.
Kako se ocenjuje u Carigradskoj patrijaršiji, taj skup treba da bude ozbiljan napor ka jedinstvu pravoslavnog
sveta i unapredi saradnju pomesnih pravoslavnih crkava.
A dokle će se pravoslavcima u svetu Isus Hristos, sin Božji, dva puta godišnje rađati, 25. decembra po
aktuelnom i 7. januara po starom kalendaru, trebalo bi takođe da odluči Svepravoslavni sabor,čije
održavanje Carigradska patrijaršija priželjkuje 2015. godine.
Na tom Saboru pitanje jednoobraznosti kalendara za sve pravoslavce trebalo bi da bude jedna od deset
predviđenih tema.
Jer, zajednički kalendar, kako je odavno ocenjeno u Konstantinopolju, “nije samo pitanje verodostojnosti
pravoslavnog, odnosno hrišćanskog identiteta, već je i od pastirskog značaja“.
Teolog Pjer Sologub iz Pravoslavnog bratstva Zapadne Evrope na međupravoslavnoj konferenciji u Parizu
pre nepune dve godine izneo je stav da “reforma liturgijskog kalendara nije teološke već tehničke prirode” i
da “julijanski kalendar nije adekvatan za računanje praznika, jer nije u skladu sa astronomskim kalendarom”.
On je naveo da prema praćenju drevnih tabela za računanje Pashalije, pravoslavna crkva greši i ne prati
opšta pravila prihvaćena na Nikejskom saboru 325. godine”.
Sveštenik Vladimir Hulap, prorektor Duhovne akademije u Sankt Peterburgu, govoreći na temu “Pastorski
problemi reformi liturgijskog kalendara u Rusiji“, istakao je da je u toj zemlji “neophodna edukacija za bolje
razumevanje ove reforme”.
Verski analitičar Živica Tucić tvrdi pak da kalendar nije dogmatsko, već religijsko-kulturološko pitanje.
– Među kanonskim pravoslavnim crkvama, bilo da se drže novog ili starog kalendara, oko tog pitanja
uglavnom nema sporenja, uprkos paradoksu da im se Isus Hristos dva puta rađa u razmaku od dve nedelje.
Ne postavlja se kao problem ni to što sa aspekta novog kalendara, srpski sveštenik ili vernik ako se, na
primer, zatekne na službi u Grčkoj crkvi ili Grk u Srpskoj crkvi, dva puta u 14 dana može da slavi različite
datume Hristovog rođenja – kaže Tucić.
– Ali, ako imamo u vidu da je ovo vreme dehristijanizacije u čitavom svetu i da se hrišćanima s podsmehom
postavljaju pitanja da li zaista znaju kad im je Sin Božji rođen i kad je vaskrsao, smatram da bi svi hrišćani
trebalo da se usaglase i barem da velike Gospodnje praznike slave istog datuma. Bilo bi uzalud očekivati da
svi oni koji se drže aktuelnog gregorijanskog kalendara pređu na stari. Tim pre što je odavno poznato da taj
julijanski kalendar astronomski nije tačan – dodaje Tucić.
Protojerej stavrofor prof. dr Radomir Popović u studiji pod nazivom “Budući Sveti i veliki sabor Pravoslavne
Crkve”, navodi da je pitanje kalendara počev od 1971. godine nekoliko puta razmatrano na
međupravoslavnim pripremnim konferencijama i to sa dva aspekta, teorijskog i praktičnog, te da je zauzeto
stanovište da nema kanonskih predispozicija po pitanju kalendara, izuzev pitanja Pashe (Vaskrsa).
- Usaglašeno je da svi hrišćani slave Vaskrs istog datuma. Komisija je takođe konstatovala da je novi
kalendar tačniji od starog, makar što se tiče matematičkih i astronomskih izračunavanja. I da se treba se
više starati o tačnosti datuma Vaskrsa, kao i nepokretnih praznika tokom kalendarske crkvene godine.
Komisija je imala u vidu i prilike u pojedinim pomesnim Crkvama, pre sveg a pastirske razloge (Ruska
pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija), tako da je konačno rešenje ovog
pitanja ostavljeno svakoj pomesnoj crkvi da ga uredi prema svojim mogućnostima – naveo je Popović.
- Postignuta je saglasnost, kad je reč o kalendaru, da kad se vernici nađu na teritoriji određene pomesne
crkve da su dužni da poštuju kalendar koji je u bogoslužbenoj i liturgijskoj upotrebi. Poslednji put je
kalendarsko pitanje razmatrano na pripremnom svepravoslavnom skupu 1982. Zaključeno je da je trenutno
prosto nemoguće iz pastirskih razloga da sve crkve pređu na novi kalendar. Tad je prihvaćeno i miroljubivo
jevanđelsko načelo ‘subota je radi čoveka, a ne čovek radi subote’ kako bi se izbegli mogući raskoli – dodao
je Popović.
Poslednji, Sedmi vaseljenski sabor održan je 787. godine u vreme jedinstvene hrišćanske crkve, a pripreme
za budući počele su pre gotovo pola veka, podseća Tucić.
– Ovo je, rekao bih, poslednji pokušaj patrijarha Vartolomeja da se ubrza održavanje Svepravoslavnog
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sabora. Pravoslavne crkve još nisu zajednički razmotrile svoju poziciju i utvrdile zajednički put za treći
milenijum, koji je počeo pre 14 godina. Pred njima su, takođe, pored eventualne jednoobraznosti kalendara,
drugi važniji izazovi. Ključna i sporna pitanja su diptih, odnosno određivanje redosleda u poretku pomesnih
pravoslavnih crkava, zatim pitanje davanja crkvene autokefalije i autonomije, kao i preciziranje uloge
vaseljenskog patrijarha kao prvog među jednakim poglavarima u pravoslavlju. Ako bi se tokom martovskog
susreta u Istanbulu i priprema usaglasili oko spornih tema, ili ih skinuli sa dnevnog reda, Svepravoslavni
sabor bi realno mogao biti održan iduće godine – smatra Tucić.
Kako je govorio pokojni patrijarh Pavle?
Kad je reč o prelasku na novi kalendar u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još patrijarh Pavle je, u svom kapitalnom
delu “Da nam budu jasnija pitanja naše vere”, izneo stav da o tome konačnu reč treba da donese
Svepravoslavni sabor, a ne da se to pojedinačno čini u pomesnim pravoslavnim crkvama koje se još drže
starog julijanskog kalendara.
U vrhu SPC smatraju koji kalendar Crkva koristi je njeno unutrašnje pitanje. Ima i mišljenja da bi
eventualnom promenom kalendara došlo do velikog raskola u SPC, možda i većeg nego što je bio u prvoj
polovini 20. veka u Grčkoj i Rumuniji, kad su tamošnje crkve prešle na novi kalendar.
Julijanskog kalendara pridržavaju se danas, pored Srpske pravoslavne crkve, još patrijaršije Jerusalima,
Moskve, Gruzije i manastiri na Svetoj gori Atoskoj.
Ove crkve nepokretne praznike slave 13 dana kasnije nego što to predviđa gregorijanski kalendar, što znači
da, na primer, Božić pada 25. decembra po novom računanju vremena, odnosno 7. januara po starom
računanju vremena“.
МАКЕДОНЦИТЕ СО СУЛТАНОВА НАРЕДБА (1903 ГОДИНА) МОРАЛЕ ДА СЕ БРИШАТ КАКО НАРОД
Султанова наредба за името Македонија, преведен документ од Османов јазик на наш македонски.
Наредбата била пишана во името на ТОЈ (БОГ). Таа во потполност се пренесува како што гласи:
„Ова е дешифрирање на високата шифрирана телеграма ’319 година (7 април 1903).
Со висока наредба на неговото величество султанот се известува.
Отсега па натаму, во претставките и соопштенијата поврзано со работите на царските вилаети на
Румелија, категорично се забранува терминот (називот) Македонија, каде што се споменува како
локално име.
Итна достава на вилаетите 26 март“. (Снимката со преводот на македонски е превземена од ФБ )
Името Македонија го наведува Херодот (5 век п.н.е.), кое постоело многу време пред тоа, и тоа со
своите Македонци, кои со генерации си имале своја македонска држава со свои кралеви. Во Елада
секој град си имал свој владететел. Македонија била држава, а Елада само град- држави. Елада
била под Македонија- никогаш обратно. Следи македонски народ имало, но никогаш еладски... Тоа
што денес на англиски јазик за Елада се говори за Грци со свој грчки народ е најголем фалсификат.
Град- држава бил и Рим- тој создал своја Римска Империја, под која подпаднала Македонија. Потоа
таа била поделена, отфрлувајќи го името Македонија. Имало судир во христијанскиот правец, а
последен римски цар кој сакал Римското Царство да биде едно бил Јустинијан со службен латински
јазик- под него бил и папата. Само потоа македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине
(тн.старогрчки) покрај христијански бил и државен јазик. Имало тема Македонија, како и Македонска
династија со Василиј I Македонски. Дури и Македонска ренесанса која се пренела во Италија. Тогаш
биле пренесени мноштво ракописи и книгина коине, кои биле преведени на латински јазик итн.
Во 1054 година конечно се одвојува христијанството, а од 1071 година Рим со исламот заеднички
војуваат против православието. Следат крстоносни војни, со кои Православното Царство било
поделено, оплачкано и уништено. Во Римското Царство имало Римјани (Ромејци). Ромејци биле
Еладците и во 19 век. Во неа се употребувал христијанскиот јазик коине- од него со реформа
произлегол еладскиот јазик катаревуса, кој Цариградската патријаршија го признала 1868 година.
Конечно се забранило и името Македонија, заменето со името на Рим=Ром- според Рим=Рум
Румелија. Меѓутоа, Македонците понатаму си го задржале своето име Македонци. И за тоа потполно
да се запре следела султановата наредба од 1903 година да се забрани исконското име Македонија
и Македонци. Ваквото настојување без завршеток трае се до денес со Ватикан, Европа, САД и НАТО.
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ПОЗНАВАЛ НИКАКВИ ГЕРМАНИ, САКСОНЦИ И ФРИЖАНИ
Денес(04.11.2016) читам на ФБ - страниците наслов „Саксонците и Фрижаните биле дел од војската на
Александар Македонски и се нарекувале Македонци“- ваква глупост е само европски фалсификат.
Ова било според делото „The History of the Works of the Learned - Published in the year of 1699“-стои:
„Саксонците и Фрижаните, според официјалната светска историографија, се двe сродни германски
племиња кои во првиот милениум од Нашата Ера ги населувале: Саксонија (денешна северна
Германија), Фризленд (крајбрежјето на Холандија и северозападна Германија), а подоцна и островот
Британија.
Но ... Според оваа книга, издадена 1699-та г., се верувало дека Саксонците и Фрижаните дошле од
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Индија во Европа, и всушност претставувале дел од војската на Александар Македонски.
Авторот вели дека Тие се нарекувале Македонци, пред да се населат меѓу германските племиња во
Европа.
Авторот исто така го поврзува називот „Фрижани“ со „Фриги“, или Бриги - едно од древнoмакедонскитe племиња“.
Александар Македонски не познавал никакви си Германи, Саксонци и Фрижани кои би живееле во
Европа. Напротив, во Европа имало само Келти. И затоа во употреба не биле поимите Германи,
Саксонци и Фрижани. Во книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф недостасувале
првите две книги. Па следи како „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година
во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Бидејќи првите две книгиод на
Руф биле изгубени, тој Келтите ги заменува со Германи. Тој како Германец си ги внел Германите. Тој
бил фалсификатор за Германите кај Руф, а во другата книга било исто со Саксонците и Фрижаните.
Напротив, состојбата била сосема обратна, што се гледа кај самиот автор: „Авторот исто така го
поврзува називот „Фрижани“ со „Фриги“, или Бриги - едно од древнo-македонскитe племиња“.
Зошто било вака ? Говедото на Келтите, што останало се до денес во Европа, било само балканскобригиско, со кратки рогови кои се надносуваат над главата, денес познато фризиско, најмасовна раса
во Европа. Па и сите други раси говеда во Европа се само балкански. Не случајно, симболот на
Викинзите биле роговите на бригиското говедо, денес носени од Данците....
Бидејќи европското говедо со долги рогови останало диво се до и во 19 век, а белците низ трите
стари континенти се селеле само со волски коли- воловите биле штроени бикови, а Бикот= Зевс,
100% Европа била со балканско- малоазиски потекло. Секој кој инаку пиши е најголем лажго.
ВИЗАНТИЈА НИКОГАШ НЕ ПОСТОЕЛА- ИМАЛО МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ
Постоело само Источно Римско Царство, но никогаш било каква Византија. Бидејќи имало судир меѓу
цариградските цареви и римските кои биле Франки (Германци), германскиот автор Волф (16 век) го
внел поимот Византија- еве напис:
„Ta njihova izmišljena Vizantija se za 1000 i kusur godina postojanja zvala Rimsko carstvo, Basileia
Rhomaion, Rhomanía, Imperium Romanum, Romania, ili Rum na arapskom. Rimsko carstvo je imalo
dvojezični naziv latinski i grčki i nijedan nije bio „Vizantija“.
Dve najpoznatije izmišljene zemlje su Nedođija, iz bajke o Petru Panu i Vizantija, iz bajke o lažiranoj
balkanskoj istoriji. Država pod imenom Vizantija nikada nije postojala! Kada naša deca uče o tome u školi, to
je isto kao kada bi učili o Nedođiji.
U dokumentima Vaseljenskih i Pomesnih sabora Hrišćanske Crkve ne postoji reč Vizantija. Takođe nema ni
Konstatinopolja ni Vizantiona ni Vizantinaca. U mesecoslovima Hrišćanske Pravoslavne Crkve ne postoji
nijedan vizantijski svetitelj.
Od 1054. pa sve do 1557. godine, Rim je pokušavao da preuzme kulturno nasleđe istočnog dela Rimskog
carstva, odnosno Novog Rima. Međutim, svi ti napori Rima bili su bezuspešni. Tada se javila genijalna
zamisao. Izmisliće novo ime istočnom delu Rimskog carstva i nazvaće ga Vizantija.
Termin Vizantija ili Bizant izmislio je nemački “istoričar“ Heronim Volf 1557. godine, priču je raširio Monteskje
i vatikanski agenti koji su hteli da slavu Rima prisvoje isključivo za sebe“.
Слично направил и германецот Цојне (1808)- тој го внел поимот Балкански и од Македонски
Полуостров дошло до Балкански, како што било со Пиринејски и Апенински Полуостров. Бидејќи
планината Балкан не се протегала низ цел Македонскиот Полуостров, имало предлози и за Илирски
Полуостров. Па од Илирик потекнале Русите (Нестор, 11-12 век). Меѓутоа, Германците во се
победувале, а ние Македонците (според Цојне, Балканци) само сме губитници...
ПАПИТЕ СО СВОЈОТ ВАТИКАН ОСТАНАЛЕ ЛАЖГОВЦИ СО МИЛЕНИУМИ
Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992, на стр. 78, пиши: „Над тој хаос
се дигнала една нова сила: Римската црква. Благодарејќи и нејзе, Рим, кој станал терен за варварски
пресметки, повторно добил значење на светски центар. Во времето кога Хуните ја пустошеле
Италија, а Вандалите го ограбувале Рим, во текот на најдлабокото политичко опаѓање, папата Лав I
(440-461) силно го истакнал приматот на Римската црква. Во догматските спорови во текот на V век,
во кои доаѓале до израз борбата околу власта на одделните црковни средишта, Рим одиграл мошне
значајна улога“.
Во V век се говори за примат на Римската црква која била ништожна. Таа таква останала и во 750
година кога друг папа си прогласил свој примат во името на Константин Велики кој со векови бил
мртов. Таква била историјата на Ватикан.
Токму со приматот со фалсификатот од 750 година до денес се доистребува-ло православието. Ова
продолжило и со Полјакот папа злогласник врз православието, чија слика на масата стои кој
цариградскиот патријархсо свој масонски прстен.
Цариград со својата патријаршија во 15 век биле унијати под Ватикан, поради што Русите него не го
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бранеле. Ватикан извршил преврат во Русија со Октомвриската револуција- тогаш Ватикан не успеал
да го убие рускиот патријарх. Ватиканско- масонски НАТО сака-ло да ја уништи Русија како што го
уништија православниот народ на Балканот во полза на Албанците 90% Геги Азијати (Черкези и
Татари) браќа на Хазарите Евреи. Евреите со глобализацијата Европа ја исламнизиралехристијански останале уште само државите на Варшавскиот пак и СФР Југославија (Македонци, Срби
и Црногорци). Тешко на православниот народ од Црниот Папа и темните монголски Хазари со своите
балкански браќа кавказко-црноморски Албанци- Арнаути кои ги обединил само во СФРЈ католикот и
масонот Тито.
Goce Adzievski Site go slavevme 1 vi Maj kako Den na trudot, a vsušnost e poslava na Sveti Josip po Katoli čki .
Zlatko Kuzmanoski 1 Мај имаше и некое поспецифични значење (освен паганското - мислам дека тогаш беше "робин деј"
во Англија). Мислам дека беше поврзано и со некој празник на тајните друштва...
Zlatko Kuzmanoski На 1 Мај (неговиот роденден) Adam Vajshaupt во Инголштадт го оформил тајното друштво
"Илуминати". Тоа било во 1776 година. Многу пред тоа, ноќта помеѓу 30 април и 1 Мај е славена како "Валпургијска ноќ".
А од древните се славел први мај како празник на пролетта. На тој ден (ноќта) сите излегувале маскирани во околните
шуми да ја прослават новата година. Таму се впуштале во слободни односи секој со секого. Кога после девет месеци ќе
се појавеле плодовите на тој празник нив ги нарекувале "Робинсон"...

ЦИЈАНИДОТ ВО БОРБА ПРОТИВ МЕТАСТАЗНИ КЛЕТКИ
Јас 4 години (02.11.1972) работев како научен соработник во Баварскиот завод за сточарствоГруб/Минхен- Германија и 04.111976 година докторирав исхрана на животните во Универзитетот за
земјоделски науки Виена- Австрија.
За докторирање по исхрана беше неопходнода се посветам на биохемија, физиолошка биохемија...
Ова беше повод во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998), кое
доживеа три изданија, во постанокот на живото и развитокот на човековиот род, да пишам и за
цијанидот- тој е заеднички отров на клетките на човекот, животните и растенијата. Неговото
делување е врз цитохромот- ц, основен чинител во дишењето, процес кој се одвива во
митохондриите на клетките.
Бидејќи цијанидот делува во дишењето на сите клетки, а метастазните клетки побаруваат повеќе
кислород, со мали количини на цијанид внесени во организмот метастазните клетки недишејќи се
уништуваат. Во првите мои написи на ФБ- страниците имав препорака по 7 бадеми- горчливиот наш
стар бадем содржеше доволно количина цијанид. Денес прочитав да се „зема витамин В17, кој е
цијанид или е заснован на цијанид во количини недоволно да го убие човекот, а тој многу полесно ги
убива болесните клетки зафатени со карцином во организмот. Тој витамин да се зема нпр 100
дена...“.
За бадемите и цијанидот пишев во ФБ- страниците, што беше во врска со исхраната на Македонците
во Пакистан, како и труењето на Напалеон Бонапарта со арсен, а дента јадел една порција бадеми, и
умрел од арсенцијанид. Како што тој бил отруен со арсен преку виното, истото се случило и со
Александар Македонски- арсенот бил познат и за време на Архелај...
Ова е само мој повторен допринос кон болните од рак...
Risto Ivanovski Бидејќи се јавија неколку Фб-пријатели, дополнувам: На Фб-страниците се јави и Шешељ, кој пиши, како
тој се излекол од рак на ц.џигерот и дебелото црево. Во прилогда се наведи и маслото од кајсии од кај Македонците во
Пакистран и масло од коноп. Важна е здравата храна- никако генетски мутирана.

БИДЕЈЌИ БИТОЛЧАНИ БИЛЕ ТРУЕНИ СО ЦИЈАНИД, МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ЕЛАДСКА ОКУПАЦИЈА
БОМБАРДИРАНИ СО НАПАЛМБОМБИ, СРБИЈА БОМБАРДИРАНА СО ОСИРОМАШЕН УРАНИУМ ,
МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА ДОЖИВЕА АГРЕСИЈА ОД НАТО, КОЈА САКА РУСИЈА ПОТПОЛНО
ДА ЈА УНИШТИ, ДРЖАВИТЕ СОЗДАВАЧИ НА НАТО ОСТАНАЛЕ ПОТПОЛНО КРИМИНОГЕНИ И
АРАМИСКИ ЗА НА МЕЃУНАРОДЕН СУД
Австриска Бугарија учествуваше во поделбата на Македонија. Таа не беше задоволна што за себе го
приграби Пиринскиот дел на Македонија со македонските Македонци, од неа „во еден ден врз Битола
паднале 3.000 гранати со отровен гас и убиле 200 луѓе“. Следи „од конзулски Битола станала град
страдалник, најбомбардираниот и најоштетен град во Европа по Верден. Првата светска војна градот
ја дочекал со 80.000 жители, а по завршувањето во 1918 г. имал едвај 18.000 жители. По тој повод ќе
биде отворена изложба ‘Битола-град страдалник’ “. Каков бил отровот ? „...гранатите кои содржеле
отровен гас“...„тие 200 души потоа починале, им се распаѓале белите дробови“...„гранатите содржеле
цијановодородна киселина“.
Вакво зло македонските Битолчани доживеале од австриските Бугари. Па Австрија ја создала и
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Шкиптарија со монголски шкиптарски јазик со когосе монголизираат Белците во Шкиптарија од својот
тн.словенски род дело на Австрија и Италија со Ватикан...
Русите ја ослободиле циганска Елада со својот индиски музички инструмент. Рускиот дипломат
Каподистрија, претседател на Елада (тн.Грција), бил убиен, и донесен за крал баварски принцОтон
со своето баварско знаме, до денес еладско, а Баварија останала сосед на Австрија. Австриец бил
Хитлер, кој бил водач на Германците...
На Елада со Балканските војни и беше приклучен Егејскиот дел на Македонија со своите македонски
Македонци...Тие во неа се бореа за свои национални права...Во времето кога еладските Цигани кои
се циганчеа со индискиот бузуки, и немале точаци за свои потреби, Британија со братската САД
македонските Македонциги бомбардирале со напалмбомби. Тогаш Македонците им служеле за
испробување на таквите бомби како раскинуваат тела на обесправените православни Македонциист
народ со православниот братски Руси- овој експеримент беше втор на ред после австријскиот
цијанид кој го спречува дишењето...
Ватикан, САД, Германија... имале трет експеримент за доистреби тн.словенско православно ткивиСрбите, и тоа со бомби со осиромашен ураниум кој се распаѓа за повеќе илјади години- дотогаш ќе
има штети на озрачените и нивните следни генерации...
Па дали ова било случајно ? Двете атомски бомби во Јапонија биле само врз православни Јапонци
припадницина Руската црква. Кругот не се затвора- во него биле Албанците 90% Геги со кавказкоцрноморско потекло Албанци- Арнаути убијци, уништувачи на се православно и продавачи на
православни органи, на се носители НАТО бандитите.
За да се си ја остварат својата цел Ватикан, САД, Германија... со својата НАТО во 2001 година врз
Р.Македонија од НАТО-вско Косово извршија агресија, албанските бандити ги наоружуваа, а на
Македонците не им дозволија само својата македонска Р.Македонија да си ја одбранат од УЧК која
на православните учка им се качи само да ја доисцица нашата православна крв, браќата на
американските каубојци- тие си го поставиле за претседател Борис Трајковски службеник на САД. Тој
како да го дели својот имот се што барале американските бандити се прифатил оставајќи ги на
цедило Македонците во Шкиптарија без никакви национални права. Народот за неговите злодела не
успеа него да му суди и досуди за предавство туку НАТО си има-л своја постапка како да ги отстрани
лицата со еднократна употреба...
Ватикан, САД, Германија...се борат да ја присвојат и отуѓат Украина (Киевска Русија), по што ќе
следи и Русија- тие одлучиле да се доистреби се што е тн.словенско православно, нивните земји да
ги разрушат, се нивно оплачкат. Па тие останале криминогени и арамиски кои се спремни за на
меѓународен суд за своите повеќевековни злостори- проклетници...
ЈУСТИНИЈАНОВОТО РИМСКО ПРАВО БИЛО САМО БАЛКАНСКО НО НЕ И ИТАЛИЈАНСКО
Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992, на стр. 93, пиши: „Всушност,
Јустинијан…Се разбира, не тој туку Велизар ги водел големните освојувачки војни, не тој туку
Трибонијан ја извршил кодификацијата на римско право…“.
Стр. 102: „Карактеристичен белег на Јустинијановото законодавство е истакнувањето на царскиот
апсолутизам. Со правното образложение на монархиската власт Јустинијановиот Corpus iuris civilis
силно влијаел врз развојот на политичките идеи не само во Византија туку и на Запад. Римското
право во сите времиња било темел на правниот живот на Византија. Запад, напротив, се запознал со
римското право дури во XII век…“.
Па римски јазик бил латинскиот на Греикот Лив Андроник, чиј бил латински од 240 г.п.н.е. Меѓутоа
Јустинијановото право на Балканот бил од VI век, а за Запад дури XII век.
АЛБАНЦИТЕ СЕ САМО ДВОКОНТИНТАЛЕН АЗИСКО-ЕВРОПСКИ ИСЛАМСКИ БУЛУК
Албанија била на Кавказ (Страбо). Албанците како пешадијцисе бореле од страната на Дареј, а
против Александар Македонски. Белците биле пешадинци- Монголите коњаници. Монголите на
Кавказ стигаат во новата ера. Тие го јавале монголскиот коњ.
Ген на монголски коњ се среќава во Косово, каде била внесен и монголски ген и на долгопашноста во
нашата раса праменка овца со кратка опашка. Па и затоа косовскиот сој е долгоопашен. Од Кавказ
било донесено белото кече, ДНК- блискост на Кавказ, повисок удел на монголската крвна група В, а
со тоа и мешата АВ, традиции, обичаи...
Во 19 век меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани околу еден милион Азијати (Татари и
Черкези), кои многу се множат, а на Отоманското Царство им служеле како акинџии (монголски лесни
коњички одреди)- тие се пред себе масакрирале.... За наши сваќања тие биле дивјаци. Овие биле
Гегите.
Гегите биле колонизирани во северна само тн.словенска Арбанија=Шкиптарија. Бидејќи тие биле
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само монголски коњаници, шарпланинскиот сој на праменката останал со кратка опашка. Гегите за
јужните Шкиптари останале само дивјаци. На овие дивјаци им е потебен само камшик, со кој тие
можат да се раководат.
Нивни водач е оџата, а како оџи се водачите на партиите- сите нивни дејствија почнуваат од
џамиите- тие убиват и масаркрират православни, палат и рушат православни цркви...
Вон Шкиптарија Гегите (90%) и Шкиптари (10%) ги обединал само масонот и католикот Тито само во
СФРЈ . Обединувањето било само со малцинскиот шкиптарски јазик со монголски зборови, со кого се
домонголизираат Белците во само тн.словенска Шкиптарија.
На новиот шкиптарски јазик непознат во 18 век во Шкуптарија за првпат е отворена школа само во
1924 година, дело на Италија со Ватикан и Австрија со Виена која била водач на католицизмот до
1918 година- до 1912 година немало шкиптарска држава. Па таа со своите непознати Шкиптари се
варела и доварувала само во Виена.
Со тоа што Шкиптарите не стапувале во бракови, не општеле...и не се разбирале со Гегите, тие биле
два различни народи со далечно потекло. Следи според Г. Вајганд (1924), Тоските (Шкиптарите) биле
поинтелигенти од Гегите. Бидејќи Гегите како народ биле понеинтелигенти од Тоските, авторот
разликува генетски два различни народи- Белци и Монголи.
Бидејќи само исламот ги здружил Тоските со понеинтелигентните диви Геги, се потврдува, Тоските
никогаш не биле и не можеле да бидат било каков народ. Што биле Тоските ? 100% одродени
тн.Словени ! Па само одродениот нема народно достонство, тој со секој ќе се здружи. Ова било
повод, Албанци да постанат и тн.словенски муслимани (Македонци, Срби, Босанци...), дури Турци,
ама и Цигани само за пари (Циганот бил мудар а не како другите- барем нешто заработил) итн. Ова е
во спротивност на Македонците- тие како достоинствен народ секого го признаваат, никогоне го
принудуваат и затоа никогои не го поткупуваат.
Здружувањето било само за да се биде посилен.Посилниот е само силен арамија на се православно.
Не случајно, албанскиот имот до 1913 година останал оплачкан и украден православен имот, и од
Србија од 1913 година се добива доказ за сопственост итн.
Со тоа што Ватикан, Европа и САД со својата воена профитна организација НАТО до денес се
македонско уништуваат, а се подржуваат само Албанците како двоконтинентален азиско- европски
булук, излишно е понатаму да се говори.
За Албанците било одлично што тие биле муслимани, подржувани од наведените бандити, а
Македонците... како православни со своите браќа Руси мораат да исчезнат- наведените бандити од
19 век се борат да не се обединат тн.Словени, според некои 300, а за други 350 милиони- најброен
народ со Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...).
Risto Ivanovski Денес (09.11.2016) на ФБ- страницаите беше објавено: „ Еди Рама призна дека Трамп е опасност за
нивните интереси и односи со САД, тврдејќи дека неговата држава можно е да ја изгуби наклонетоста на Вашингтон.
Тие се во потполна паника по победата на републиканскиот кандидат Доналд Трамп, бидејќи од него не можат да ја
очекуваат поддршката за државата и власта како што тоа бвеше до сега, се коментира во дипломатските кругови.
Заедно со своите ментори од Тирана, Албанците од Косово, ги фрлија сите карти на кампањата на Хилари Клинтон и не
ги штедеа парите за нејзината кампања.
-Албанците имаа како обврска да донираат за кампањата на Хилари , која е нивен сојузник уште од времето кога Бил
Клинтон беше Претседател на САД и во кое време беше бомбардирана Југославија, беше бегалска криза, застана зад
терористите од Косово. Дека Албанците се плашат од победата на Трамп, потврди и албанскиот премиер Еди Рама, кој
изјави дека Трамп како Претседател на САД, ќе биде опасност за Албанија и албанско-американските односи.
Тој изјави дека ,,Трамп е срамота за нашата цивилизација, закана за местото на Америка на светската сцена и може да
предизвика опасно антиалбанско расположение- изјави премиерот на Албанија“.
Risto Ivanovski Број 2: „Premijer Albanije Edi Rama čestitao je u sredu Donaldu Trampu pobedu na ameri čkim izborima za
predsednika, ali i izrazio žaljenje što veliki „prijatelj Kosova i Albanije Hilari Klinton nije uspela“.
Albanci u Tirani i na Kosovu su plašeni zbog prethodnih izjava Donalda Trampa da je Kosovo kvazi država i da je leglo narkomafije. Oni su takođe uplašeni da bi Tramp mogao da vrati Kosovo Srbiji.
Poznato je da su Albanci bili veliki finansijeri kampanje Hilari Klinton i da su otovreno pružali podršku kandidatu demokratske
stranke.
Rama je na Fejsbuku objavio da će odnosi dve zemlje nastaviti da ja čaju u interesu zajedni čkih vrednosti, ali i dodao da „veliki
prijatelj Albanije i Kosova, Hilari Klinton nije uspela“.
„Američki narod je danas napravio svoj izbor. Veliki prijatelj Albanije, Kosova i svih Albanaca Hilari Klinton nije uspela da postane
prva predsednica u istoriji SAD“, napisao je Rama.
Rama je dodao i da je uveren da će strateški odnosi Albanije i SAD nastaviti da ja čaju, dodaju ći da je Albanija odli čan prijatelj i
saveznik naroda i američkih vlasti“.
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ФЕРИД МУХИЌ- ДУШЕВНА РАСТРОЕНА ЛИЧНОСТ
Секој оној кој „најавува исламизација на Европа, и пролевање крв за Република Српска“, е душевно
растроена личност. Па кој е тој ? Ферид Мухиќ! Тој не знае дека Србите, Хрватите и Босанците се
еден те ист тн.словенски народ со Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...) само верски поделен.
Па тој треба да се обедини, процес кој го започнал Јан Колар ( 1824), а не тој меѓусебно да се
доистребува. Дури Ферид Мухиќ заговара пролевање крв, како досега да немало доволно пролевање
крв меѓу тн.словенски Православни, Католици и Муслимани само како три верски, но не етнички
народи. За обединувањето на сите тн.словенски народи сум посветил 95 книгии мноштво FB- написи
објавени во две книги. Каква личност бил академикот, еве што беше објавено- го пренесувам во
потполност:
РАДИКАЛЕН ИСЛАМИСТ И ПРОПАГАТОР НА ГЕНОЦИД: Ферид Мухиќ најавува исламизација на
Европа, и пролевање крв за Република Српска!
November 9, 2016
Кандидатот, независниот експерт, организатор на нелегални борби со кучиња, радикалниот исламист
и подбуцнувач на меѓуетнички конфликти Ферид Мухиќ, смета дека не постои друг јазик освен
Босанскиот, односно сите други се дијалекти на истиот, и дека Република Српска е најгеноцидното
парче земја кое некогаш постоело и треба да се укине, заборавајќи на признанието на неговите
сонароднициод БиХ дека токму Изетбеговиќ заедно со Клинтон организирале геноцидврз
Сребреница за да се оправда нивната интервенција
Ферид Мухиќ за српскиот јазик, Србите и Српската Република: Сите во Босна мораат да прифатат
дека се Босанци, и тоа е така и тука нема разговор, бидејќи сите зборуваат на босански јазик.
Српскиот и хрватскиот јазик се само источна и западна варијанта на босанскиот јазик, кој е
стандардизиран со правопис околу 200 годинипред речникот на Вук.
По повод српското оспорување и нападот на босанскиот јазик, тој вели дека Бошњаците мораат да
покажуваат гнев а не бес: гневот е моќ, отвара очи, исправа неправда, ја враќа свеста и самопочитта.
Треба како Англичаните, кога ги нападна Хитлер да се пролее крв, пот и солзи, но да се одбрани
својата и наша Босна. Република Српска е најкрвавото парче земја на планетата и уште има во
своето име одредница Република, тоа е чист државен атрибут. Тоа треба да се укине така што
постојано треба да се вика дека тоа е геноцидна креација.
Ваквите радикални, исламистички ставови Ферид Мухиќ ги дополнува и дообјаснува во неговото
последно дело „Исламската иднина на Европа“, во која тврди дека Европа на крајот ќе мора да се
соочи со неминовната исламизација и да го прифати поразот.
Реторика, чија најголема сличност може да се најде токму во пропагандните пораки на ИСИС.
Сепак, останува прашањето дали за ова Заев знае, и дали свесно застанува позади ваквите
радикални ставови и гледишта на Мухиќ.
Risto Ivanovski FB- написот е објавен во INFOMAX MK.
Mihailo Ljuben Apostolov Мухиќ нее осамен во тоа, косовскиот академик со санџачко потекло Алија Џоговиќ застапуваше
исти ставови како и мр Рагиб Сијариќ и затоа и се разидовне како пријатели.Се што е умерено за мене е прифатливо а
екстремизмот не води никаде.
Ivanka Ika Petrovska ‘‘... Ферид Мухиќ ги дополнува и дообјаснува во неговото последно дело „Исламската иднина на
Европа“, во која тврди дека Европа на крајот ќе мора да се соочи со неминовната исламизација и да го прифати
поразот..‘‘

ЦИА ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВА И СО ИСТОРИЈА - АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ БИЛ ИЛИР /АЛБАНЕЦ
И АЛБАНЦИТЕ НЕ СЕ ИЛИРИ ЗА ИЛИРИДА ТУКУ: ШКИПТАРИТЕ ЕПИРЦИ А ГЕГИТЕ КАВКАЗЦИ
Една група Македонциод Богданци поднеле барање да си основаат свое здружение за Античките
Македонци. Еден од нив во Фокус ја раскажа маката што тие Македонцине можеле да го заведат
здружениет. Па државата тоа ним не им го дозволувала- ние сме биле само Словени дојденциод
џенемите а дворасно- двоконтнталските Албанци ем домородцием и Илири- кај нас се е можно.
Без никаков повод еден Шкиптар кој живее во Битола, по потекло од Преспа, чиј внук бил кандидат за
претседател на Р .Македонија, како доктор по историја со парче хартија од Косово, во Фокус се јави
со албанската ЦИА, која тврдела, Александар Велики бил Илир, а не дека тој и неговиот татко биле
само Македонци. Со ваквиот одроден преспанец, дрзок шкиптар, сум водел со недели расправии и
во Битолски весник, за кого имав и наслов, тој по крв ми е брат но не по душа- крвта била брсјачка, а
душата албанска, оти Албанци се Геги Азијати (Черкези и Татари) и Шкиптари (100% само одродени
тн.Словени- одродениот останува само изрод на човештвото, поради што од нив ЦИА-шки страдаме).
За да се потврди, што биле Шкиптарите пиши М.Барлети (16 век)- јужно од Дрим бил Епир, а северно
само Илирик. Следи Шкиптарите со Власите, според Г.Вајганд (1924), биле браќа: тие биле само
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Епирци, а Црногорците Илири. Во историјата Србите биле Траки и Илири. Дури според киевскиот
свештеник Нестор (11- 12 век), Русите потекнале од Илирик. Следи народното руско творештво било
поврзано со реката Дунав, но не со Карпатите- според Херодот кај Карпатите биле населени Траки...
Бидејќи Епирци биле Шкиптарите=Тоските, Ѓорѓи Кастриот бил само крал на Македонија и Епир, но
не на некакви ЦИА-шки Илири. Не случајно, ЦИА се бори против православни тн.Словени, чеда на
јазикот на Хомер, а во полза на Албанците со гнасниот шкиптарски јазик со монголски зборови. Доказ
дека таквиот јазик бил и монголски, Шкиптарите тешко ги научуваат тн.словенски (Хомериви) родови.
Па кои биле тие Албанци, во кои има и монголски типови, чиј бил и Александар Македонски, за ЦИА
Албанец, само супер Илир= Албанец. Па за ЦИА Белците (Македонците и Илирите) биле Монголци:
Само во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани околу еден милион Азијати, воглавно
Черкези и Татари, кои денес се само Геги, а Гегите од вкупните Албанци=Турци чинат 90%. Каква
пародија- дрскост, Албанците со мнозинство Геги 90% се залагаат и прогласуваат Илирида а тие
имаат дури монголски одлики. Па што да се направи ? Тие да си се вратат на Кавказ и заедно со
Хазарите да си создадат своја држава Хазарија, а не овде во Македонија и поширокоБалканот. За
неа ќе финсираат ЦИА Хазарите Ротшилд, Сорос..., а не овде сите тие да ја упропастат само нашата
македонска Македонска која е само македонска Македонија и затоа таква за навек и ќе си остане.
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ПОЗНАВАЛ АЛБАНИ, НИКАКО ШКИПТАРИ И ТОСКИ. И НОВ
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ (ТН.СКЕНДЕРБЕГ ) ЗА НИВ НЕ ЗНАЕЛ ДУРИ НИТУ ЗА ГЕГИТЕ
Историски постоела Македонија. Нејзиниот Александар Македонски ги познавал Албаните од
кавказка Албанија кои се бореле против него, а од страна Персијанците со кралот Дариј. Неговата
мајка Олимпија била од Молосија. Александар не познавал никакви Шкиптари, ниту Тоски, никако
Епирци- само за време на Нерон Молосија била преименувана во Епир и тоа само според
македонскиот крал Пир. Па следи да се говори само за Македонци и Молосци.
Бидејќи Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег) се борел како Александар Македонски, тој бил наречен Нов
Александар Македонски- со ист наслов објавив книга. Во книгата се говори само тн.Скендербег,
затоашто тој не бил обрежан. Бидејќи Османовиот јазик бил персиски со татаро-турски зборови од
султанот Мехмед Караман (13 век), на персиски Скендер бил Искендер.
Ѓорѓи го познавал азискиот поим Арнаут, ама не поимот Гега. Тој не познавал никакви Шкиптари, ниту
Тоски. Поимот Тоски, како и Албанци, било дело само на Рим за врската со Италија со Албана и
Тоски, како италијански наследници. Тоа многу убаво се чита кај Марин Барлети, кој го употребува
името Албани. Со тоа што до денес во Шкиптарија не се прифатил поимот Албанци, тој немал врска
со нив. Пак, поимот Тоски има некаква основа со името Тусако: „Рамон му го предал клучот од
тврдината...славниот Неополитанер, капетан Нарсон де Тусако, бил примен во Кроја како намесник
на кралот. Така за прв пат во 1284 година се внесува името Тусако“. Се заклучува, немало никакви
Албанци, ниту Шкиптари, никако било какви Тоски...што било многу подоцна- со влијанието на Рим.
Она што пишат Албанците (Геги и Шкиптари) за нив се е само лага. Дека Албанците се само
најголеми лажговци еве ги доказите: оставштината на семејството на Ѓорѓија 100% била само на наш
јазик- до 19 век шкиптарски јазик не бил познат; во нивните книгисоборците на Ѓорѓија, 100% наши
луѓе, се претставани со бело кавказко капче (кече на наш јазик), а Ѓорѓија носел само наша капа;
смешен е доказот со печатот на Ѓорѓи Кастриот. На него стои Scendarigo Georgius Castriotis. И што
прават албаништата ? Тие него посмртно си го обрежале (кастратиле но не кастрирале) иако во
неговиот гроб немало од него ни трага. Дури крајните две букви ...ис од печатот неуспешно си ги
бришат- очигледен злостор на Албанците злосторници.
Па неговиот печат бил само на македонскиот Александриски Птоломејов јазик коине, на кого пишел
нашиот великан на великаните Григор Прличев- тој од првиот еладски крал Отон добил награда
дефтер Омер: дефтер=де фтер=втор Омер. Кораис го реформирал коине и создал нов јазик
катаревуса, службен само од 1868 година.
Григор на охридски, на битолски Глигор, р=л, во Скендербег не ги наведува Гегите, кои се среќаваат
само кај Сердарот- Гегите биле познати само во 19 век кога живеел и творел Брсјакот Григор
Прличев.
Гегите како Азијати (Черкези и Татари), колонизирани меѓу Врање и Шар Планина, само во 19 век,
било дело на Османите. Ова се образложува со тоа што тие кај Османите биле познати само како
Татари и Черкези- Черкески ред Османите имале во својата војска.
ЦИА за да создаде раздор на тн.словенски православен Балкан, Албанците (Геги [гега= гага=
крадење] и Шкиптарите) ги злоупотребува, и тоа успешно. Следи таа да се бави и со историја со
политички цели, прогласувајќи го Александар Македонски за Илир/Албанец, иако од Албанците Геги
се 90%- Шкиптари 10%. Бидејќи Гегите се монголски типови, според ЦИА Александар Македонски не
само да бил Илир тој како Албанец бил и Гега- монгол.
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БИДЕЈЌИ ВО ПОДУНАВЈЕТО ВО 500 ГОДИНА СЕ ГОВОРЕЛ СЛОВЕНСКИ , КАКО И ДУБРОВНИК ...
ОКОЛУ 490 ГОДИНА, ТН.СЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ НЕМАЛО СЕ ДО СО VI ВЕК Н.Е ., СЛОВЕНСКИТЕ
ИНВАЗИИ И ПРЕСЕЛБИТЕ СЕ НАЈГОЛЕМА ИСТОРИСКА ЛАГА- ДО КОГА НАС ЌЕ НЕ ЛАЖАТ ?!
Досега за нас сум објавил 95 книгии мноштво ФБ- написи објавени во 2 книги, а последната книга
„Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“ НУБ „Св. Климент Охридски“ не ја внесе во каталогот,
затоашто во неа потеклото на тн.Словени останале само тези и теории- само лаги за Македонците...
Еве ги доказите: нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на некои живисуштества Словени
населени на Балканот. Авторите пишат за словенски јазик, кој бил само варварски= пелазгиски, на
кого говореле Македонците, Хелените итн. Според Д. Оболенски, „...северниот брег на Дунав, од
Белград до сливот, бил населен со Словени уште во 500 година“, а за Дубровачки хроничар во
позадина на просторот на Дубровниквладеел Остривој околу 490 година. Па во Подунавјето и на
Јадранот се говорел тн.словенски јазик.
Меѓутоа, Словените никој и не ги познавал. Римјаните до V век не познавале никакви си Склавини
(тн.Словени)- тие во VI век се појавуваат на Балканот. Склавините биле Повеќебожци, а Римјаните
само Христијани. Па Склавини имало се до реката Рајна, а Отон I со Самуил (потоа цар) и еден брат
(непознат кој бил) говореле само склавински= тн.словенски- тој бил Хомеров (Пасоф- 1815, Чулкас1907...). Ова говори на Балканот живеел еден те ист народ само со говорни разлики. Пак, тн.старогрчки (коине) бил само македонски Александријски Птоломејов јазик- прв еладски јазик катаревуса
бил реформиран коине, прифатен од 1868 година. На коине творел и Брсјакот Григор Прличев.
Бидејќи Склавини имало на тн.германски простори, Франкот (Германецот) Отон говорел склавински,
а Склавини имало и во Шпанија, Романците, Унгарците, Австријците, Германците...Шпанците никако
не смеат да бидат Словени како и ние, очигледен заговор на рускиот пансловенизам и германскиот
пангерманизам. Па во Европа народен јазик бил само Хомеров, Склавините биле само Повеќебожци,
а не етнички народ кој живеел на цел Балкан, до реката Рајна и западно од неа со до Шпанија. Следи
на варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик, кој како склавински бил тн.Хомеров= тн.Платонов
говореле Македонците. Тие биле господари на Балканот, а на него постоела српска држава. Еве го
доказот кој денес (12.11.2016) ми беше воочен на ФБ - страницата, според Дубровачкиот хроничар
Петар Лукарич- тој пиши за династија пред да се населат мајмунските неандеталски Словени:
Boban Nikolić
November 10 at 3:17pm •
Srpske dinasticko -vladarske porodice Dubrovacki hronicar Petar Lukaric (di Giacomo di Pietro Lucari) u
svom djelu "Copioso ristretto degli Anali di Ragusa" koji se sluzio najstarijim dubrovackim dokumentima i
analima ("Annali nostri") pise da su u srpsim zemljama i zaledju Dubrovnika, upravljali ovi srpski velikasi:
Ostrivoj (Ostrivoi) oko 490.god Svevlad (Svevlad) oko 535.god, Tatilo Svevladovic III 541.god, Selimir
(Selimir) oko 550.godine Tatilo Svevladovic VI 552-563. god, Selimir I Svevladovic 564-585. god, Vladan I
Selimirovic sin Svevladovica V 585-620.god, Car Zvonimir I Drvanov ili Drvenarov 632-670.god, Budimir
zvani Svetopelek poslije 671. godine Kralj Budimir I Zvonimirov Drvanic II 675-680.,god, Svetolik I Budimirov
Drvanic III 680-692.god, Vladislav I Svetolikov Drvanic IV 692-709.god, Tomislav I Vladisavljev ili Svetolikov
sin Drvanovic V 709-722.god, Sebislav ili Zebislav I Tomislavljev Drvanovic VI 722-749.god, Razbivoj I i
Vladimir Sebisavljevi Drvenovic VII 749-753.god Vladimir I Sebisavljev Drvanovic VIII 753-773.god, Hranimir
I Vladimirov Drvanovic IX 773-782,god, Tvrdoslav I Hranimirov Drvenovic X 782-787.god Ostrojilo ili Strojilo
II Vladimirov Drvanovic XI 787-791.god, Tolimir Ostrojilov Drvanovic XII 791-799. god, Predislav I Tolimirov,
Drvanovic XIII 799-805.god, Krepimir I Predisavljev Drvanovic XIV 805-830.god, Svetozar Krepimirov
Drvanovic XV 830-835.god, Radoslav Svetozarev Drvanovic XVI 835-850.god, Caslav ili Cestislav I
Radosavljev Drvenarevic XVII 850-862. god, 860-880. godine - Srbi primaju hrišcanstvo Petrislav I
Radosavljev Drvanovic XVIII 864-879.god, Pavlimir ili Bela I Petrisavljev Drvanovic XIX 879-910.god Belina
ili Pavlimirova zena Drvenarevic 910-930.god, Tresimir I Belin ili Pavlimirov sin Drvanovic XXI 930-960.god,
Prelimir I Tresimirov Drvanovic XXII 960-982.god, Hvalimir I Prelimirov Drvanovic XXIII 982-986.god Leget I
Kresimirov Drvanovic XXIV 986-989.god, Silvester I Beloslavljev Drvanovic XXV 989-993 Tugomir
Silvesterov Drvanovic XXVI 993-997,god, Hvalimir II Tugomirov Drvanovic XXVII 997-1003.god, Petrislav II
Hvalimirov XXVIII 1003-1010.god, Vladimir Sveti II Petrislavljev Drvenarevic XXIX 1010-1015.god, Dragomir
I Hvalimirov Drvanovic XXX 1015-1019 Dobroslav ili Vojislav I Dragomirov Drvanovic XXXI 1036-10551054.
godine - Hrišcanska crkva podeljena je na Istocnu (pravoslavnu) i Zapadnu (rimokatolicku) Neda I i najstariji
joj sin Gojislav Vojislavljev Drvanovic XXXII 1055-1057 Mihajil I Vojislavljev Drvanovic XXXIII 1057-1073
Radoslav II Vojisavljev Drvanovic XXXIV 1073-1089 Bodin I Mihajlov Drvanovic XXXV 1089-1100 Dobroslav
II Branisavljev Drvanovic XXXVI 1100 1102 Vladimir III Mihajlov Drvanovic XXXVII 1102-1114 Djuradj I
Bodinov Drvanovic 1114-1117 Grubes I Branisavljev Drvanovic XXXIX 1117-1124 Djuradj Bodinov
Drvanovic XC 1124-1143 Grdinja ili Gradinja I Branisavljev DrvanovicXCI 1143-1154 Radoslav III Gradinjin
Drvanovic XCII 1154-1160 1166. godine - Pocetak vladavine Stefana Nemanje.
Дополна: „Istoričari koji pišu o ovoj dinastiji kažu da je došla sa severa od Lužica da je u oslabljeni
Rimskom carstvu pomogla svojoj braći na Balkanu da zvaće Rimski jaram. Prestonice su bile na Prehvali ili

13
Prevalcu na Šar planini kod Gostivara i u Skadru. Naša ima na Prevalcu iznad Prizrena na Šar planini mesto
Kraljev dvor u ataru Gornjeg sela u Sredačkoj župi“.
БИДЕЈЌИ ЕВРЕИТЕ ГО ИМАЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ БОГ ПЕРУН , СО НИВ КАКО СО МАЈМУНСКИТЕ
СЛОВЕНИ ЌЕ СЕ ЗАВРШИ- И ХАЗАРСКАТА ИСЛАМИЗАЦИЈА СО ВЕЛИКА АЛБАНИЈА НА МОНГОЛИ
Еврејството било само еднобожество. Во Библијата постои многу стара еврејска историја, дури и со
потопот, а тој дословно бил само препишан од Гилгамешовиот еп, од кого биле пронајдени плочките,
со што се потврди, потопот бил само украден. Украдени се сите личности и дејствија во Библијата, со
нови имиња и дотерувања, кои 100% биле од Месопатамските списи, а според некои автори, се бара
и врска со Египет. Па дали овој библиски арамилук може на наједноставен начин да се докаже ?
Библијата учи, персискиот крал Кир ги осободил Евреите од Вавилонско заробеништво. Ова е само
лага, со која се овозможило без обѕирно да се краде се и сешто. Еве го доказот: Најстари извори за
Библијата биле само од 6/5 век п.н.е. Бидејќи во 6/5 век е и 5 век, состојбата се менува: еднобожната
еврејска историја започнувала само со Вавилонскиот крал Набонид кој бил само еретик, поради што
Вавилонскиот повеќебожен народ се борел против него, а од страна на персискиот крал Кир (539). И
затоа еврејството било само потоа. Со тоа што Набонид бил еднобожец, тој не можел да има свои
заробеници Евреи. Следи Кир не ослободил никакви Евреи- Евреи никогашп и немало. Или инаку,
кажано само од 444 г.п.н.е. кога во Ерусалим се читала по Мојсеј историјата (Ездра). Па таа година
била во 5 век п.н.е. Значи, ништо немало било што за еврејството пред 539 г.п.н.е., а за историјата по
Мојсеј почнало да се чита само од 444 г.п.н.е. И Александар Македонски не познавал никакви Евреитој иако владеел до реката Дунав не ги познавал ниту мајмунските неандерталски Словени.
Од изворите се чита дека Библијата била пишана само на сиријски арамејски јазик. Со тоа што тој
арамејски јазик не бил еврејски туку само сиријски, само еврејски арамилук. Бидејќи немало никаков
еврејски јазик, еврејски народ никогаш и немало, а и денес нема. Па под Сирија била Палестина. И
се пиши, Евреите кои биле преселени преку Африка во Шпанија и Португалија имале ист јазик како и
нивните соседи Фениките. Па Палестинските Евреи имале ист јазик со Феникијците, кои биле само
Пелазги само со наши тн.Олимписки богови (Зевс...), најглавен Посејдон кој бил само Патодавател=
пато давател, спореди со Patifik= пат тивик= тивок, со Вавилонска Кула Небокатница= небо катница
со својот и наш зигурет= сигурет= осигурет..., како и Семирамида + в = Свемирамида= свемир амида,
јазикот во Палестина бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.словенски. Не само тоа, дури
коњот во Феникија бил балкански, неговата глава била поставена на врвот на бродовите. Следи само
балканскиот Пастув= Посејдон, Бикот= Зевс. Како што ние сме биле мајмунски Словени, а и Евреите:
Ангелија Станчиќ Спаиќ (Спасиќева) пиши: „Приказната вели, како Илија при создавање на човекот
рекол: ‘Нека биде како еден од нас’. Значи, дека тоа прво верување било верување во многу Богови,
од кои Илија бил прв, перви, значи Первун“. Па и Евреите како нас биле неандерталски Словеништа.
Бидејќи немало еврејски народ, немало преселби на било каков еврејски народ. Па следи се ширело
еднобожеството, со потекло од Египет- Историски прв монотеист бил египетскиот фараон Аменхотеп
IV (1389- 1358. г.пред н.е.), кој своето име го променал во Ехнатон (оној кој му е угоден на богот
Атон)... Тој историски бил докажан, како и Хирам но никако било која еврејска личност како што бил
Мојси. Тоа било донесено и во Македонија. Во ...Стоби... не дошле Евреи туку еврејството=
еднобожеството на Ехнатон. Бидејќи Евреите со својата Библија со присвоени туѓи традиции, не
плаќале данок... во Цариград, па тие оттаму биле и избркани. Со тоа што Цариград бил главен град
на Православните, со нив би морало да се заврши- око за око, заб за заб, а не како што било кај
Кришна во Индија, Хорус во Египет, склавинскиот= тн.словенски Хора, кој бил Исус со обединителот
Александар, Стоицизмот од Египет без робови и Митра. Еврејството се раширило на Кавказ кај
Хазарите. И Русите станале Евреи. Мајка му на Владимир- еврејка.
Па на кој јазик говореле Евреите низ Европа ? Палестинските Евреи со шпански јазик, а Хазарите со
јидиш. Токму тој јидиш јазик од 100% тн.словенски простори не бил 100% тн.словенски- мнозинството
зборови биле тн.словенски, со тн.словенска синтакса итн.
Хазарските Ротшилди и палестинските Рокфелерови се носители на злото во целиот Свет. Бидејќи
овие изроди не си го знаат потеклото, и со нив ќе мора да се заврши. Со нивното контролирање од
нив да нема повеќе злостори, ќе се спаси целиот Свет и Балканот со исламаската Велика Албанија,
со 90% Геги Монголи со потекло од кавказко- црноморските простори- 100% БРАЌА НА ХАЗАРИТЕ .
ЕВРЕ ЈСТВОТО , РУСКИОТ ПАНСЛОВЕНИЗАМ И ГЕРМАНСКИОТ ПАНГЕРМАНИЗАМ СЕ НАЈГОЛЕМО
ЗЛО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ И ОБЕДИНУВАЊЕТО НА 300-350-ТЕ МИЛИОНИ ПЕЛАЗГИ= ТН.СЛОВЕНИ
За Македонците и нивната Македонија најстарата историја ја опишува Херодот, што го продолжуваат
следните автори. Меѓутоа, ниеден историчар не ги наведува Евреите. Ова било само поради тоа што
никогаш и немало било какви Евреи. За нив се пиши само во Библијата, со еврејска историја со 100%
присвоена историја. Ова се потврдува и со доказот што ниту Александар Македонски Евреи никогаш
не познавал, ниту можел Евреи да познава- тие од 444 г.п.н.е. почнале да ја учат таа нивна историја,
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непозната кај ниеден историчар. Па нив не ги познавал Херодот, Тукудид, Платон, Аристотел. Следи,
и Александар Македонски Евреи не познавал. Ова се чита кај сите антички автори кои пишеле за тој
Александар Македонски- ниеден автор не ги познавал Евреите. Само во книгата на Квинт Куртиј Руф
се наведува нешто нови што не било познато. Всушност, неговата книга била фалсификат- па во неа
недостасувале првите две книги. „Прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година
во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Токму тој ги внел непостоечките
Евреи, дури Келтите тој ги заменува со Германи, а Молосија ја именувал Епир- тој не постоел се до
Нерон, кој го внел поимот Епир место Молосија, и тоа според македонскиот крал Пир. Кога Евреите
во историјата биле познати ? Само во Александрија и тие тогаш никако не биле Евреи туку самите се
изјаснале за Хелени. Следи поимот Хелени и Евреи не означувале било какви етнички народ: Хелени
биле Повеќебожци, а Евреи само Еднобожци- тогаш имало верски народи.
Како што тие два поими не означувале било какви етнички хеленски и еврејски народ, исто така ниту
поимот Словени не означувал било каков словенски народ. Доказот бил едноставен- Русите пишеле
со рецки. Па тие биле само Рецкари или „роцки народ“, утврдено од тајната мисија на Македонците,
Солунските Браќа, Константин и Методиј, испратени од царскиот град на царевите Цариград. Русите
за првпат за Словени се изјаснале само 860 година, што прв го напишал цариградскиот патријарх
Фотиј. Па ова било само според Божјо Слово од македонскиот јазик коине, кој бил прв христијански
јазик со Апостол Павле,а познат како АлександријскиПтоломејов јазик-Апостол Павле не го познавал
службениот јонски јазик во Атина, кој бил службен и кај Александар Македонски. Дури во 529 годинатогаш Јустинијан Први ја затворил Платоновата академија во Атина, која била само повеќебожна.
Бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени според слово, а имало и Божјо Слово, кое го
ширеле Солунските Браќа, руските автори ја одбегнуваа реченицата напишана на Фотиос- Русите се
изјаснале за Словени. Само Русите не се единствени лажговци- лажговци останале сите Европјани,
што се гледа со авторот Дионисиј Халикарнишки. Тој живеел во 1 век во Рим- тој запишал, Римјаните
говореле варварски и пелазгиски. Значи, само на наш јазик- тн.словенски. Рим го создале Етрурците
кои биле Пелазги како Македонците. Па Перун бил не само бог на Етрурците, тој бил дури и еврејски
и руски бог. Бидејќи Русите пишеле со рецки, кои биле руни, а со руни пишеле Европјаните со своите
Германи, во кои имало тн.Кирилчични слова, се потврдува, Европјаните биле Пелазги= тн.Словени.
Кои биле Германите и Deutsch-ерите? Како што бил тн.словенски бог Перун,таков бил и Герман. Дури
Деут= Теут до илирска кралица Теута. Па што има врска со било што балканско- илирско ? Според
британските, германските...автори, Британија...Источна Германија имале илирско наследство. Што
ова говори ? Европа била балканска. Па домашните животни во Европа биле балкански- без нив сите
тие би изумреле. Ако се земе во предвид дека Балканот до 1808 година бил Македонски Полуостров,
а страдаме само ние православни тн.словенски народи со еден те ист пелазгиски јазик, со говорни
разлики, заговорот врз нас од еврејството, рускиот пансловенизам и пангерманизам е очигледен.
Она што го започнал Јан Колар (1824), кој тврдел Словените се еден народ кој треба да се обедини,
а денес тн.Словени се 300-350 милиони, се уште не е завршен- за обединување никогаш не е доцна.
Зошто не успеала замислата на Колар и други следбеници ? Виновни биле рускиот пансловенизам,
германскиот пангерманизам и Ватикан со еврејството кои се борат се македонско да уништат, со свој
јазик пелазгиски кој бил тн.словенски, како што бил службениот црковно- словенски најомразен на
Ватикан и глобализацијата на палестинските и хазарските Евреи во полза на исламот и тоа со едина
цел се православно да се истреби. Ова може да се спречи само со едно-само тн.словенско единство.
ХЕРОДОТ, ТУКИДИТ, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛ...АРИЈАН ...НЕ УПОТРЕБУВАЛЕ ПОИМ ГРЕИКИ (ГРЦИ )
-ПРЕВЕДИТЕ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ГРЦИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СЕ САМО ФАЛСИФИКАТ
На ФБ- страниците имав наслов: „Македонецот пиши, Македонците не биле Грци, тврдејќи постоел
посебен грчки народ, непознат во историјата“. Денес (16.11.2016), на мое изненадување, го прочитав
одговорот... на мојот напис, сум бил во заблуда, не сум бил доволно упатен, како што беше со моето
пишење, Балканот до 1808 година бил Македонски Полуостров- според она што сум го пишел, сите
со мене и со нас ќе се исмејувале. Бидејќи јас не снимам филм, исмејувањето ќе биде само пишано.
Херодот, Тукидид, Платон, Аристотел…Аријан...не употребувале поим Греики (Грци) туку само едно
Хелени, Хелада до Хелас, неспоиво со било што на Грци- грчки народ никогаш и не постоел. Поимот
Греики започнува да се употребува за време на Франкот Отон I- тогаш Франките владееле со Рим
(Ватикан). Повод било што Македонската династија господарела со Јужна Италија, па Отон I сакал
Македонската династија која била само на Франките со катличкиот Ватикан да им ја препуштат Јужна
Италија, што таа и не го прифаќала. Отон I испратил делегација во Цариград- таа била така прелошо
прифатена ... Како одговор на таквиот однос, на повратната посета царот од Македонската династија
бил наречен Греик (Грк), што се чита од изворите на Источното Римско Царство. Следи македонски
одговор: О варвари...Греики... Се потврдува, се до во IX век не бил во употреба поимот Греики
(Грци).
Кој автор во своја книга го употребува поимот Греики (Грци). Само кај Квинт Куртиј Руф за прв пат се
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употребува поимот Грци. Па нејзин најстар манускрипт бил во IX век, а книгата била печатена само
во XV век. Токму со поимот Грци за книгата за Александар Велики на Руф се потврдува, поимот Грци
не бил во употреба. Следи заклучок, поимот Грци било дело само на Рим (Ватикан), никако било што
со Балканот. Дури Рим го наметнал името Грци за припадниците на Цариградската патријаршија, а
Фолф во 16 век го внел Византија.Бидејќи никогаш немало Византијци ниту Грци го потврдиле повеќе
автори. Таков бил и Фергусон (XIX век), кој пиши, во Елада немало Грци туку само Римјани (Ромејци).
Па во што е проблемот ? Авторите кои пишат на англиски јазик тоа Хелени го преименуваат во Грци
кои никогаш и не постоеле. Во преводите од англиски на македонски јазик место Хелени стои само
Грци. И затоа македонските, како и читателите на англиски јазик, се само заведени за некакви Грци.
Ова се потврдува со авторите кои пишат на германски јазик- тие пишат изворно, само Хелени, Хелас.
Risto Lavot РИСТО ТИ БЛАГОДАРАМ ЗА ПРЕКРАСНОТО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ГРЦИТЕ ЕВЕ НЕКОЛКУ ГОДИНИ ГИ
НАПАГАМ СИТЕ КОИ ГРЦИТЕ ГИ ВМЕТНУВААТ ВО АНТИКАТА ТАМУ ЗАНИВ НЕМА МЕСТО ТИЕ ТОГАШ НЕ
ПОСТОЕЛЕ . ОВА МАНИПУЛАЦИЈА Е ДЕЛО НА АНГЛИЧАНИТЕ КОГА ЈА ФОРМИРАА ГРЧКАТА ДРЖАВА 1832 ГОДИНА!!!
ОТОГАШ ПОСТОЈАТ ГРЦИ!!! И НА ДОНСКИ ГО НАПАДНАВ КОГА САКАА ДА ГИ ПРАВАТ ВИДЕАТА ЗА МАКЕДОНИЈА
ГОМОЛЕВ ДА НЕ ГИ СТАВААТ ГРЦИТЕ ВО АНТИКАТА НО ТИЕ НЕ МЕ ПОСЛУШАА И НАПРАВИЈА ПАК СО ГРЦИТЕ . ЈАС
ГИ НАРЕКОВ ПЕТОКОЛОНАШИ!!! МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА !!! АМИН!!!
Risto Ivanovski Јас со А.Донски неколку пати преку свои книгии написи на ФБ - страниците за Грците тоа му го укажував.
Истото и Томе Чукалка од Битола со А.Донски телефонски разговараше дека немало Словени и Грци. Меѓутоа, Донски не
може без Словени и Грци- такви се сите негови книги, пишувања и кажувања.
Risto Ivanovski Донски е од школата на академик д-р Блаже Ристоски- тој каде што е рецезент итн., сите книгисе со
Словени. Како Блаже 100% е и Донски, а и други.
Risto Ivanovski Разлика меѓу мене и Донски. Според мене, Хелените не биле посебен народ од Македонците- нивниот
јазик бил варварски= пелазгиски= тн.словенски, само со говорни разлики. Донски пиши, Грците и Македонците биле два
различни народи кои меѓусебно не се разбирале. А каде сме ние ? Ние говориме словенски јазик- ние сме само Словени
(Дојденци).
Risto Lavot КАКО МОЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ ДА БИДАТ ГРЦИ КОГА ВО АНТИКАТА НЕМАЛО ГРЦИ. НИТУ ПАК ДРЖАВА
ГРЦИЈА . МИЖИ БАБО ДА ТЕ ЛАЖАМ!!! МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА !!! АМИН!!!

ГРЦИ И ВИЗАНТИЈЦИ НИКОГАШ НЕМАЛО- ХЕЛЕНИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КАКО И МАКЕДОНЦИТЕ СО
ВАРВАРСКИ= ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.ХОМЕРОВ = ТН.ПЛАТОНОВ = ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК . ПАК, КОИНЕ
(ТН.СТАРО- ГРЧКИ) БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК -САМО ТОА
Балканот било мало генетско- географско подрачје и на него можело да живее само еден ист народ
со еден те ист јазик, кој бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски.
Дека поимот варвари и Хелените не постоеле пишеле повеќе автори. Следи без такви народи. Еве:
Тукидид, I, 3, пиши: „Не помалку...до пред Тројанската војна Елада...пред Хелен синот на Деукалион,
и областите биле названи по името на одделни племиња, најповеќе по името на пелазгите. Одвај
кога Хелен и синовите му се укрепиле во Фтиотита и другите градови започнале да ги викат на
помош, тогаш тие племиња вследствено на општењето со тие започнале едно след друго да се
нарекуваат со името хелени, при што тоа долго не можело да се наложи над сите. Најдоброто
докажувачко за тоа е Омир. Тој живеел многу покасно од Тројанската војна и во сè никаде не ги
нарекол сите учесници во војната со општо име, а ги нарекува Елини само тие, кои биле дојдени со
Ахил од Фтиотида. Тие биле првите Хелени; останатите тој ги назива во песните данајци, аргосци,
ахејци. Омир не го споменува и името варвари, зашто како што ми се чини, самите хелени уште не
биле оспособени под едно име, противположно на името варвари. И така одделните племиња,
живеејќи во своите градови- држави, ако и да се разбирале помеѓу себе и покасно биле наречени со
името хелени...“. (Хелени бил нов поим- со Хомер, Р.И.)
Во Илијада не со употребувало името варвари и затоа без Хелени и варвари.
За Херодот Хелените во Јонија биле варвари. И Македонците биле варвари.
Бидејќи Македонците биле варвари (Демостен) и Пелазги ( Јустин), а варварски и пелазгиски јазик
говореле Римјаните што го потврдил Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век н.е., се
заклучува во Мала Азија, Балканот и Италија се говорел само тн.словенски јазик. Тој бил венетски и
илирски- таква била и Италија.
За доказ дека овој јазик бил тн.словенски пишат Приск, Јордан, Прокоп (=про коп). Всушност, тие
пишат не за Словени- ниеден автор такви живисуштества испраени на две нозе не познавал туку
само Склавини кои биле само Повеќебожци- Римјаните ( Ромејци) само Христијани. Христијански
јазик бил само македонскиот Александриски Птоломејов јазик коине- само од 300-та г.п.н.е.
Следи само по таа 300-та г.п.н.е. Илијада била преведена на коине- во 3 век п.н.е. само во
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Александрија. Таа била пишана на тн.словенски јазик (Пасоф- 1815 г., Чулкас 1907 г.) на кој говореле
Критјаните- тие во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик, но не еладскиот од 1868 година кој бил
само реформиран коине.
Дали коине бил еладски јазик е доказот што Апостоло Павле го познавал коине, кој станал
христијански јазик, но не јонскиот кој бил службен во Атина и Елада. Тој бил службен и кај
Александар Македонски итн. Јонскиот се задржал во Атина и во 529 година кога Јустинијан I ја
затворил Платоновата академија, која била само повеќебожна.
Авторите мислеле, коине бил хеленски јазик и затоа Хелените коине би морале да го говорат.
Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик, во Елада се говорел само нашиот словенски јазик,
потврдено од Фалмерајер (1830)...Силвестер (1904)... Па авторите мислеле, Хелените биле
словенизирани. Со тоа што тие имале и словенски акцент (Фалмераер), дури темниот вокал
(М.Фасмер, 1941 ), кој бил само тн.словенски, никогаш немало било каков друг посебен народ со
различен јазик од Македонците. Ова се потврдува и со доказот што ниеден антички автор не навел
преведувач- кај Херодот се чита, Александар I говорел во Елада без преведувач, кој не постоел кај
ниеден автор.
Поимот Греики (Грци) никогаш не бил во употреба пред на власт да стапи Франкот Отон I кој бил
католички цар. Пак, називот Византија прв пат се користи во 1557 (нешто повеќе од стотина годинипо
падот на Константинопол од страна на германскиот историчар Хероним Волф, во неговото дело
Corpus Historiae Bizantinae, каде што се вели дека називот Византија потекнува од стариот град
Византион, кој се однесувал на една колонија која постоела на Босфор пред формирањето на
Константинопол.
Во написите сакав да укажам, ако некој Македонец сака да допринесе за македонштината, тој треба
да биде свесен што пиши, не да говори тн.словенски народи на Балканот се повеќе народи туку тие
се еден те ист народ со ист јазик само со говорни разлики. Истото било и за Еладците, кои се само
одродени тн.Словени. Во нив има прилив Цигани во 14- 15 век на Пелопонез и во 20 век
колонизирани православни Азијати како припадницина Цариградската патријаршија Грци кои
говореле турски. И Шкиптарите биле одродени тн.Словени, а Гегите Азијати (Черкези и Татари).
ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ИМААТ ИСТ ВАРВАРСКИ ЈАЗИК КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ ВО АТИНА
Херодот, Тукудид, Платон...пишат, Хелените имале варварски јазик кој бил пелазгиски на кој творел
Платон. Ист јазик имале античките Македонци, чии говори останале се до ден-денешен наследен:
Институтот за национална историја од Скопје- Р .Македонија, во 2000 година ја издаде „Историјата на
македонскиот народ“. Во том први, на стр. 408, 409 и 485 стои: Наследниците на архиепископот
Теодул биле „добри заштитници на ‘ромејската власт’ во Македонија. Во тоа особено се истакнал
ахиепископот Теофилакт Ифест, познат како Теофилакт Охридски, кој бил на чело на Охридската
архиепискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век“. Тој имал негови писма и две житија за
Тиверполските маченици и Климент Охридски. За него Македонија била „варварска земја“,
Македонците „простаци“ и „варвари“, нивниот јазик „варварски јазик“, името на реката Вардар
„варварско“, на Кичево исто така „варварско“...„Архиепископот Теофилакт во едно свое писмо
отворено признал: Бидејќи живеам меѓу варвари, сум станал простак“...„во варварска земја“
Македонија започнале самите да се „варваризираат“...„живеејќи подолго меѓу варварите“...„варварски
јазик“... „поварварен“...„варвари“...„по род Македонец“ итн. Кон ова да се надоврзе поимот варвари,
користен за античките Македонци, како што за Филип Македонски говорел Демостен. Следи да се
говори и „по род Македонец“.
Следи заклучок: ДОСТА БЕА ЛАГИТЕ И НАВРЕДИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОИТЕ СОБРАЌА
ТН.СЛОВЕНИ КОИ ДО ДЕНЕС ГОВОРАТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК . ЗНАЧИ, ИТНО ДА ПРЕКИНАТ
РАЗГОВОРИТЕ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО И ТН.СЛОВЕНСКО СО ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ СО
ЦИГАНСКАТА БУЗУКА.
ВО АТИНА СО СЕТА ЕЛАДА ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ НОВА ЕРА СЕ ГОВОРЕЛ САМО НА НАШ
ВАРВАРСКИ ЈАЗИК - ЈАЗИКОТ НА АНТИЧКИТЕ = ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СЕ ДО СО ДЕН -ДЕНЕС
Според Херодот, Тукидид, Платон..., Хелените говореле варварски јазик, кој бил само пелагиски, на
кого говорел Платон. Според Јустин, Македонците биле Пелазги. Пелазги биле Хелените. Хелените
во Јонија биле варвари (Херодот). Варварски и пелазгиски говореле Римјаните, што го потврдил дури
Дионис Халикарнишкикој во Рим живеел во 1 век н.е. Варварски јазик говореле и Склавините, зашто
пишат Приск, Јордан, Прокоп...Варварски говореле ентичките Македонциво вториот милениум. Ова
се чита дури кај ахиепископот Теофилакт Ифест, познат како Теофилакт Охридски- тој бил на чело на
Охридската архиепискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век. Тој проповедал... не само на
коине (Александријски Птоломејов јазик) туку и на црковно- словенски јазик- тој произлегол од коине.
Следи да се говори за два службени јазици (коине и црковно-словенски) и народен само варварски.
Значи,народен јазик во првиот милениум старата и двата милениуми новата ера бил само варварски.
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Фалмерајер, I-247, пиши: „…целиот Полуостров [Пелопонес] после големата катастрофа под
Копронимус постанал словенски и варварски…“. Следи народен јазик бил варварски, а не коине кој
бил христијански. Значи, само службен јазик.
Фалмерајер, I- 278, вели: „...Како главен опфат за целото испитување важи извештајот на
Порфирогенет: цел Пелопонес бил славинизиран и варварски“.
Оболенски пиши: „а Константин Порфирогенет, опишувајќи го Пелопонез непосредно после 934
година, вели дека поголемата чума од 746-747, ‘целата земја била словенизирана и станала
варварска’ “. Овде кај него е склавинска=варварска. Исто така Оболенски наведува: „Кон крајот на
дванаесеттиот век Михаил Хонијат учениот атински митрополит, понижен од откритието дека
неговата паства од бедните селани кои зборуваат на народен јазик, не ја разбираат неговата
блескава престава за старите Грци, ги запишал следните значајни зборови: ‘После долгиот престој во
Атина и самиот станувам варварин’ “. Свети Јован наведува: „Учењето на рибарот што прави шатори
блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. Хан (1865) пиши за коине „византискиот јазик“па тој бил само христијански јазик. Во прилогсе наведува и Меморандумот за античките границина
Грција од мајорот Ј . С.Ардаф, С.Б., Р . Е . 24 февруари 1881 година. Тој пиши: „Оваа заедничка одбрана
довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од Амфилокијанците сé уште
се Варвари“.
Следи Кораис создава еладски јазик, службен не во 1865 туку само од 1868 година. Катаревуса бил
со датив и генетив, но не димотики. Бидејќи во Елада немало датив, коине не бил еладски јазик туку
на Птоломејците од Македонија кои го имале дативот, а и денес.
Овде народен јазик бил само варварски=пелазгиски. Оболенски наведува дека во Грција „денес се
сведува на прилично големиот број на топоними со словенско потекло“. Ова го потврдил и Макс
Фасмер итн.- тој пиши и за темниот вокал во Елада, кој бил само тн.словенски. За словенски
топоними, потврдиле и други.
Фалмерајер (1830) потврдил дека во Елада се говори со тн.словенски акцент, како и дека Еладците
биле словенизирани Хелени. Тој во Елада не видел Хелени да говорат со коине, туку само Словени
со словенски јазик. Бидејќи коине бил мртов јазик, хеленскиот народ бил мртов- жив бил само
тн.словенски народ со варварски јазик.
Pater Yios Akis Бидејќи коине бил мртов јазик, хеленскиот ...колку е голема лага ...коине е јазикот на православните
цркви во вековите на своето постоење,.коине хеленскиот јазик е јазикот на православните цркви, јазикот на Новиот Завет,
на јазикот на Вселенските Собори.

ВО ЕЛАДА СОСЕ АТИНА ВО 19 И 20 ВЕК ИМАЛО САМО ТН.СЛОВЕНИ СО ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
НО НИКАКО ХЕЛЕНИ СО ТН.ВИЗАНТИСКИ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК КОИНЕ (АЛЕКСАНДРИЈСКИ )
Бидејќи Еладците биле само тн.Словени, тие говореле само со наш тн.словенски јазик кој бил само
варварски=пелазгиски, значи, тн.Хомеров=тн.Платонов јазик, во кого имало тн.словенски акцент,
темен вокал итн. Па Елада отсекогаш била само македонска на Македонците кои биле само Пелазги
( Јустин), Пелазгите= тн.Словени во Елада опстоиле сè до со 19 и 20 век. Следи збрките настанале
само со коине, кој бил хеленски=повеќебожен јазик од Александрија потоа само христијански и
тн.византиски јазик, а европската историографија направиле фалсификат, Хелените говореле
хеленски јазик (коине).
Еве што Јакоб Филип Фалмерајер пиши, „Родот на Хелените во Европа е уништен [...] и ниту една
капка благородна и чиста хеленска крв не тече низ вените на христијанското население во денешна
Грција“. Со наводот Фалмерајер, што било и со другиавтори, се потврдило, во Елада живеел еден
ист пелазгиски народ како Македонците чиј пелазгиски јазик имал мноштво говори, кои до денес во
Р.Македонија опстоиле и се развивале.
Х. Р. Вилкинсон, на стр. 48, пиши: „(1) Грчкото национално движење. Кон крајот на осумнаесетиот век,
грчкото национално движење, во форма на литературна ренесанса, беше во полн ек, предводено од
човек каков што беше Регас (1753- 98), автор на грчки револуционерни песни и организатор на тајно
друштво, и Адамандиос Кораис (1748- 1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во
реформата и во прочистувањето на грчкиот литературен јазик...“.
Стр. 53: „Филеинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се
појави во 1830. Тој тврдеше дека класичните Грци биле комплетно збришани за време на периодот
на варварската инвазија и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“.
За Хелените да бидат „комплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија“ и
„модерните Грци (Еладци) во никој случај не се наследници на Елините“ морало да ја има
„варварската инвазија“. Па таа „варварската инвазија“ би била од инвазијата на Словените. Бидејќи
за таква словенска инвазија нема ниеден материјален наод/доказ за преселби преку реката Дунав на
Балканот, единствен доказ бил само тн.словенски јазик, кој бил пелазгиски, каков што бил
тн.Хомеров=тн.Платонов, збрките настанале, што Фалмерајер мислел дека хеленски јазик бил коине.
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Секако, коине бил хеленски=повеќебожен, кој немал врска со Елада, туку само со Александрија, и
тоа по 300- та г.п.н.е. Токму и затоа во Елада се говорел само варварски=пелазгиски=тн.словенски,
кој бил тн.Хомеров =тн.Платонов јазик.
Според Фалмерајер (1830) и Силвестер (1904), во Елада немало Хелени со јазикот коине туку само
Словени. Следи Кораис го реформирал коине и неговиот еладски јазик станал службен јазик само од
1868 година. И затоа Словените како посебни народи се најголема историска лага на берлинсковиенската школа, со тешки последи се до ден-денес.
Бидејќи Еладците отсекогаш се до со 19 и 20 век говореле само на нашиот варварски= пелазгиски=
тн.словенски јазик, на никаков друг народен јазик, треба да се прекине да се расправа за се
македонско, што зависи само од нас- никој друг досега не го занимавало за нас Македонците, што ќе
биде за навек. Следи конечно еднаш и засекогаш редот да ни биде само на нас, а на никој друг. Кој
инаку мисли, тој не само нас да не лаже, тој и самиот си се лаже. Па од самлажениот ништо и не
бидува.
Pater Yios Akis затоа што денес Грците зборуваат КОИНЕ и таму словенски;
Pater Yios Akis има словенски, катаревуса. тука, немаше синхронизација.

ШТО БИЛ НАЦИОНАЛНИОТ ЈАЗИК НА ЕЛАДА ? „ЕДЕН ЈАЗИК КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ
ПАК ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА “. ПА КАКВА НАЦИЈА БИЛА ЕЛАДАСКАТА ? САМО
СВОЕВРЕМЕН ФАЛСИФИКАТ
Х. Р. Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992, на стр. 136, пиши:
„Г. Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи од сопствениот damnosa hereditas,
Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една карактеристична одлика
во историјата на јазикот почнувајќи од древниот па сè до современиот период. Тој мора делумно да
го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само на
полуостровот. Грчкиот поет Соломос (1789-1856), беше во голема мера свесен за опасноста од
употребата на националниот јазик, ‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе
го зборува’, но и покрај неговиот протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше
повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик на Грција, и Кораис Кathairévous
или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 година и покрај опозицијата на многумина
еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854- 1929)“.
Следи коине „мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук
(службен) јазик на Грција“ отколку „националниот јазик, ‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го
зборува ниту пак ќе го зборува’ “. Е токму со тој јазик кој и никој не го зборувал се создал нов еладски
народ- само лакрдија. И од таа европска лакрдија до денес страдаат Македонците со јазик од
постледено доба.
Д-р Петар Поповски Pocituvan moj drag Ivanovski, dozvoli mi edna dopolna. Imeno koga vo Moreja (Belomorska Makedonija)
dosle predcite na deneshnite Elini od Istocna Sahara, Juzna Etiopija, Somalija i Nigerija (pripadnici na pleminjata: Uboi, Hausi,
Guti, Mavri, Karamani i Danajci), najnapred vo maloto primorsko gradce Helea (Sonceva), po sto go dobile svoeto novo ime,
nivniot jazicen fond se sostoel od samo 16-et do 18-et zborovi. Herodot na nekolku mesta od svojata “Istorija” kazuva deka tie
celosno go prezele jazikot od domorodnite Pelazgi-Belcite (vo sovremenata objektivna nauka definirani kako proto-Sloveni), t. e.
od drevnite Makedonci. Spored Falmerajer, Vasmer i drugi ucheni, tie primitivni pleminja megjusebe se razbirale so “mimiki”. Toa
e vistinata. Se drugo e gola ideologija. (Петар Поповски не се откажал од некакви „прото-Словени“- за „мимики“ не знам, Р.И)
Risto Ivanovski Пелазгискиот јазик бил само наш тн.словенски- тој бил наш уште од нашето постледено доба.
Македонците од постледено доба си останале Домородци. Токму и затоа Македонците мораат конечно да прекинат за се
македонски да разговараат со циганските (бузукските) Еладци.

ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК . СИТЕ АВТОРИ ОД 19 ВЕК КОИ ТОА ГО
ПИШЕЛЕ БИЛЕ НЕПОДОБНИ И ЗАБРАНЕТИ - КОИНЕ (ТН.СТАРО -ГРЧКИ ) БИЛ ОД 300-ТА Г.П.Н.Е .
Еве што во Википедија за коине (тн.старо-грчки) стои: „Коин...е популарна форма на грчкиот јазик која
се развила во посткласичниот период, односно помеѓу 300 п.н.е. и 300 година. Овој јазик исто така се
нарекува александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски грчки...“.
Бидејќи Александар Македонски веќе со децении бил мртов, коине не постоел за негово време. Ова
се потврдува дури и со наводот во Википедија, каде се говори за од 300-та г.п.н., што се објаснува и
со преводот на Илијада- таа на коине (АлександријскиПтоломејов јазик) била преведена само по таа
300- та г.п.н.е. и тоа само во Александрија. Следи таа на коине била преведена само во 3 век п.н.е.
Наведеното објаснува, Хомеровиот јазик бил различен од коине. И ако двајца говорат со двата јазика
меѓусебно тие не можат да се разберат. Каков бил тој Хомеров јазик ? Германскиот лингвист Пасоф
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(1815) пишел, Хомервиот јазик бил словенски, што го потврдиле мноштво европски автори забранети
во Европа-тие можат да се најдат кај извонредната српска авторка Олга Луковиќ- Пјановиќ. А и други,
кај други автори. Па за Хомеров јазик пиши дури и еладскиот автор Чулкас (1907) кој запишал, СлавоМакедонците во Лерин говореле Ран Хомеров јазик. Ова го потврдиле и македонските автори кои се
бавеле со тој наш Хомеров јазик. Затоа е битна и врската со јазикот на Македонците кој е составен
од мноштво говори- токму македонските автори со битолски говор од 21 век го отгонетнале текстот
од Каменот во Розета Египет. Бидејќи на него истиот текст бил и на јазикот коине, коине бил наполно
различен со знаците и јазикот на Македонците. Истото било и со староегипетски, од кого произлегол
коине-коине го заменил староегипетски. Па овде се говори за Хомеров јазик, коине и староегипетски.
Дали има другидокази дека врз наш тн.словенски јазик има заговор ? Иако античките автори пишеле,
Етрурците биле Пелазги како Македонците ( Јустин), а тн.словенски јазик бил само пелазгиски (руски
и други автори), Европјаните се плашат етрурскиот јазик да го споредуваат со сите тн.словенски. Па
нив ги зафаќа запрепастување, тие него да го споредат со говорите во Словенија и Далмација како
најблиски на етрурскиот. И што прават Европјаните ? За тие нешто и да работат, етрурскиот јазик го
споредуваат и со јазиците во Централна Азија и Централна Африка каде живеат Монголи и Црнци.
Бидејќи ваква била лингвистиката, не е чудо Албанците со мнозинство Азијати со монголски типови
да се Илири, Скоти...По се изгледа Европјаните со децеднии останале да бидат вистински скотој, што
е ист случај со Еладците за кои како одродени тн.Словени се говори македонскиот коине бил грчки.
КОИНЕ БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК - 19 ВЕК Н.Е . ТАКАНАРЕЧЕН СТАРОГРЧКИ
CODEX ALEXANDRINUS
Александровиот ракопис е еден од најзначајните ракописи пишан на коине од 5 век н.е. Текстот е
напишан во Александрија. Ова е најстариот познат ракопис каде се користи голема буква за да го
означи почетокот на новата делница. Во 1621 година, Патријархот Кирил Александриски Lukaris го
пренесол ракописот од Александрија во Цариград. Патријархот Lukaris бил вклучен во еден
комплексен конфликт меѓу турската власт, Католичката црква и Патријаршијата. Британската влада
го поддржува Lukaris кој го испраќа ракописот на Џејмс Стјуарт во знак на благодарност. Ракописот е
испратен од страна на Томас Рое, англискиот амбасадор во Порта. Кралот Џејмс починал пред
ракописот да пристигне во Англија 1627. Во 1753 година предаден е на Британскиот музеј, а од 1973
година се одржува во Британската библиотека ( Ројал 1. Д V-VIII) [1]
Vasilev Kiril ЧУДНА РАБОТА==А ШТО ПРАВАТ НАШИТЕ ИСТОРИЧАРИ =АКАДЕМИЦИ ВО МАНУ?????ЗА ШТО
БАРААСАТ И ЗЕМААТ ПЛАТИ?????
Vangel Atanasovski Treba Makedonci da dojdat na vlast za Risto i drugite Makedonci slicni na nego da vlezat vo MANU i da ja
napravat makedonska. Sega so MANU rakovodi Taki Fiti???
Tosho Zdravev Мосхополско влавче, митаџииско издајниче

КОИНЕ БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК- ВО ЕЛАДА СЛУЖБЕН ЈОНСКИОТ
Во книгата на Мајкл, Беџент, Ричард Ли, Хенри Линколн има примедба на преведувачот: „Околу 1460.
година, еден монах, застапник на Козима де Медичи, донел од Македонија во Фиренца еден грчки
ракопис, непотполн препис на делото Corpus Hermeticum. Авторството му било припишано на
легендарниот египетски мудрец Хермес Трисмегистус, иако, како денес се мисли, го составил
непознат писател од II и II столетие на нашата ера. З анимливо е дека на Козимо во исто време му
донеле и некои Платонови дела, ама тој од својот преведувач, Фичини (Ficini) захтевал прво да ја
преведе Хермесовата книга која уште долго е сматрана постара и поважна“. (Стои: „непознат писател
од II и II столетие на нашата ера“, Р .И.)
Бидејќи во Атина службен јазик бил јонскиот, кој го прифатил и македонскиот крал Архелај, што
останало кај Филип Македонски со својот син Александар, коине бил само Александријски јазик. Овој
го познавал Апостол Павле, но не јонскиот. Ова било повод, коине да биде христијански јазик, но не
јонскиот. Коине бил христијански јазик кај Јустинијан I, кај кого службен бил латинскиот. Па следи тој
во 529 година да ја затвори повеќебожната Платонова академија во Атина во која службен јазик
опстоил само јонскиот. Се заклучува, коине бил само македонски јазик- тој во 19 век бил таканаречен
старо-грчки, со тешки последици.
Pater Yios Akis на кој јазик зборувале за време на Византија и Османлиската империја во Солун;
Risto Ivanovski Народен бил варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- службен и трговски бил само коине
(Александријски=Птоломејов (македонски) јазик.
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Pater Yios Akis Словените не некогаш сте влегол во Солун, зошто да зборуваме Словени;
Risto Ivanovski Никогаш немало Словени туку само таканаречени Словени (тн.Словени)- види мои книгиРусите не биле
Словени, Србите не биле Словени... во мојата www.brigien.com.
Pater Yios Akis тешко да се учат, посакувам тоа беше во коине.
Risto Ivanovski „...Грчкиот поет Соломос (1789-1856), беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на
националниот јазик, ‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот
протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук
(службен) јазик на Грција...“.
Pater Yios Akis Проблемот е во тоа што овој јазик Мртвото напишани од страна на апостолите, на Светите Отци,
Вселенскиот Патријарх, Ефстатиос Солун, Ригас на Thessalian, но не оној што го знаат ништо за тоа.
Мартин Чуре Pater Yios Akis pa i za poimot sloveni ima mnogu za ucenje i citanje samo treba da se procita zosto
sloveni(SLAVJANI) E GOLEM I SLAVEN POIM I NAZIV ZA PRAVOSLAVNITE.

ВО ЕЛАДА ВО 19 ВЕК ИМАЛО САМО ТН.СЛОВЕНИ СО СВОЈ НАРОДЕН ХОМЕРОВ ЈАЗИК СЛУЖБЕН ЈАЗИК ВО ЕЛАДА БИЛ САМО КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ). СО БАВАРСКИОТ ПРИНЦ ОТО
КОИНЕ И ГЕРМАНСКИ- ДОПОЛНИТЕЛНО И ФРАНЦУСКИ. КОНЕЧНО САМО ОД 1868 ГОДИНА И
ПРВ ЕЛАДСКИ (ТН.ГРЧКИ) ЈАЗИК ПРОИЗЛЕЗЕН ОД КОИНЕ . СЛЕДИ ЕЛАДЦИТЕ СЕ САМО ИЗРОДИ
НА СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ ХОМЕРОВ РОД, ЕВРОПСКИ ЗЛОСТОР ВРЗ ЗЛОСТОРИТЕ
Кај Херодот се чита дека Македонецот Александар Први во Елада говорел со Еладци, чиј разговор
не бил преведуван како сосем друг јазик неразбрлив меѓу Македонците како држава со свој народ и
Еладците со свои град-држави со свои градски народи, ниту меѓу Македонците и Еладците имало
толкувачи на говорните разлики. Истото останало се до со Филип и Александар Македонски. Па ова
било само поради тоа што Македонците и Еладците биле само Пелазги што го пишеле античките
автори. И затоа тие говореле само варварски, кој бил пелазгиски= тн.словенски јазик, а таков бил
јазикот на кој творел Хомер и говорел Платон итн.
Во 19 век се прави најголем фалсификат, Склавините биле прогласени за Словени, иако
Источноримско Царство било склавинско= повеќебожно со својот варварски= пелазгиски јазик.
Оттогаш се говори за посебни словенски народи, а според мене само таканаречени Словени
(тн.Словени)- никако инаку. И токму затоа ова било повод во Елада во 19 век да живеат само
Словени со својот акцент и темен вокал, но никако Хелени со хеленскиот јазик коине, кој бил само
македонски.
Бидејќи Александријскиот Птоломејов јазик коине бил само по 300-та г.п.н.е., тој не постоел за време
на Александар Македонски- тој немал врска со Елада каде се говорел само варварски= пелазгиски=
тн.словенски. Бидејќи коине не може да се разбере со тн.словенски јазик, коине како христијански и
тн.византиски јазик бил само службен, но никако народен јазик. Коине како трговски јазик бил во
употреба во Османовото Царство, а Елада била под него се додека неа Русија и Венеција не ја
ослободиле.
Кај првиот претседател на Елада, рускиот дипломат Каподистрија, државан и христијански јазик бил
само коине. Тој како руски дипломат бил убиен- и нас Македонците се дури во 21 век сакаат да не
уништат- и бил заменет со баварски принцОтон. Па само тој станал прв еладски крал со баварското
знаме. Како што на баварски не се пишело туку само на германски, не се пишело ни на еладски туку
само на коине. Истото било и кај Брсјаците- Григор Прличев не пишел на брсјачки туку само на коинетој само коине го учел итн.
Кога стапил на власт Ото, првиот Владин лист бил објавен само на коине и германски јазик- како
дополнителен јазик бил и францускиот. Па никаде го немало рускиот, а и се до денес.
Бидејќи коине не бил народен јазик, народот него не го разбирал. Кораис создал прв еладски јазик
катаревуса кој бил само вулгарен (народен) коине- во коине биле внесени народни (варварски=
пелазгиски= тн.словенски) зборови. Како што на Константин Филозоф не се прифаќал црковнословенскиот јазик, Цариградската патријаршија го признавала само коине, а никако црковнословенскиот јазик, таа и катаревуса не го прифаќала. Ова било се до 1868 година- тогаш конечно
коинската катаревуса била прифатена како службен јазик. Бидејќи и катаревуса бил тежок за
еладското тн.словенско население, бил создаден понароден повеќе тн.словенизиран димотики.
Понатаму Еладците говореле тн.словенски јазик- до 21 век бил создаден еладски народ со свој јазик
непознат во историјата.
Следи Еладците се само изроди на својот тн.словенски Хомеров род, европски злостор врз
злосторите. Ваквиот злостор ќе се заврши само ако Европа нас Македонците ќе не уништи со нашите

21
православни собраќа со православен календар Срби и Руси. Очигледен заклучок за едниот те ист
православен народ кој Ватикан очајнички се бори да го уништи. Меѓутоа, братството конечно и ќе
победи- тој може да се обедини само со нашиот црковно-словенскиот јазик.
Pater Yios Akis Оваа претпоставка е сосема во ред, уште од времето на борбата против Османлиите револуционерната
влада главно составен Phanariotes, кој зборувал грчки како milountan тоа време во урбаните центри,ИСТАНБУЛ Солун
Измир Александрија дури и Трапезунт, Првата Уставот и законите беа изгласани и напишан на грчки, на katharefoussa
беше обид за заживување на античките грчки.
Денес (25.11.2016) имам преку 2 .000 пријатели.

СЕКОЈ НАРОД МОРА ДА ИМА ПО ЕДЕН ЈАЗИК. ОВА НЕ ВАЖИ САМО ЗА ЕЛАДЦИТЕ - ТИЕ ИМААТ
ЧЕТИРИ ЈАЗИЦИ (КОМЕДИЈА ). ПА КОГА БИ РАЗГОВАРАЛЕ ЧЕТВОРИЦА СО ПО ЕДЕН ЈАЗИК , ТИЕ
МЕЃУСЕБНО НЕ БИ СЕ РАЗБРАЛЕ (ТРАГЕДИЈА ). И ШТО СЕ ТН.ГРЦИ ? САМО ТРАГИ -КОМЕДИЈА
До денес Еладците (тн.Грци) пишат, нивни јазици биле сите кои биле во употреба во Елада:
тн.Хомеров=тн.Платонов, коине, катаревуса и димотики. Па ова е само комедија. Следи ако
четворица Еладци би разговарале со по еден тн.еладски јазик, тие меѓусебно не би се разберале,
што е само трагедија. Па што бил тн.еладски народ ? Само траги- комедија, со тешки последици
само на штета на јазикот на Пелазгите= тн.Словени..
Само за потсетување, за Хомеровиот јазик пишел германскиот лингвист Пасоф (1815), според кого,
Хомеровиот јазик бил словенски. Дури и за грчкиот лингвист Чулкас (1907) Славо- Македонците во
Лерин говореле Ран Хомеров јазик. И затоа тој се самоубил... Џон Тоуб од Торонто (Канада) во Атина
соопштил, Македонците во Пакистан говореле словенски. Тој бил отруен со кафе... Критјаните во
1913 година го разбирале бугарскиот јазик а не еладскиот од 1868 година кој бил само реформиран
коине (Александријски Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е.). Како понароден, со повеќе
тн.словенски зборови, бил димотики.
Григор Прличев во Охрид го учел само коине. Бидејќи јазикот катаревуса бил прифатен од
Цариградската патријартпшија само во 1868 година, тој таквиот јазик и не го познавал. Ова било
повод тој своите две дела Сердарот и Скендербег да ги напише само на коине. Ова е повод неговите
дела со катаревуса и димотики во потполност не можат да се разберат. Со ова се потврдува дека
четирицата Еладци со по еден тн.еладски јазик меѓусебно не можат да се разберат. Бидејќи еден
народ мора да има само по еден јазик, се заклучува, немало еден еладски туку четири народи со
посебни четири јазици меѓусебно не разбирливи.
Па денес Еладците никако не можат да го разберат тн.Хомеровиот јазик. Зошто ? Затоашто тој бил
100% пелазгисти, само тн.словенски, кој бил и тн.Платонов јазик ! Следи 100% објаснување на 100%
вештачки народ Еладци кој никогаш немал друг јазик освен нашиот пелазгиски= тн.словенски јазик.
Кој е виновен за ваквата состојба ? Берлинско- виенската школа...!
Aspasija Asja Tashevska bidejki go ucev dimotiki grcki jazik vo skolo i toj se zborese po doma zatoa mozam tocno da kazam
deka potpolno se razlikuva od katarevusa koja tesko mozam da ja razberam a i samite denesni obicni grci ne go razbiraat ! No me
zacuduva kolku slovensji zborovi ima dimotiki grcki jazik no za da ne zbunat ja dodavaat nasekade nastavkata - os ,- on !
Konstantin Atanasovski Не им е тој нивниоит јазик со кој се дојдени од африка . Јазикот кој сега го зборуваат им е научен
од староседелците. Во сегашниот грчки (што го велат дхимотики-народен) има премногу македонски корени. Со наставки
го преуредуваат во денешниот таканаречен грчки јазик. За ова да им се заблагодарат на кардиналите од ватикан, кои
зборуваат и по педесет јазика и можат да направат и нов јазик, само да им се порача. Истот е и со албанскиот. Дали некој
помислил што тоа правеле Ришеље и Мазарен на кралскиот двор во Парис? Прво е шиптарски а потоа албански. Има
нешто нејасно?

ВО АТИНА СО ЕЛАДА И ЈОНИЈА ВО 19 ВЕК НЕМАЛО ГРЦИ НИТУ ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РОМЕЈЦИ
На Балканот имало само Македонско Царство. Тоа потпаднало под Римјаните се до со свои Римјани.
Георги Острогорскинаведува: „Првобитно, византиската историја е само продолжување на римската
историја, а Византиското царство само продолжение на Римската империја. Називот ‘Византија’
потекнува од подоцнежните времиња, самите ‘Византијци’ не го познавале.Тие себе си се нарекувале
Римјани-Ромеи (οί ‘Ρωμαίοι), нивните владари се сметале римски цареви, наследници на старите
римски императори...“ .
Британскиот патеписец Џорџ Фергусон Бовен во 1849 година ја посетил државата и разговарал со
нејзините граѓани. Тој соопштил: „Селаните, како во европскиот дел на Отоманската Империја, така и
оние кои живеат на Јонските острови, во прилична мера го беа заборавиле своето потекло и себе не
се нарекуваа Грци, туку Романи, т.е. поданицина Римската Империја. Тие, како престолнина на своја
нација и религија го сметаа Константинопол, а не Атина“.
Произлегува дека селото Атина немало важност, што го наведуваат и други автори, а главен град на
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христијанската нација и религија бил Константинопол. Сите тие како граѓани биле само Романи- со
заклучок, без етнички народ Грци или Хелени.
ВО ТН.ВИЗАНТИЈА НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ ТН.СЛОВЕНСКИ- ЦАРИЦА ЖЕНСКИ РОД СО КРАЈНА А
Георги Острогорскипиши: „Таа била првата жена која управувала со Византија, не како регентка во
име на малолетниот или неспособниот цар, туку во свое сопствено име. Во ова време, кога царската
власт изгледала неделива врзана за функцијата врховен заповедник на војската, правото на жена да
ја врши царската должност било спорно. Карактеристично е што во законските одредби Ирина не се
нарекувала царица (василиса), туку за себе употребувала машки облик: цар (василевс)“.
Ирена место да биде само царица (а=женски род), таа била цар (машки род). Овие родови биле од
народниот варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик, различен од
службениот и христијански јазик коине кој бил само Александријски Птоломејов јазик. Па коине бил
само македонски јазик. Следи М + Ирена = мирена = мирен а; Мирка = мир ка- само тн.словенско.
ИМЕТО НА ГЕРМАНИТЕ БИЛО СПОРЕД ТН.СЛОВЕНСКИ БОГ ГЕРМАН СО ТРАКИСКО ПОТЕКЛО ,
СО УПОТРЕБА НА БАЛКАНОТ УШТЕ ВО ПОСТАРО ВРЕМЕ ПРЕД ИНВАЗИЈАТА НА ТН.СЛОВЕНИ
Се говори, Словените на Балканот дошле во 6 и 7 век, а името на тн.словенски бог Герман било само
со потекло од Балканот-според Г.Вајганд (1924), тоа било тракиско име. Името го имале и Германите.
Тоа се било постаро од инвазијата на тн.Словени за кои нема никаков материјален доказ/наод за тие
преселби. Како доказ се говори само за тн.словенски јазик. Токму тој бил варварски= пелазгиски јазик
на Хомер и Платон. Коине бил македонски (Александријски Птоломејов) јазик, и тоа од 300-та г.п.н.е.
Тој Василе=ва силе бил само тн.словенски, што се гледа од Василеус= Василевс + ки = Василевски.
Г.Острогорски пиши за Михаило Рангабе (811-813 ): „Михаило Рангабе е прв византуски цар кој има
презиме...H.Grégoire, Byz. 9 (1934) 793 sq. изнел мислење дека презимето Рангабе е од словенско
потекло...“. Бидејќи Словени немало туку само Склавини кои биле само Повеќебожци со варварски=
пелазгиски јазик, а Римјаните Христијани со коине, очигледни се заблудите- само со огромни штети.
ВО ЕЛАДА ВО 19 ВЕК ИМАЛО САМО СЛОВЕНИ И ШКИПИТАРИ А НИКАКО ХЕЛЕНИ СО КОИНЕ
Фалмерајер (1830) пишел, во Елада Хелени немало кои би говореле со хеленски (коине) јазик, туку
само Словени и Шкипитари. Па следи да се говори само за Словени со словенски јазик кој бил само
варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик. Токму тн.словенски јазик бил
јазикот на Пелазгите, а шкиптарскиот бил нов јазик непознат до во 18 век- шкиптарскиот јазик не бил
етнички еднорасен туку повеќерасен со зборови и на Монголи (татаро-турски) што го пишел Г.Мајер.
Двата јазика се разликувале од македонскиот јазик коине, кој бил само АлександријскиПтоломејов
јазик. Тој со Апостол Павле постанал христијански јазик, православен јазик, јазикот на Новиот завет и
на Вселенските Собори итн. Тој бил наречен и византиски јазик. Бидејќи коине не бил народен тој бил
мртов. Само со реформа на коине од Кораис произлегол првиот еладски јазик, службен само од 1868
година. Со наводот се потврдува, образованите и трговците го учеле само коине, а од 1868 година и
катаревуса...Се заклучува, во Елада народот говорел само на народниот јазик, кој бил тн.словенски.
За доказ дека немало Хелени со хеленскиот јазик коине пишел и Силвестер (1904)- тое е само 20 век.
ПРАВОСЛАВНИТЕ ЖИВЕЛЕ ПОД ПЕТВЕКОВНО ТУРСКО РОПСТВО , НАЈКРВАВОТО ВО 19 ВЕК ОД
АЛБАНЦИТЕ СО ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ... 21 ВЕК ТИЕ ЌЕ СЕ ОСЛОБОДАТ ОД АЛБАНСКОТО РОПСТВО
Во Османовата војска имало Черкески ред, а војни платеници биле Татарите. Татарите многу убаво
ги знаел Карпош итн., што продолжило и во следниот век. Во 19 век меѓу Шар Планина и Врање биле
колонизирани Черкези и Татари, околу еден милион, кои многу се множеле, биле крволочни ѕверови
од кои Православните многу страдале. Па тие се здружиле со Шкиптарите- овие за да станат богати
масовно го примиле исламот,и на Османите им служеле како офицери, подофицери, војници... Нивни
извршители биле Черкезите и Татарите,денес познати само како Геги се 90%-Шкиптари се само 10%.
Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на
Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите
никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата
земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го
уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Како може тоа да се изврши ?
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Тој што вон Шкиптарија ги населил,назад да си ги врати во Азија и Шкиптарија- носителите на злото...
Бидејќи имотите на Албанците се до 1913 година биле присвоени и грабнати од Православните, кои
немале доказ за сопственоста, истото е поеднставно-сопственоста од 1913 г. Србија дури во 21 век.
Па еве ја и шкиптарската гробарска дејност: тие за да не ги изгубат имотите, дури да станат богати,
тие го примиле исламот. И па во Куранот се дава можноста христијаните да бидат неверници, а како
такви само плачкани, силовани и убивани. Следи албанскиот академик Стефана Поло пиши:
„Масовната исламизација на Албанците...во толку повеќе што теократската држава на Албанците
муслимани ги сметала Турци“. Ова говори, Албанците муслимани биле само Турци, никако инаку.
Наим Фрашери во 18 век говори: „Сите сме ние браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и ѓаури,
не велето го тоа никогаш“. Па како биле истребени Сулиотите православни ? Али паша Тепелин,
симбол на албаштината, ги ликвидирал. А како ? „Едни живи ги одрал, други живи ги печел, а
најсреќните ги заклал. На жените им ги отварале стомаците вадејќи им ги од нив плодовите и сечејќи
ги на парчина“. Ова го доживеале Србите,Македонците... не само во 19 век, туку и 20 и 21 век. Тешко
оној кој нив не ги знае, а оној кој нив ги подржува (...НАТО...) тој е многу покрволочен.
Православните се бореле против православното зло Албанците, кои како фашисти со православното
знаме двоголав орел, се православно истребувале..., зашто многу многу свои животи православни ги
дале, тие во 21век во македонските општини (Тетово...) да не можат да ги слават..., како спротивност
на албанските православни крвопијцисвоите балисти крволочни ѕверови да ги величат, што важи и
за УЧК-бандитите од 2001 година подржана од непријателите на православието Ватикан од 1071 год.
со своите чеда Европјани и САД-џани со воената профитна организација НАТО, сите братски и во 21
век да ги доистребат Православните браќата на Русите, но не и нивниот православен злостор Елада.
Како доказ дека Албанците за Православните се само муслимански=турски верски народ е доказ што
на митинзите на Православните се носат икони, очигледен пример беше митингот на ВМРО- ДПМЕ на
27.11.2016 во Скопје-тој претставуваше како походна крстоносна војна против Албанците кои нашето
православно го уништувале и тоа со наш православен двоглав орел кој го гнасат Албанците=Турци.
Со него се борел и Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег),чиј мајчин и татков јазик бил нашиот тн.словенски.
Бидејќи тие него го прават Албанец,во негово време Албанија бил на Кавказ, Албанците се лажговци.
Албанците со нашиот православен двоглав орел сакале да ја остварат својата замисла за таа
Велика Албанија која би требало да се протега на православни простори чии цркви биле украсени со
нашиот двоглав орел и тоа во Јужна Србија и наша Р .Македонија и Елада, чиј идеолог и инвеститор
останала Албанската мафија. Основачите на таа таква мафија се оние војни и службени лица во
Османовото царство, сите исти како Али паша Тепелин Јанински, крволочни ѕверови врз
православието до денес. Нивната крволочност се виде дури на крај на 20 век-трговија со органи
вадени на живи православци...
Во прилогсе наведува мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други
кои се најдуваат во мојатаwww.brigien.com за потеклото на Албанците, нивните ѕверства и се друго...
Иво Германската национална библиотека,Европската библиотека и Баварската државна библиотека.
Православните имале петвековно турско=исламско ропство, најкрваво во 19 век... од Албанците, кое
преминало во албанско,порадишто Православните во 21 век ќе мора од албанското да се ослободат.
Kombi Nacija За жал се е ова вистина.Според Д-р Петар Поповскиповеќе од 2 миљона Македонци се убиени за два
века,од 1700 до 1900.
Risto Ivanovski ЗА ПОВЕЌЕВЕКОВНИОТ ГЕНОЦИД ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ОД СТРАНА НА АЛБАНЦИТЕ , АЛБАНЦИТЕ
МОРА ДА СЕ ДАДАТ НА МЕЃУНАРОДЕН СУД.
Kombi Nacija По ова се гледа дека муабетот за соживот е фарса исто како што е фарса муабетот за влез у ЕУ, тоа нема
никогаш да се случи пошто ако влезе Македонија у ЕУ ќе се обединат трите дела. Плус нашиот концепт на држава каде
сите малцинства се признати,го руши концептот пред се на околните земји кои не признаваат другималцинства. Ова и
претседателот го кажа само што него му се смеат и го сметаат за глуп, а ја кажа суштината на спорот.
Pater Yios Akis Наскоро Албанците ќе доминира, нивната популација расте, а твое е намалена.
Risto Ivanovski „Во 19 век меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани Черкези и Татари, околу еден милион, кои
многу се множеле, биле крволочни ѕверови од кои Православните многу страдале“.

АЛБАНЦИТЕ ЗА СВОЈОТ ПОВЕЌЕВЕКОВЕН ГЕНОЦИД ВРЗ ПРАВОСЛАВНИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ СЕ
ОБВРЗАНИ КОН СВОИТЕ ПРЕТХОДНИ И СЛЕДНИ ГЕНЕРАЦИ АЛБАНЦИТЕ ДА ГИ ДАДАТ НА СУД
Шкиптарите како Православни за да си ги зачуваат своите православни имоти, тие се одлучиле да се
исламизираат. Бидејќи во исламот било дозволено неверникот да се силува, плачка и убива, дури по
секоја борба е дозволено и три дена што сака да му се врши врз неверникот, Шкиптарите масовно го
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примале исламот. Меѓутоа, не само тој на Муслиманите им дозволувал тие да го зачуват својот имот,
тие станувале богаташи- аги, а уништените Православни гола сиромаштија која аргатувала кај агата
тој врз неговото семејство можел се да прави, како на добиток,којсе борел за корка леб,и тоа кај него
како негов личен арамија, силувач на негова ќерка- ќерки…и убивач. За ова Шкиптарите биле доста
познати, и тоа како Шкиптари а не да се заскриваат зад бедните Азијати- Гегите (Черкези, Татари...).
Во претходниот напис наведов некои подробности. Овде наведувам само за ѕверовите- Шкиптари:
Па еве што пишеле француските чеда: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело
на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел ножот и пушката на Албанците, браќа
по се на ватиканските Французи, Европјани и САД- чани со воената профитна организација НАТО.А и
вториот Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р.И.), само
четири годиниподоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог ...
Секаде каде што дошле Шкиптарито, макар и поединечно,тој бил задоен со зло кое до денес ние сите
Православни го преживуваме, а нивни извршители останале Гегите- според Г.Вајганд ( 1924), Гегите
биле понеинтелигентни од Тоските (Шкиптарите). А токму Гегите на Тоските им се слепи извршители,
а во служба на исламот. Па Гегите немале врска со Тоските- тие меѓусебно не општеле, не стапувале
во бракови и не се разбирале. Тие биле два народи, кои ги обединал Ј . Б.Тито во СФРЈ . Тој на Гегите
кои вон Шкиптарија се 90% (Тоски 10%) на мнозинство им го наметнал малцинскиот шкиптарски јазик.
Со него се врши злостор-се шкиптаризираат Геги, што важи и за Нешкиптари како во Преспа, Полог...
Бидејќи Албанците со векови вршеле и вршат геноцидврз Православните, тие мора да се однесат на
меѓународен суд. Со тоа што Шкиптарите се тие кои воглавно биле богати, многу повеќе од Гегите, се
потврдува, Шкиптарите биле најзлобници. И затоа Албанската мафија е шкиптарска од турско време.
Да се казнат водачот и извршителот и тоа водачот многуструко повеќе. Бидејќи Гегите биле помалку
интелигенти од Тоските, во судењето мора да се земе во предвид- па поглупиот пократко да се казни.
Risto Ivanovski Денес (01.12.2016) на ФБ- страницата го прочитав наведениот текст:
ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА НЕ ЗАСТАРУВААТ
Комитетот на ОН за тортура бара до крај да се спроведат македонските хашки случаи, амнестијата не важи
Според меѓународното право, случаите на злосторства против цивилно население, случаи на тортура и мачење не
застаруваат и не може да подлежат на амнестија, пишува во извештаите на Комитетот за тортура на Обединетите нации
и на Амнести интернешнел за Македонија. Македонското правосудство ќе мора да ги отвори затворените четири хашки
случаи – Мавровски работници, Непроштено, Браната на Липковско Езеро и Водството на ОНА.
На оваа листа е и случајот со шесте исчезнати албански цивили во конфликтот во 2001 година.
Според експертите за човекови права, обвинетите за кршење на човекови права не смеат да поминат неказнето.
Комитетот за тортура на ОН од македонското јавно обвинителство бара да се отворат нови истраги за случаите
Мавровски работници, Непроштено, Браната на Липковско Езеро и Водството на ОНА. Овие случаи ѝ беа вратени на
Македонија од Хашкиот суд во 2008 година со ветување дека македонското обвинителство ќе ги истражи. Хашкиот суд
процесуираше само еден случај од Македонија - случајот Љуботен кој заврши со затворските казни за Љубе Бошковски и
Јохан Тарчуловски.
Но, по полиитичкиот договор меѓу коалициските партнери ВМРО- ДПМНЕ и ДУИ за овие случаи е донесен Законот за
амнестија и за македонското правосудство овие предмети се затворени.
Сепак, Комитетот за тортура на ОН во мајскиот извештај вели дека е сериозно загрижен дека со Законот за амнестија ќе
се обезбеди обвинети за кршење на човековите права од конфликтот во 2001 година да поминат неказнето.
По донесувањето на Законот за амнестија (19 јули 2011 година), Јавното обвинителство на Република Македонија ги
прекина истрагите за четирите случаи на воени злосторства.
Со донесувањето на Законот за амнестија, Собранието на Република Македонија стави точка на кривичното гонење на
извршителите и на одговорните за хашките случаи, пишува во извештајот на Комитетот за тортура на ОН. Од комитетот
бараат државата да ги истражи сите случаи на тортура и сите другивидови на сурово, нехумано или деградирачко
постапување или казнување. Тие бараат сторителите на делата да бидат правно гонети и казнети, а семејствата на
жртвите да добијат отштета и рехабилитација.
Ова подразбира и промени во Законот за амнестија и усогласување со Конвенцијата против тортура и со меѓународните
закони и стандарди. Едноставно, според меѓународното право тортурата не може да биде иземена од кривично гонење.

ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ САМО ТАКАНАРЕЧЕН СКЕНДЕРБЕГ
За Ѓорѓи Кастриот имам книга „НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ (тн.Скендербег=Георг Кастриот),
две изданија 2001 и 2003 година- втора книга „Македонецот Георг Кастриотис, тн.Скендербег“ (2008).
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И во други книгиза него пишувам -другите книгиможат да се најдат и симнат од
мојата www.brigien.com. Бидејќи Ѓорѓи Кастриот не бил обрежан- тој бил возрасен преку 20 години, тој
бил само православен. Следи за Ѓорѓи Кастриот и за Албнците да пишувам и во други книги. Такви се
и во Германската национална библиотека,Европската библиотека и Баварската државна библиотека
На печатот на Ѓорѓи Кастриот стои: Georgius Castriotius Scendarbigo. Се потврдува, Ѓорѓи бил само
наследник на Ромејците= тн.Византинјци, чија оставштина била само на народниот варварски=
пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик на Ромејците= тн.Византијци- кај нив
службен јазик бил само коине (АлександријскиПтоломејов јазик). Ѓорѓи само како православен се
борел со православниот двоглаворел кој ги краси македонските цркви. Бидејќи ваква била состојбата
Албанците, Скиптари= Тоски- 10% и Геги (Черкези и Татари)- 90%, неуспешно ги бришат крајните
слова, прогласувајќи го за Албанец- дури Черкез и Татар. Исто така, тој никогаш не бил Ѓерг име
само за на Кавказ, Унгарија...
Народен јазик на тн.Византијци им бил тн.словенски- женските имиња и презимиња завршуале за
женски род со а- Ана Комнена. Следи сопругата на тн.Скендербег била Доника= Донка- името Донка
била испеана во македонски народни песни. За неа има доказ: DONICE SCANDERBEGI VXOR.
Како доказ дека тој бил православен е изработениот печат од бронза, кој се чува во Националниот
музеј во Копенхаген- Данска. На средина на печатот има Двоглав орел, околу него со кирилски слова
е напишано „Арв-Сервиа Булгари Алесандро. Елесо“. Печатот бил заверен под број 44. Објаснување
за Арв-Арванаси; Сервиа Булгари арванските простори биле под Србите и Бугарите со свои царства;
и Алесандро. Алесо било за Ѓорѓи Кастриот, кој бил само православен со двоглав орел. Ѓорѓи бил
наречен Александар Македонски. Според Франсоа Пуквил, „Скендербег, последниот од хероите на
Македонија и нејзината историја достоена за негова слава“, како што бил и Александар Македонски.
Арванија била во Епир, име според македонскиот крал Пир. Како што во Библијата бил преставен
Александар Македонски со рогови на јарец (богот Арес),бил претставен кралот Пир и Ѓорѓи Кастриот.
Следи Ѓорѓи Кастриот бил крал на Македонија и Епир- Епир историски секогаш бил само македонски.
Risto Ivanovski Со тоа што печат од бронза во Данска има Двоглав орел, а околу него со кирилски слова е напишано
„Арв-Сервиа Булгари Алесандро. Елесо“, Ѓорѓи Кастриот бил само православен со двоглав орел.
Risto Ivanovski Бидејќи Османовиот јазик бил јазикот на султанот Мехмед Караман, од 13 век, кој бил персиски јазик со
татаро- турски (монголски) зборови и со персиско писмо, на персиски јазик бил Искендер, а на народен јазик во Мала
Азија и Турците на Балканот само Скендер.
Risto Ivanovski Книгата „НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ (тн.Скендербег= Георг Кастриот) и други мои книгисе
најдуваат и во Германската национална библиотека, Европската библиотека и Баварската државна библиотека.

БИДЕЈЌИ ПОДУНАВЈЕТО МУ ПРИПАЃАЛО НА ЛЕВАНТОТ, И БАЛКАНЦИТЕ БИЛЕ САМО ЛЕВАНТЦИ
-ПРЕСЕЛБИТЕ НА НЕКАКВИ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ НА БАЛКАНОТ СЕ НАЈГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ
Берлинско- виенската школа го внела поимот Индо-Германи, што било дополнето со Индо-Европјани.
За ова добро им дошло на авторите и пронајдоците во Подунавјето. Со тоа што таму живеењето со
свои градежи, писменост... биле во готово форма без да постојат докази/наоди за постепен развиток
на градежите (куќите...), знаците на писменоста итн., што е најнепходно, во Подунавјето населението
би морало да биде дојдено од некаде. Тоа бил Левантот (Источниот дел на Средоземно Море), каде
белата раса опстојувала во леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години. Следи тоа со морска
вода било потопено со потопите... Не случајно, српскиот автор Милоје М. Васиќ врската ја бара само
со Егејот. Во прилогсе наведува написот кој е објавен на FB-, а се работи за авторот Марио Алинеи:
„Марио Алинеи – Балкан, једини европски регион гдје су најстарија археологија и генетика неспорно
доказане
13. новембра 2015. admin 1 Comment Археологија, Балкан, Генетика, Историја,Лажирана српска
историја, Марио Алинеи, Словени, Срби, Срби - аутохтони народ на Балкану
Као дугогодишњи сарадник Српске академије наука био је и лични пријатељ академика Павла Ивића.
Његова теорија одавно је прихваћена на универзитетима у Холандији, Италији и Шпанији. Како сам
Алинеи каже, „крајем деведесетих година три археолога и три лингвистa, потпуно независно један од
другог, поставили су нове теорије порекла индоевропскихнарода и језика које утврђују аутохтоност и
непрекинут континуитет од палеолита“.
На основу компаративниханализа археологије, генетике и језика, Алинеи је дошао до закључка да су
неолитске технолошке иновације у Подунављу омогућиле нагли демографски раст становништва, а
тако и развој језика и културе.
Те иновације Алинеи сматра за најважнији мотивациони погонширег развоја језика и поставља своју
чувену тезу да се аналогно развоју палеолита, мезолита и неолита може поставити модел
хронолошкогдатовања језика.
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Он наглашава да се, за разлику од западне Европе, где неолит почиње у другом миленијуму п. н. е.,
једино на Балкану може пратити континуитет старе европске цивилизације преко телова већ од 8.
миленијума п. н. е. Такође наводи да су археологија и савремена генетика потврдиле да је Балкан
једини европски регион где су најстарија археологија и генетика неспорно доказане.
На основу ових сазнања Алинеи поставља тезу о аутохтоности европске цивилизације у Подунављу,
као и о њеном непрекинутом континуитету до данас. Он оштро негира идеју о доласку Јужних
Словена у 7. веку н. е. и тврди да за то апсолутно не постоје ни археолошки ни историјски докази.
Тезом да се Јужни Словени налазе у Подунављу још од палеолита, Алинеи је практично срушио
званичну индоевропску теорију.
Описујући словенски ареал данас, он тврди да Словени још увек географски и етничко-језички
заузимају половину западне Европе. Сматра да су Словени одувек били на тим просторима, од
дубокогпалеолита.
По његовом и мишљењима другихлингвиста, где наводи и Јернеја Копитара, Словени су заузимали
огроман простор – од Балтика, преко северне Италије све до Мале Азије, а народе као што су
Венети, Трибали, Трачани, Пеласти, Фриги, Лики и Лиди сматра прасловенским корпусом.
То је један од разлога зашто Алинеи мисли да је „потребно рашчистити једну од најапсурднијих
последица традиционалне историјске хронологије, ону која тврди да су Словени касно стигли на
историјску сцену Европе и у исто време успели, сасвим необјашњиво, да заузму огромне просторе на
којима и данас живе”. Једини логичан закључак може да буде да су управо Јужни Словени били
оригинални покретачи нове земљорадничке револуције, заната, уметности, религије, језика и првих
урбаних култура Европе у Подунављу.
Алинеи сматра да је јужнословенска група најстарија, тј. да „не постоји никакав северни словенски
језик већ су се западни и источни словенски језици независно развили из јужнословенских.
Примогеност јужнословенскихјезика налази у доказима да они лингвистички обухватају и источне и
западне, те тако представљају заједнички именитељ свих словенскихјезика“.
Насупрот ранијим теоријама о примогености германскихнарода, Алинеи децидирано каже да су они у
ствари прихватили тековине неолитске културе Балкана, па тако и део језичке културе Јужних
Словена, што је тврдио и амерички лингвиста Морис Свадеш, рекавши да се грана германскихјезика
издвојила из словенскихјезика.
Да би илустровао своју тезу о раном палеолитском настанку језика, као и доказао могућност
датовања језика синхроно са археологијом, Алинеи је сачинио три листе словенскихречи из периода
палеолита, мезолита и неолита које практично представљају најстарији супстрат европскихјезика.
Интересантно је да Алинеи ставља старолатински, старогрчки и старословенски у исту хронолошку
раван, наглашавајући да су сви они позајмљивали једни од других.
За нас најважнији и најинтересантнији део његовог рада јесте чињеница да је неолитске културе
Подунавља описао као „првобитну језичку орбиту Европе“.
За српску лингвистику, археологију и историографију ова теорија, као и њени научни заступници, од
кључног је значаја јер су Подунавље и Србију вратили у центар интересовања и проучавања научних
кругова западне Европе. Коначно, теорија Марија Алинеија, повезујући цивилизацијски континуитет
од палеолита до данас, отворила је пут за нова истраживања на пољу србистике – како се српски
језик више не би посматрао као изгубљен и утопљен у неком имагинарном простору и времену.
„Словени су заузимали огроман простор – од Балтика, преко северне Италије, све до Мале Азије, а
народи, као што су Венети, Трибали, Трачани, Пеласти, Фриги, Лики и Лиди, јесу прасловенски
корпус“.
Нелогичност у савременој историјскојнауци, проф. др Марио Алинеији објашњава:
„Потребно је рашчистити једну од најапсурднијихпоследица традиционалне историјске хронологије,
ону која тврди – да су Словени касно стигли на историјску сцену Европе и у исто време успели,
сасвим необјашњиво, да заузму огромне просторе, на којима и данас живе. Једини логичан закључак
може да буде – да су управо Јужни Словени били оригинални покретачи нове земљорадничке
револуције, заната, уметности, религије, језика и првих урбаних култура Европе у Подунављу.
Јужнословенска група је најстарија, тј. ‘не постоји никакав северни словенски језик, већ су се западни
и источни словенски језици независно развили из јужнословенских…’ Алинеји децидирано каже, да су
Германи прихватили тековине неолитске културе Балкана, па тако и део језичке културе Јужних
Словена, што је тврдио и амерички лингвиста Морис Свадеш, рекавши да се грана германскихјезика
издвојила из словенскихјезика“.
Објашњавајући развој цивилизације у Европи, Алинеји закључује:
„За разлику од западне Европе, где неолит почиње у другом миленијуму пре Нове ере, једино на
Балкану се може пратити непрекидност старе европске цивилизације преко телева – већ од 8.
миленијума пре Нове ере. Такође, наводи да су археологија и савремена генетика потврдиле, да је
Балкан једини европски регион где су најстарија археологија и генетика неспорно доказане… Оно
што негира идеју о доласку Јужних Словена у 7. веку Нове ере је непостојање ни археолошких, ни
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историјскихдоказа“.
Источник: Тема Србија
Pater Yios Akis усна и теории без докази, без археолошки наоди, нема документација .Έπεα πτερόεντα според Хомер .
Risto Ivanovski За Левантот види Херберт Џ.Велс и други- во мои книги. Пак, Хомер не постоел- Илијада била
фалсификат на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Во Илијада има шафран, кој никогаш го немало во Елада,
а и магарето- до 480 г.п.н.е. Во неа има делови од Египет, Бригија и Јадранските острови. Види мои книги
во www.brigien.com и во Германската национална библиотека, Европската библиотека и Баварската државна библиотека.
Pater Yios Akis http://www.safran.gr/saffron.asp?l=en Не заборавајте дека античките Грци биле по владетелите
Феникијците морепловци-трговци во целиот Средоземното Море..Без оглед на постоењето или непостоењето на Хомер,
текстот на Илијада и Одисеја, постои книжевни и историски вредноста на сите луѓе, тоа не го менува.
Pater Yios Akis Peisistratos рече основана Хомер рецитали во Panathenaic фестивал,На јазикот на Хомер е вештачко, која
никогаш не зборува, но се разбере во текот на грчкиот свет. ] На материјал доаѓа од различни периоди и дијалекти.
Основни јонскиот дијалект, како што е утврдено во 8 век. п.н.е. на брегот на Мала Азија. Се уште има голем број на
податоци и заврши на поголемите видови поврзани со микенската ера. Дорски елементи не постојат, а некои поткровје
видови можат да бидат додадени подоцна,во секој случај се остатоци од античка Грција
Risto Ivanovski Бидејќи „На јазикот на Хомер е вештачко, која никогаш не зборува“, јазикот на Хомер бил само словенски
(Пасоф-1815, Чулкас-1907, јазикот на Критјаните-1913 ...).
Pater Yios Akis Dr Risto show the money, нека ни го покаже текст и се најде,Да покажеме текстот и се најде, Словените
биле пишување во 8 век п.н.е.
Risto Ivanovski Варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов= тн.словенски јазик- коине само од 300 г.п.н.е.- види
Википедија...
Pater Yios Akis Варварски= тн.словенски јазик,Коин (грчки: Ελληνιστική Κοινή[1] МФА: [kɔɪnɛɛɛ ^], современ грчки МФА: [kʲiˈni
eee liniˈk ʲi], "заеднички грчки" или ἡ κοινὴ διάλεκτος, [i kʲiˈni ðiˈaleee ktooe s], „заеднички дијалект“) е популарна форма на грчкиот
јазик која серазвила во посткласичниот период, односно помеѓу 300 п.н.е. и 300 година. Овој јазик исто така се нарекува
александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библски грчки. Во антиката се користеле изразите коине,
хеленски, александриски и македонски;[2][3] за да се нагласи разликата со античкиот дијалект. Коин претставувал прв
заеднички надрегионален грчки дијалект а покасно служел како лингва франка за источниот медитеран и Блискиот исток
за време на римското владеење. Важен е и како оригинален јазик на кој е напишан Новиот завет на христијанската
Библија односно Septuaginta (грчки превод на Стариот завет).[4] Коин е главен предок на модерниот грчки
јазик.https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD
Risto Ivanovski Види 8. ГРЦИТЕ СО ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ ) И ЦРНЦИ (СЕМИТИ ) и 9. МАКЕДОНЦИТЕ
СО ЕДНОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ) во www.brigien.com

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СО НАЈСТАРИ ТРАДИЦИИ, ТИЕ ПОСЕДУВАЛЕ ЧАКРИ КАКО И
ВЕДИТЕ
Белата раса била еден те ист народ со еден те ист јазик и исти традиции. Такви биле и оние со
чакри, а чакра означувал точак- човек кој поправа и вози точак е точакар=то чакар=чакр- чакра,
очакарен... Токму моето семејство е Чакре-вско. Во врска со чакрите, за што сум пишел повеќе пати,
на ФБ- страниците беше објавено и ова:
„Млада паонка од околината на Крива Лакавица кај која се забележува точка на средина на челото.
Традиција стара можеби од околу 11 век пред новата ера и се нарекува седеф и ја носеле младите
немажени пајонки. Овој елемент го сметале односно го симболизира третото око кое гледа она што
другите очи не гледаат. За ова никој од етнолозите не пишуват го кријат од јавноста или не се
запознати. (Следи: „Седефот претставувал украсен елемент и го лепеле на челото со помош на церумен од ушите“.)
Трето око е чакра и претставува центар на свеста и делува врз нашата интуиција, духовност, морал,
волја, предвидувања и сеќавања. Третото око е многу битно за телепатијата а отварањето на третото
око претставува голем чекор кон свесноста. Не е далеку денот кога повторно ќе го активираме
третото око и достигнеме нивото на свесност какво што некогаш постоело на овие простори“.
Да не се изуми, Тракијците се тетовирале на исто место, што важело и за Македонците итн., со што
се потврдува, третото око било во употреба во овие македонски простори, каде опстојувале Бригите
и Пеонците.Укинување на вакви повеќебожни традиции било од времето на Римјанинот Јустинијан I...
Јустинијан ги забранил реинкарнацијата, астрономијата, математиката, хирургија...,злосторникза
науката.
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Авторите пишат, Власите и Албанците биле Тракијци. А и Власите како Тракијцисе тетовирале, што
било за кај Каракачаните...Со тоа што Власите и Албанците (Шкиптарите= Тоските= Арбаните) биле
само едно Епирци,Епир според македонскиот крал Пир од време на Нерон, Власите и Арбаните биле
само Македонци- Драч бил Бригос (Арбанија била бригиска) дури Бриги= Брсјаци. Ова се потврдува и
според јазикот: Власите и Арбаните ги имаат сите тн.словенски гласови, па дури темниот вокал, како
и бригиското (македонското) ѕ, презимињата им завршуваат со бригиското дативо у и со т како трето
лице еднина итн. Се заклучува, Власите и Арбаните биле со јазикот само одородени тн.Словени. Ова
било само во последните векови потврдено со тн.Вукови гласови- Вук Караџиќ творел само во 19 век.
Па со чакрите на Ведите и Македонците, како и со јазикот на Епирците, словенските народи се лага.
Zlatko Kuzmanoski Кај нас уште се вика и “ЧЕКРЕК “. Истиот корен е...

ПОСТОЕЛО САМО МАКЕДОНИЈА- БИБЛИСКИТЕ ЕВРЕИ БИЛЕ 100% ЛАГА
Не учеа, Библијата била најстара историја со Божјиот народ Евреи, чиј Бог ним се им ветил- тој се да
уништи (украде) само во полза на неговиот народ Евреи. Па ова до денес се чини со нас
Македонците. Македонија со своите Македонципостоела, што никогаш не било со било какви Евреи.
Ова се потврдува со доказот што еврејско ништо немало пред 444 г.п.н.е. Тогаш во Ерусалим
почнала да се изучува Библијата (Ездра) само оттогаш за да се создадат Евреи, непознати во
историјата. Изворите на Библијата биле пишани само на сиријскиот арамејски јазик и македонскиот
коине од Александрија- тогаш имало Сиријци и Македонци. Следи без еврејски јазик не можело да
има било какви Евреи. Кои се тие Евреи ? Евреите останале само со 100% украдена историја на
старите народи, кои постоеле:
Иво Вукчевиќ пиши: „Не е збор Божји
Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до конфузно извртување на
древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е ‘реч Божји’, туку украдена од паганските
извори. Нејзиниот Едем, Адам и Ева ги презеле од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп
не се ништо друго до делче околу четири стотини записи за поплавите; нејзиниот Арк и Арарат имаат
свој еквивалент во митските верзии на Потопот; дури и имињата на Ноевите синови се копирани; така
и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновите подвизи рушењете на столобови,
Мојсиј е вообличен по угледот на сиријскиот Мизес; неговото право по углед на Хамурабијевиот
законик. Нејзиниот Месија е изведен од египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови се дословни
копии на египетски ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) наидува
на 137 сличности, додека измеѓу Христо и Кришна има на стотини’.
Мешањето закони на природата и процесите на создавањето со Божја волја, јудео- христијанската
теологија, по верување на Грахам, се меша Пеколот со Рајот. Тој така пиши: ‘Волјата Божја!- тоа е
општопознат узвик на секој масовен убиец’ “....
ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ ТРАДИЦИИ МАКЕДОНСКИ НО НЕ ЕВРЕ ЈСКИ И НА РИМ
Г.Острогорски пиши: „Духот на христијанскиот мистицизам сè повеќе навлегува во животот на
средновековна Византија, па сè повеќе се зацврстува и се пропагира божественото потекло на
цврската власт и блискоста на царот и неговото царство со надземниот свет. Дури и во натписите на
парите Јустинијан II себе си се нарекува Servus Dei и прв од византиските цареви на опачината од
парите го става ликот на Христос. За време на неговата влада, 691/2 во Цариград се одржува собор
кој донесува голем број канонски одлуки како дополнување на догматските одредби на V и VI
Васеленски собор и кој според тоа се нарекува Пето-Шести собор (Quinisextum) или Трулски собор,
по Трулската сала на царскиот двор во која е одржан. Сто и двата канона на овој собор регулираат
различни прашања на црковното уредување, настојувајќи да го зацврстат христијанскиот морал во
народот и свештенството. Меѓутоа, осудувајќи извесни обичаи било од морални причини или поради
нивното паганско потекло, каноните на Трулскиот собор ја покажуваат и вонредната жилавост на тие
обичаи. Така на големо се гледа дека се славеле старите пагански празници, меѓу другите и
празникот Брумалија, кога луѓето и жените, преправени и маскирани, минувале по улиците во
поворка, во време на берба се пеело песни во слава на Дионис, при појава на младата месечина
пред куќите е пален оган кого младинците го прескокнувале. Овие и многу другипагански обичаи се
забрануваат со канонски прописи, се зазбранува исто така студентите на Цариградскиот универзитет
да приредуваат театарски претстави“.
Следи фуснота: „ Ефикасноста на тие забрани не треба да се преценува. Така, на пример, празникот
Брумалија се славел и неколку векови подоцна, и тоа дури и на самиот царски двор“.
Бидејќи на христијанството основата му била Кришна во Индија, Хорус во Египет и Хора на
македонските Склавини= Повеќебожци кој со обеденителот Александар Македонски,
Александријскиот Стоицизам без робови кои Македонците ги одбегнувале и персискиот Митраобожување на Сонцето, се дошло до Исус, ќе мора Македонците и сите други Православни жилаво
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да се борат не само да ги повратат нивните традиции, како што било на Дионис= дианис= пианис=
пианиш= опианиш и други што еврејството и католицизмот од Рим (Ватикан) ги уништиле. Па и
следело дури со ренесансата Рим (Ватикан) да ја отфрли нашата божица Ма, Македонката Лидијапрвата христијанка, Богородица (види икони во Охрид...), и тој неа ја заменил со вавилонската
проститутка (=прости тутка: о прости и неа боже што таа се тутка= потиска...) Семирамида (+ в =
Свемирамида=свемир амида) итн- за Семирамида види Херодот.
ЕВРЕИТЕ НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА- НЕМА НИЕДЕН ДОКАЗ /НАОД
Сум објавил повеќе книгиза Евреите, непознати во историјата- еврејската историја била само
присвоена од старите народи во Месопотамија и Египет. Бидејќи имало Македонци, но никогаш
Евреи се до пред 444 г.п.н.е., Македонија била уништена и се до денес Македонците само си
страдаат... Во прилогсе наведува еден напис (труд):
СВА ИСТОРИЈА „ВЕЛИКОГ ИЗРАЕЛА “ ЈЕ ЛАЖ !
Недавно је као велика бомба одјекнула информација о јеврејској историјскојлажи.
Наиме, јеврејски археолози већ више од 70 година обављају ископавања у Израелу и окупираним
палестинским територијама, како би конкретним доказима показали целом свету, укључујући ту и
Јевреје, аутентичност библијске приче о јеврејском народу, као народу изабраном од Бога.
Али, гле ужаса!
Јеврејски археолог, професор З. Херцог усудио се да иде против ционистичкихлажи и објавио је
сензационалне закључке после више од једногвека археолошкихископавања на тим просторима.
И тако, наука је утврдила, да у историји Јевреја и Израела није било никаквогбиблијскогпериода,
није било егзодуса Јевреја из Египта и 40-то годишњег лутања по Синају, нити опсаде Јерихона, ни
Исуса Навина (Џошуе), ни великогСоломоновог и Давидовог царства.
На овим причама створене су две светске религије, али археологија не може да докаже било коју од
ових тврдњи, док истовремено многе чињенице из историје другихнарода имају јаку археолошке
потврде.
На пример, Јерусалим није могао да буде у центру „великог“ царства хиљаду година пре Христа, јер
је у њему живело једва 3-4 хиљада људи. Археолози такође ни после више деценија ископавања
нису пронашли ни најмање трагове било кавих монументалних грађевина из тог времена. То се
такође односи и на познати библијски храм.
У 10. Веку пре нове ере у тим крајевима је постојал само једна мизерно мала кнежевина, на челу са
Давидовом династијом.
Ни ископавања Јерихона нису могла потврдити библијске приче да је Навинова војска успела да га
заузме тек уз небеску помоћ. Напротив, после чак осам прекопавања Јерихона, археолози су дошли
до закључка да тај град није ни постојао у то време...
Због немогућности да се било чиме потврди наводно „непогрешиви“ Стари завет, доводи се у питање
не само "Богоизабраност“ јеврејскогнарода, о коме се у њему говори, него уопште и веза Јевреја са
тим временом, на чему се заснива идеологија државе Израел...
Наука је одавно довела у питање тумачење Старог завета као строго историјскогдокумента.
Светском сензацијом је постала библиотека асирскогкраља Асурбанипала писана клинастим
писмом, која је уствари показала историчарима, да је Стари завет био само компилација написа
преузетих из Вавилона.
Још већа међународна сензација била је откриће каменог стуба, на коме су били исписани закони
древног вавилонскогкраља Хамурабија, 17 векова пре нове ере, који се готово у потпуности
поклапају са заветима, које је наводно дао Јеврејима после скоро 5 векова пророкМојсије. Само их је
Хамураби добио од другогбога по имену Шамаш...
Стога не чуди да је напад САД на Ирак био снажно подржаван од ционистичко-масоснске власти
Америке и рабина ортодокснихјудаиста у Израелу. Било је неопходно, поред стратешкихциљева, да
се реше и идеолошки, односно да се заузме знаменити Археолошки музеј Ирака у Багдаду и да се из
њега украду сачувани докази на клинастом писму о великој јеврејској лажи о својој историји и о својој
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"богоизабраности“ као народа. Од овога је у великој мери зависило одржавање садашњег статуса-кво
свеукупне јеврејске лажи о историји Јевреја и Израела.
Овде не смемо заборавити ни стратешку вредност јеврејске лажне историје за светски ционизам,
који, преко рабина и њиховогтумачења религиознихкомпоненти у Старом завету, и на основу њега
написанима Талмуду и Тору, држе на узди целокупну светску јеврејску заједницу. На крају крајева,
само ослањајући се на јеврејску дијаспору у скоро свим земљама света, светска јеврејска олигархија,
ционизам и јудо-масонерија, у стању су да покоравају друге земље, отимају њихова богатство и
притом деградирају и уништавају друге народе.
Сви Јевреји света су солидарно одговорни према човечанству, због свега што се дешава у земљи
њихових сународника, у редовима виших слојева буржоазије, олигархије, ционистичкихи других
јеврејскихортодоксно-расистичких, фашистичкихи субверзивних јудо-масонскихложа.
Petar Petrov Сите знаеме за овие работи!
Ова се МАКЕДОНСКИ РАБОТИ, затоа Ристо, мани ги српските извори, од нив само се оглупува!
Знаеме од причина што на тие краишта беа населени Феникијците, дел од големото Пелазгиско или зошто да не кажеме
Славјанското ПЛЕМЕ !
Погледнете го Башар Ел Асад, ако го пуштиме да се шета сам по Дебар, ќе го запрашаат: чиј беше ти, на Омера ли ...
исто така нивните фолклорни игри ... повторно исти како кај нас ...
Никаков Соломон, Џошуа, а пак најсмешни се приказните за Мојсеј и ропството под Египет.
Во тоа време сите жители на Египет биле еден вид подчинети на Фараонот, значи под заштита, а тоа се сметало за
голема чест, за разлика од пустинските номадски племиња кои не биле под закрила на моќниот Фараон.
Сите тие “библиски“ приказни сме ги преслушале, и никаде не слушнавме за градот Тир, има само некакви археолошки
наоди под водата на Мртво Море, кои се објаснуваат со уништувањето на Содома и Гомора, кои патем речено, немаат
ниште заедничко со еврејството.
Исто така, СИТЕ НОВОЗАВЕТНИ АПОСТОЛИ ИМААТ МАКЕДОНСКИ ИМИЊА, освен Јуда!!!
Од каде Матеј, Андреј, Тома, Лука, Симеон (Петар).
Да Александар Третти Велики Македонски ја освои таа територија, а Евреи најде само во Ерусалим. Ги испоштува,
подаде жртва по нивните обичаи и се здоби со почитта од еврејските главешини.
Се подоцна, е повторно исто, нема Евреи, како мнозинство, ги има како РЕЛИГИОЗНА ГРУПА, од повеќе народи, па и
Македонцишто биле колонизирани таму.
Па да не коментираме за Ирод (Херод) Велики, Ирод (Херод) Антипос, Иродијада, Салома ... Ирод воопшто не бил КРАЛ,
бил намесник, управител на таа територија и подчинет на Птоломеите од Александрија. Неговите одлуки не важеле
подалеку од територијата која му била дадена на управување. Ирод Велики секако бил од македонски род, висок офицер
и способен управител. Имал три сина и сите три биле именувани како Ирод, со уште по некое име, а наследник му бил
Ирод Антипос, кој ја зел жената на својот починат брат, наречена Иродијада (како насекаде во Македонија, жената на
Ангел е Ангелица, на Петар Петреица ... )
Kostadin Ristomanov Оваа лага е основа на западната, па и на дел на источната-муслиманска цивилизација. Ако кажам
дека тој народ е створен од господарите на Светот (Египет) како брана од Персија, покасно како финансиски слуги на
истите господари, кои се преселија во Англија и Швајцарија, а во поново време се извршители на идеата за новиот
светски поредоки се елитна војска со исперени мозоци за нивната ,,Бого-избраност,,?! Сите Евреи, кои ќе скренат од тој
пат биват убиени (за време на втората светска војна) а и сите ,,гои,, кои ќе ја раскријат вистината. Евреите не се
господари на Светот, туку слуги, а ние им служиме на таквите слуги.
Stojmir Petrov Mnogu znacajno naucno otkritie za evrejskata "religija" koja saka da dominira i da gi istisne drugite narodi od
globusot na zemjata, preku globalizacijata...Sakaat da ja zaposednat celata zemja za da samo tie ziveat, a site ostanati bidat
istisnati i unisteni, "kako bezvredni narodi". Zatoa na evreskoto svetsko lobi treba da mu se stavi kraj i da snosat odgovornost za
unistuvanje na narodite koi gi opljackaa i gi pogazija, nastavuvajki so nivnite itrini da go vratat Svetot vo Robovladenie, kade tie
preko cipiranjeto ke go drzat vo ropstvo, a neposlusnite ke zaminat na "onoj svet". Treba da se stavi kraj na cionizmot, kako
fasisticki pokret i da se zabrani negovoto praktikuvanje i ziveenje voopsto, kako nacionalisticko evrejsko ucenje, "deka tie se Bozji
narod" i na glavesinite da se stavat vo edna zemja, kako sto i napravila ruskata carica Ekatarina i tamu sami da si se izdrzuvaat i
rabotat za sebe, a ne da go eksploatirat Svetot i site ostanati narodi "kako Bozji narod", sto vsusnost se najobicni svetski gansteri
koi go teroriziraat Svetot...

ВО ИСТОРИЈАТА МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ - И ПРЕД 250 ГОДИНИ
Во историјата Македонците постоеле. Тие биле постари од Библијата чиј најстар доказ бил од 5 век
п.н.е. Ова се потврдува со доказот што Херодот ги наведува Македонците, но не Евреите. Евреите не
ги наведува ниту Тукидиди Платон. Александар Македонски не познавал никакви Евреи. Евреите се
познати во македонска Александрија и римско време. Во Источноримско Царство имало Македонци,
Македонска династија, Македонска ренесанса. Тие опстоиле и во следните векови- се до денес.
Во INFOMAX.mk, на 20.11.2016, беше објавен напис: „Писмо старо 250 годиниги побива лагите.
Балканската историографија е базирана на лаги, ова писмо тоа и го докажува !“. За тоа следи:
Од писмо старо 259 годинигледаме дека грчката, српската и бугарската историографска наука
измислила и лаже дека не постои македонски народ. Владиката Василиј Петровиќ јасно ги набројува
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Македонците во ист ред со Србите, Бугарите и други балкански народи. Црногорскиот митрополит
како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф
Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на
Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и
ќе примат муслиманската вера.
„Василиј Петровиќ – Његош (1709 – 1766) бил црногорскимитрополит и владател. Владеел заедно со
Сава Петровиќ Његош. Во борбата против Османлиите тој се надевал на помошта на Хабзбуршката
монархија и Руската империја и со својата дејност успеал да ги продлабочи врските со Руската
империја. Истовремено тој е творец на првата историја за Црна Гора.
Согледувајќи ја непосредната опасност од Турците кои од сите страни ја опкружиле Црна Гора, на 15
јануар 1756 година, Василије го моли австрискиот цар да се завземе за заштита на Црна Гора и сите
христијани, а Црногорците се ќе направат, како што и порано правеле за да помогнат. Василије и
Сава заедно на 29 октомври упатуваат во име на христијанството и истата вера проглас до српскиот
народ под Османска власт да не ги помагаат со оружје Турците кои тргнале на Црна Гора да ја
поробат. Во декември истата година Црна Гора се нашла во уште потешка положба поради измамите
на луѓето од Венеција, кои во соработка со Турците ги затвориле сите патишта и на земја и по море,
притоа заканувајќи се со смртна казна на секој оној кој овозможи да помине и еден Црногорец.
Тешката положба во која се нашла Црна Гора ќе го натера Василије да тргне во дипломатска
офанзива и да бара помош од рускиот преставник во Риека грофот фон Кајзерлинг, грофот
Бестјужев, Алексеј Разумовски и Иван Шувалов за да се завземат за Црна Гора. Очигледно е дека
оваа активност била успешна бидејќи на почетокот на 1757 година бил воспоставен мир меѓу
Турците и Црногорците.
По воспоставувањето на мирот, Василије се обидува да воспостави добри односи и со
Венецијанците. Во обраќањето до Венецијанскиот принципза време на престојот во Трст, 15 јуни
1757 година, тој го потсетил на добрите меѓусебни односи во минатото, кога Црногорците биле
богато помагани со пари и подароци, а тие привилегии во име на христијанството осведочено се
продолжени борејќи се за својата слобода и со тоа и за целото христијанство.
Се чини дека, сепак, Венецијанскиот принципне се грижел многу за молбата на Василиј, бидејќи во
декември 1757 година црногорскиот владика повторно барал помош од грофовите Шувалов и
Бестјужев, жалејќи се дека Портата и Венецијанската република “се кренаа на нас”, а славната Руска
империја треба да знае дека “нашите христијански браќа, кои стенкаат како турски поданици -.
Албанци, Македонци, Босанци, Срби и Бугари” гледаат “на наше покровителство и надеж за свое
избавување”.
Иако поединциво руската државна хиерархија се завземале за Црна Гора, тоа не било доволно,
поради што Василиј, на 10 септември 1758 година директно се обраќа до царицата Елисавета од која
бара заштита за Црна Гора и помош од 15.000 рубљи. Меѓутоа, во Русија се јавуваат поединцикои
говорат негативно против Црна Гора и самиот Василиј, поради што тој бара заштита од Колегиумот
за надворешни работи и од рускиот сенат. Меѓу имињата кои ги спомнува Василиј се наоѓаат
поручникот Јаков Јездимировиќ, калуѓерот Тедосиј Марковиќ, мајорот Степан Шарович, Хрватите
Шевич и Прерадович, како Хорват Цинцар од Македонија.
При секое ново обраќање на Рускиот двор, митрополитот Василије не пропушта да се повика на
старите грамоти и привилегии во кои била прецизирана руската помош за Црна Гора и дефинирани
меѓусебните односи. Во декември 1765 година, Василиј одлучува „писмено да го престави
црногорскиот народ“ почнувајќи од Црноевиќ до неговото време. Црногорскиот митрополит кој се
залагал за својот народ и барал високоцарска и серуска милост за својата татковина, починал во
Русија на 10 март 1766 година.
Во текот на својот живот Василиј ја напишал „Кратката историја на Црна Гора (Москва, 1754),
„Пофалба за Немања“, како и две кратки истории за Црна Гора, кои останале во ракопис. Покрај овие
дела, прифатено е дека неговата коресподенција има и одредена литературна вредност. За нас е
важно дека во нив го спомнува Македонците и Македонија. Со тоа тој ги побива грчката, српската и
бугарската историографска наука која измисли и лажела, а некои и сеуште лажат дека не постои
македонски народ. Како што се глада владиката Василиј Петровиќ во писмото до Шувалов јасно ги
набројува Македонците во ист ред со Албанците, Бошњаците, Србите и Бугарите“.
ПРЕД 250 ГОДИНИ НЕМАЛО АЛБАНЦИ=АРНАУТИ МУСЛИМАНИ-И БЕЗ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ ,ТАТАРИ ...)
Во INFOMAX.mk, на 20.11.2016, беше објавен напис: „Писмо старо 250 годиниги побива лагите.
Балканската историографија е базирана на лаги, ова писмо тоа и го докажува !“. За тоа следи:
Од писмо старо 259 годинигледаме дека грчката, српската и бугарската историографска наука
измислила и лаже дека не постои македонски народ. Владиката Василиј Петровиќ јасно ги набројува
Македонците во ист ред со Србите, Бугарите и други балкански народи. Црногорскиот митрополит
како „смирен пастир на својата татковина на народот црногорски“ пишува писмо до рускиот гроф
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Шувалов дека „Албанците, Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на
Русија, ќе останат во својата вера, а доколку Црна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и
ќе примат муслиманската вера“.
Од наведеното се гледа овде се говори само за православни Албанци, но не Муслимани.Не случајно,
православните Албанци (Шкиптари= Тоски) дури во 20 век се бореле со своите браќа- православните
Македонципротив заедничкиот непријател исламот.Исламизирањето зема замав последните векови.
Бидејќи денес во Р.Македонија Шкиптари се само 10%, а Геги 90%, кои меѓусебно не општеле, не
стапувале во бракови и се до денес не се разбираат, Гегите имале азиско потекло- воглавно Черкези
и Татари. Гегите не ги наведувал Марин Барлети (16 век) во својата книга Скендербег. Ист бил случај
и со Григор Прличев во Скендербег. Григор Гегите ги наведува во Сердарот.Тоа било во 19 век-тогаш
Гегите биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Исто така, тие биле колонизирани и на крајот
на 18 век во северна Шкиптарија. Па јужните Тоски во 20 век велат за северните Геги, тие се дивјаци.
КАКО ШТО СЕ ЗДРУЖУВААТ АЗИЈАТИТЕ ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ ...) СО ШКИПТАРИТЕ
(БАЛКАНЦИ) КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ ОПШТЕЛЕ , НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ И ДО ДЕНЕС НЕ СЕ
РАЗБИРААТ, САКАЛЕ ИЛИ НЕ ЌЕ МОРА БРАТСКИ ДА СЕ ЗДРУЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ , СРБИТЕ И
ЦРНОГОРЦИТЕ ПРОТИВ ЗАЕДНИЧКИОТ НЕПРИЈАТЕЛ АЛБАНЦИТЕ - АЛБАНЦИТЕ ИМААТ
ДВОКОНТИНЕНТАЛНО ПОТЕКЛО, А ТН.СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ ИСТ
ЈАЗИК САМО СО ГОВОРНИ РАЗЛИКИ
Денес гласно се говори за Велика Албанија, дури здружување на општини од Р.Македонија и Србија
како албански кои никогаш немале било што за Албанците. Албанците се само двоконтинентални
мноштва на луѓе со различно генетско (расно) потекло, потврдено со биолошки методи, обичаи и
јазик. Ова се потврдува и со доказот што тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и до
денес меѓусебно на се разбират. Ова било поради тоа што тие меѓусебно генетско (расно)географски се многу оддалечени. Мнозинството (90%) биле Азијати Геги (Черкези, Татари...) и
малцинство (10%) Балканци (Шкиптари= Тоски).
Албанците ги поврзал само исламот, поради кого во 19 век на православни простори биле
колонизирани Азијати (Черкези, Татари...), и тоа во 19 век, што било меѓу Врање и Шар Планина.
Само според Густав Вајганд (1924), и тоа само по Кримската војна биле колонизирани 500.000
Черкези и 100.000 Татари, но не и во Македонија. Па следи само во еден потег на тие православни
простори биле колонизирани 600.000 Азијати со монголски одлики. Во 19 век нивниот вкупен број бил
околу 1 милион.
Монголските Азијати многу се множеле и биле крволочни за православието, чии членови до денес ги
истребуваат. Само за лични профитни цели на САД- бандитите, претседателот на САД наредил
бомбардирање на Србија со осиромашен ураниум. Следи во 2001 година врз Р .Македонија се
извршила САД агресија од Косово од САД- војната база.
Бидејќи Албанците биле и се два посебни и расноразлични народи, јужните Шкиптари за северните
Геги велеле- Гегите се дивјаци. Дивјаците ги обединал само Ј . Б .Тито со шкиптарскиот малцински
јазик. Овој имал сличности со гегскиот затоашто според Г.Мајер, имал и татаро-турски елементи.
Заради таквите монголски елементи јазикот му бил сличен на јазикот на Гегите. Бидејќи во СФРЈ бил
наметнат малцинскиот шкиптарски јазик, Албанците се обединале најпрво само во СФРЈ , што потоа
било можно и со Енвер Хоџа, Титово чедо... Дури Тито во СФРЈ им го финансирал многудетството,
што не било случајно.
Во прилогсе наведува мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други
кои се најдуваат во мојатаwww.brigien.com за потеклото на Албанците, нивните ѕверства и се друго...
Исто така, и во Германската национална библиотека, Европската библиотека и Баварската државна
библиотека.
Православните имале петвековно турско=исламско ропство, најкрваво во 19 век... од Албанците, кое
преминало во албанско, порадишто Православните во 21 век ќе мора од албанското да се
ослободат.
Бидејќи ваква била и е состојбата, како што се здружуваат мнозинството Азијати Гегите (Черкези,
Татари...) со најмалото малцинство во државава Шкиптарите (Балканци) кои меѓусебно не општеле,
не стапувале во бракови и до денес не се разбираат, сакале или не ќе мора братски да се здружат
Македонците, Србите и Црногорците против заедничкиот непријател Албанците- Албанците имаат
двоконтинентално (расно) потекло. Пак, тн.Словени со Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907,
Критјаните-1913...) се еден те ист народ со еден те ист јазик само со говорни разлики.
БИДЕЈЌИ РАМКОВИОТ ДОГОВОР БЕШЕ САМО ДЕЛО НА САД СО СВОЈАТА ВОЈНА БАЗА ВО
КОСОВО, ЌЕ МОРА ДА СЕ ОДРЖИ РЕФЕР ЕНДУМ - ПАРТИИТЕ НЕ СЕ НАДЛЕЖНИ
Битолчанецот адвокат Тома Филота, на 04.12.2016, на Канал 5, од 20 часот на снимката изјави, тој
бил адвокат во Хаг за судењето..., каде му било одговорено, 1999 година Србија била бомбадирана
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само по налог на Претседателот на САД- Клинтон, што било само заради личното барање на
Олбрајт... и тоа само заради своите лични имоти во Косово. Не случајно, и егзодусот на Албанците
од Косово со неколку стотини илјаднициво Р.Македонија на терет само на Р .Македонија било дело
само на САД-бандата и други изроди со човечки лик со својот гушерски мозок за изразената
крвожедност врз напатените Православни во целиот свет што се виде во … Сирија, Египет...
Украина, со цел и Русија итн. Ваквите изроди упорно тврдат, православието мора да изчезне, а нивни
сојузник бил нивниот ислам од кого крварат Православните во ...Сирија...Египет...и секаде.
Истото беше и со агресијата во 2001 година врз Р.Македонија само од САД војната база во Косово,
дури во с.Арачиново учествувала и војската од САД војната база. Токму само од таму беше сета
САД- агресија, дури и наоружувањето со САД хелиоптер на УЧК што се виде дури изнад Тетово... Таа
УЧК на Православните под покровителство и заштита на САД- бандата учка им се качила на
Македонците во нивната македонска држава само да паразитираат. Па следи УЧК борците до денес
земаат личен доход, дома седат... кога нив ги подржува САД што без прекин продолжува се до денес
со Рамковиот договор смртоносен за Македонците, нивното православие и само македонската
Р.Македонија.
Па следеше и закана дека Р.Македонија ќе биде бомбардирана од САД ако се продолжи со руските
авиони и руски хелиоптери да се бомбардира САД- војската во с.Арачиново. Ова го потврди и
Претседателот Борис Трајковски, за кого се говори, тој ја спасил Р .Македонија од бомбардирање од
САД. Злото било само од САД. Се потврдува, во Р .Македонија само САД бил агресор и тоа со
единдствена цел да се бриши се македонско со своето православие- со смртта на Борис Трајковски
сведокот веќе е мртов.
Борис Трајковски како човек на САД му го одзеде националното и човекото право на секој Македонец
тој самостојно и поединечно на референдум самиот да одлучува за својата Македонска судбина.
Неговата немакедонска улога се согледа и во тоа што тој како претседател на Р.Македонија која не е
призната од Шкиптарија не се избори за националните и личните права на Македонците во
соседната Шкиптарија кои немаат никакви права. Не само тоа, тој дури никако не се залагаше за
реципрочност, која беше негова обврска и должност. Па тој за тоа никако не можеше да се залага,
затоашто тој за претседател на Р .Македонија го постави САД и за него гласале Албанците- самиот
тој со своја изјава пред новинарите тоа го потврдил пред изборите и затоа тој беше и избран. Бидејќи
ваква била улогата на САД претседателот на Р.Македонија со албанските гласови, Рамковиот
договор е само предавнички чин по налог на САД и Албанците, а се само против нас Македонците и
нашето православие.
Истата предавничка улога ја изиграа двете партии, чија Армија и Полиција биле на двете споротивни
страни, крваво спроведено од САД со својата крвава амбасада. Не само тоа, УЧК беше наоружана, а
територијална одбрана во рововите клечеше со наоружање без муниција итн. Тоа што тогаш беше,
следи без прекин се до денес кога за се одлучуваат само партиите одземајќи им го правото граѓаните
за се на референдум сами да одлучуваат во својата држава Р.Македонија- таа е само народна а не
партиска со извршители на туѓи интереси на САД итн.
Како што САД не дозволуваше да полетат авионите и хелихоптерите за да ја бранат и одбранат
државата, територијалците беа без огноспособно оружје. Па таа проклета САД беше носител за
предавста, поставување на заседи, заробување на тенк, крволочни убиства од заседи итн.
Бидејќи Рамковиот договор било дело на агресорот САД врз ненауражана Р .Македонија, и САД на
Македонците им забранил тие да ја бранат и одбранат својата македонска држава Р .Македонија
само од САД-ско косовската агресија, на бандитски начин на граѓаните на Р.Македонија им беше
одземено правото тие поединечно на референдум да се изјаснат за судбината на својата држава.
Ваквиот начин на однесување на САД до денес не прекина.
Дури заложбата на САД- бандитите беше, се да се заврши најбрзолетно и тоа за неколку дена, без
никакви расправии за судбоносна одлука само на штата на се наше македонско. Злочинечката и
крвожедната улога на САД- бандата уште не се заврши. Нивната задача е очигледена- без
македонска национална држава, без службен национален македонски јазик, а и со шкиптарскиот кој
содржи и татаро- турски елементи (Г.Мајер) со кого се монголизираат Белците (Шкиптари,
Македонци, Срби, Црногорци...). Токму само поради монголизирањето на Белците на Балканот, тој
под итно да се забрани во Шкиптарија итн.
Рамковниот договор беше безправна донесен без македонскиот народ да се изјасни- тој со векови се
борел за своја македонска национална држава Р .Македонија, и тоа најжестоко и најкрваво против
Албанците муслимански колонисти за време на Османлиското Царство и Албанците најкрвавите
фашисти за време на Втората светсјка војна, дури и во 2001 година против Албанците само како
САД- бандити. Токму и затоа Рамковиот договор не бил уставен- само домородните Македонцина
бандитски начин само од САД ја изгубија својата национална државност.
Иако на Албанците само како колонисти им следат само граѓански права никако национални кога
нема-ло некаква албанска нација- Албанците се само двоконтинтални (-расни), тие владеат со
македонски општини, школи, менуваат имиња на се и сешто, што никаде во светот не е забележано
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колонисти (странци) да владеат со туѓи простори и установи, кои биле и се само македонски. Од
ваквите злостори САД никогаш не може да се ослободи.
Наведеното говори, граѓаните во 2017 година самостојно на референдум ќе мораат да се изјаснат за
судбината на својата Р .Македонија. Нивното право на самоодлучување им го узурпирале партиите,
кои за тоа и не се надлежни. Нивното одлучување останало воглавно под закана на САД со својата
амбасада каде служуваат мноштво двоконтинентални Албанци.
САД не го почитува Рамковиот договор за вработувањата во САД- амбасадата со до 20% Албанци од
вкупниот број вработени граѓани од Р .Македонија, дури тој е надминат како што е надминат и за
САД- кодошите (предавниците) македонскиот јазик и жестоко се борат за двојачност во сета
Р.Македонија- покрај македонски и шкиптарски јазик кој е монголски. Тие лица кои само за свои лични
цели и верата би ја сменале само во полза на Албанците.
Па Шкиптарите биле само Муслимани=Турци кои со создавањето на Шкиптарија во 1913 година
немале никакво национално чуство (Виликнсон) и не сакале никаков свој јазик туку само турски- па
тие биле само Турци. Шкиптарски јазик бил дело на католичка Италија и католичка Австрија, кои на
новиот непознат јазик отвориле први школи и тоа само од 1924 година. Следи со нашиот
православен Двоголаворел Албанците ги крвават нашите најправославните простори, а тоа се со
вечна подршката на САД, чии чеда се нашите петоколонаши под заштита на САД со својата
амбасада- тие го веат шкиптарското знаме кое е само закрвавено православно знаме и грб
(тн.Византија, Русија, Србија...).
Токму тој САД бил само да се доистреби се што било македонско и се само православно, дури и за
САД-овата Велика Албанија со центар САД војната база во Косово, центар на злото на овие
простори од кое никако не можат да се ослободат Православните на нивниот најправославен Балкан.
Албанците биле и останале само најголеми лажговци- за Албанците Илири постанале дури и
Монголите (Гегите како Черкези, Татари...). Според нив, Илири биле и Епирците (Епирци биле
Шкиптарите- Марин Барлети [16 век] пиши, Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно Епир). Па
илирскиот јазик бил само словенски. Токму ова го тврделе и...Виенска канцеларија, Напалеон
Бонапарта... Напротив, јазикот на Албанците не бил илирски= тн.словенски. Албанците биле
Муслимани. Владиката Василиј Петровиќ пишува писмо до рускиот гроф Шувалов дека „Албанците,
Македонците, Бошњаците, Србите и Бугарите, сметајќи на заштита на Русија, ќе останат во својата
вера, а доколку Црна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и ќе примат муслиманската
вера“. Овде се говори само за Правосавни- пред 250 годининемало Албанци Муслимани.
Исламизирањето зема замав последните векови. Гегите не ги наведувал Марин Барлети (16 век) во
својата книга Скендербег. Ист бил случај и со Григор Прличев во Скендербег. Григор Прличев Гегите
ги има само во Сердарот. Тоа било само во 19 век- тогаш Гегите биле колонизирани меѓу Шар
Планина и Врање. Исто така, тие биле колонизирани и на крајот на 18 век во северна Шкиптаријајужните Тоски во 20 век велат за северните Геги, тие се дивјаци. Гегите носат бело кавказко капче, на
македонски кече од кечава волна. Значи, Гегите биле само со кавказко- црноморско потекло и
тамошни традицииитн.
Албанците Азијати (Геги) и Епирци (Шкиптари=Тоски) како најголеми лажговци тврдеа, во
Р.Македонија имало еден милион Албанци. Со тоа тие го оспоруваа постоењето на се македонско, и
дека со Македонците мора да се заврши. Па тие никогаш не сакаат да има пописи, а кога имало
пописи тие биле и со мртовци.... За ваквата состојба тие не можеле вечно да лажат. Така тие
тврделе, Албанци имало 400.000. Тоа содејствува на околу 25%.
Меѓутоа, според бројот на пратеници тие никогаш тој процент и не го достигнале. Ваква пресметка им
направил и германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга „Македонски јазол“стр. 23: „Албанците одбија да учествуваат на пописит на населението. Оттаму се доби впечаток дека
тие не би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното население одговара на
бројката од 22,9%. Оваа бројка не и одеше во прилогна нивната намера за уште поголема
застапеност на македонската територија како и во јавните и државните институции. За да ја
достигнат бројката од 40%, колку што тие тврдеа, им требало уште неколку годинидо следниот
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на државјанства на илегално преминатите
Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегаа од Косово во првите нереди во 1881
год., а особено по војната од 1993 год., и за кои албанските лидери се погрижија да останат. Со
помош на нивниот висок наталитет за одреден временски период сигурно ќе се доближат до
посакуваната бројка од 40%. Тогаш ќе прифатат да учествуваат на попис“... .„Иако ги бојкотираа
претседателските избори, етничките Албанци во Македонија земаа учество на парламентарните
избори. На зачудувачки начин бројот на пратеници избрани од албанското население во Македонија
не ја достигна ни официјалната статистичка бројка на пописот за учество во вкупното население од
22,9% (а да не зборуваме за наводните 40%)! По првите слободни избори во Македонија во 1990 год.
23 од 120 пратеници во парламентот беа Албанци, т.е. 19,2%. Во 1994 год. беа 19 пратеници, значи
15,8%, и во 1998 год. беа 21 (+1), тоа се 18,3% од вкупниот број пратеници. Далеку од бројката од
22,9%“.
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Со тоа што Албанците Азијати и Епирци тврдат, Македонците биле само Православни, а Албанците
само Муслимани, нивното лажење лесно се одготнува- тие без Неалбанците не би можеле да бидат
ни 14%, значи, само со 1,4% Епирци- најмалото малцинство во Р .Македонија. За доказ дека тие се
само како муслимански колоности, Шкиптарија Македонците со исламска вероисповед не ги признава
за Македонци. Истото важи и за албанските партии во Р.Македонија, за кои Македонците со
исламска вероисповед била само Албанци- Муслимани има Македонци, Срби, Турци...
Албанците, исто така, тврдат, Албанците овде биле во ропство, кое било само православно. Со тоа
што тие говорат против православието, а Православните за Албанците се неверници, Албанците
одбиваат да и плаќаат на православната држава Р .Македонија за од нив потрошената струја,
комунали, вода...Следи со децении жителите во Тетово живеат поефтино од жителите во Битола итн.
Така тие во Р.Македонија врз Правослвните само си паразитираат. Па со тоа што за албанските
имоти до 1913 година Албанците немале доказ за сопственост, тој бил само православен присвоен
имот итн. Се заклучува, Македонците се само во албанско муслиманско ропство, најжестоко од 19
век итн. Македонците само бегаат што подалеку од Албанците со кои никако не се живее-ло.
Бидејќи во Р .Македонија никогаш немало 20% Албанци за да има важност Рамковиот договор, исто
така тој не е важечки. За да се потврди злочинечкот чин на САД, Руси во прибалтичките држави има
преку 20%, рускиот јазик не е прифатен. Во Франција само околу 50% се Французи- само
францускиот јазик е службен; Марсеј е воглавно арапски без арапски јазик. Во Шпанија има Шпанци,
Каталонци, Баски...службен е само шпанскиот. Во САД колку што имало Англичани имало и
Германци- англиски останал службен- во САД Индијанците ги истребиле. Следи Македонците се како
Индијанците во каубојскиот САД.
Се ова се потврдува и со тоа што во Рамковиот договор нема никаква финансиска рамка, Албанците
како 100% колонисти во Р .Македонија како паразити ќе ја цицат и доисцицат нашата македонска
православна крв. Од друга страна, мнозинство Албанци 90% се само Азијати Геги (Черкези,
Татари...) колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шарпланина. Пак, Албанците како Епирци се
малцинство- само 10% Шкиптари= Тоски. Бидејќи Гегите се со монголско потекло, Р.Македонија да
постане гегска-монголска, на САД треба да му се суди.
Со тоа што Шкиптарите во Р.Македонија се најмалото малцинство, изучувањето на шкиптарскиот
јазик од мнозинството Геги и други Муслимани бил, е и ќе биде само злосторнички чин подржан од
САД- гарнитурата во соработка со Албанската мафија која е само шкиптарска од времето на
Османовото Царство- тогаш Православните биле масовно убивани... Само така мафијата се
стекнала со моќ... И конечно, без потполна реципрочност за се со Шкиптарија за своите малцинства,
Рамковиот договор е расно-фашистички договор и тоа во потполност само на штета на Македонците
и нивното правопславие.
Бидејќи со Рамковиот договор само Македонците го изгубија правото да имаат своја национална
држава, Македонците си го задржуваат своето национално и човечко право на референдум во 2017
година да одлучат за својата национална државност. При тоа ќе мора да му се укаже на САД, САД да
прекини да врши злостори врз Македонците и другите Православни.
Во прилоге и мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други кои се
најдуваат во www.brigien.com за потеклото на Албанците, нивното колонизирање, нивните ѕверства и
се друго..., подржувано од САД... Исто така, и во Германската национална библиотека, Европската
библиотека и Баварската државна библиотека.
Lence Petkovska Pocituvan,morav da go spodelam Vasiot post,se tocno kazano vo nego,Vi blagodaram,....
Zive Naumovski i jas isto,,,
Jovica Noveski Makedonija na makedoncite
Tode Tode Ognen Ova treba i na Tramp da mu se zakaci na zid . Toj osnova komisija koja kje gi preispituva vladeenjata na
Bush,Klinton,G.Bush i Obama. Tie bukvalno molat za vakvi tvrdvnja. Da se nadevame deka Toma ima sve pod kontrola +
profesionalna snimka etc...
Stojmir Petrov Tekstot "drzi voda" zosto ja iskazuva vistinata za makedonskiot narod i hronoloski dadenite zabeleski na avtorot,
ja kazuva vistinata za nepravdata koja vo XXI vek mu se nanesuva ne samo na nasiot narod, tuku so "Ramkovniot Dogovor" mu
se odzema drzavnosta na Makedonija, steknata so krv so vekovi. Bi bilo dobro za potkepuvanje na vistinata, da se napravi popis
vo Makedonija i da se donesi Referendum za Ramkovniot Dogovor za da se proglasi za nistoven od narodot. Vreme e
Makedonija da bide samostalna i da si ima svoi vooruzeni sili, za da nikogas nikakvi natrapnici ni ja odreduvaat sudbinata, no za
toa e potrebno i Makedonija da ima "sozreani lugje, a ne kako denesnite, prodazni "fic-firici", koi poveke gi interesirat parite
otkolku svojata drzava. Toa e fakt dokazan vo poslednite 10 godini, da se ukinat site partii i da se biraat lugje od cela Makedonija,
zreli, pravedni, iskreni i ne aramii, koi samo go zadolzuvaat makedonskiot narod, pod laznoto "patriotsko cuvstvo", deka samo tie
se "zagrizeni za Makedonija...."
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ПОБЕДИЈА АПСОЛУТИСТИТЕ ГРУЈО И ЗАЈКО СО СВОИТЕ ПАРТИИ- ИЗГУБИ МАКЕДОНСКИОТ
НАРОД
Во првите парламентарни избори како член на ВМРО-ДПМНЕ во Битола и кандидат за пратеник
изгубив тесно. Тогаш на партијата и се приклучија искрените луѓе кои ја сакаа својата Македонија.
Мене моите роднини, кои биле поврзани со ВМРО, ми советуваа, не е време да стапам во таа
партија, оти ќе страдам:
Јас како доктор на наука и член на ВМРО- ДПМНЕ бев избркан од работа на 20.05.1991 и судскиот
спор го изгубив тесно- од 13 пресуди 7 : 6. Барав помош од Лупчо Георгиевскии, преку Димитар
Црномаров, бев одбиен- јас сум бил Македонец а не Бугарин. Ако немав работен стаж од Германија
ќе немав ни 15 година стаж, ќе останав без пензија и на улица- примам пензија околу 42% многу под
државниот просек.
По изборите Д.Црномаров, како апсолутиста, околу него собрал лекари, аптекар итн. кои никаде ги
немаше на изборите- сите тие увидоа можност да се дочепкаат до било што за лични цели- јас како
Македонец не бев подобен, што до денес важи.
Бугаринот Лупчо Георгиевски околу него собрал Бугари за кои македонска нација никогаш и не
постоеше. Ова му го озвозможија правните акти на партијата тој да избира луѓе сите за него и за
неговата бугараштина подесни.
Со истите правни акти Никола Груевски партијата ја направи негова своина со одборници и
пратеници кои за него се подобни. Следи оние членови на ВМРО-ДПМНЕ кои и партијата ја
создадоа, беа отфрлени, а во неа дојдоа лица по мустер на Никола Груевски. Со такви одборници и
пратеници зависни од челникот на партијата градот Битола се уништи, се се гради во Скопје, Штип,
дури и Прилеп- Прилеп беше најголема населба во Околијата Битола во ФНР Југославија. Битола
стана село, и битолските селанчиња продолжиле да одат на печалба во странско, а со Никола дури и
во Скопје град простран на Скопско Поле, негова жива гробница.
Со тоа што во Битола нема одборник и пратеник маж на Никола да му покаже заби за Битола во која
глумец глуми греадоначалник три мандати е неиздржиливо. Со ваквата кадрова политика со подобни
кадри мојата Битола е уништена- од центар на Румелија до Елада (тн.Грција) за време на
Османовото Царство- сите цркви на Елада биле под соборната црква Свети Димитрија- Битола.
Денес Битола за Скопје е село, ќе стане и за Груевовиот Штип, а и за инает и на Прилеп- во него има
мноштво инвестции, но не во Битола во која беше гигантон Фрижидери..., и ЗИК „Пелагонија“ сега
како ЗК „Пелагонија“ стана само скопски итн.
Па ништо нема повеќе битолско. Дури од Битола ја отцепија Општина Могила, Општина Новаци,
битолско Мариово со рудно богатство, а Општината Прилеп остана негибната. За се ова битолските
одборници и пратеници само си молчат за свои лични цели- да си останат одборници и пратеници со
своите лични доходи...
Во овие пратенички избори бев изненаден што многу мои блиски сопартијци од ВМРО- ДПМНЕ
прогласени неподобни од новодојденците во партијата кои не беа мажи да бидат членови на
партијата во првите парламентарни избори да постанат најголеми непријатели на партијата кои тие
ја создадоа, и против себе да гласат. Кога некој крварел за партијата кога таа се основала, а гласа
против неа, грешник е Никола Груевски кој на сите неподобни сопартијци мора лично да им се
извини- за ова нема опростување, партијата е народна а не лична на поединци.
Како што беше Лупчо Георгиевски- бугаринот ист е и Никола Груевски- штипјанецот. Ова ним им го
овозможија правните акти, челникот да си избира свои доушници, ненародни елементи. Исто било и
со Бранко Црвенковски и Зоран Заев- со тоа што зајко беше ослободен од претходникот да не скапи
в затвор, Никола треба да се преиспита самиот, да му се врати на народот, поготово Битола која
според сите извори, само таа личела на град, а денес се поселанчува и доиселува.
Како прво, македонските партии мора да си ги променат своите правни акти, со кои одборници и
пратеници може да се предлага и избира само од месните зедници до општински, а никако странци
за Битола Никола и Зоран. Па се нивно 100% мора да отпадне- денес сме 21 век, а не кралство до со
19 век.
Само така народот ќе победи, и ќе си го почитува својот избор и партијата, која ќе биде општа
народна а не Битола да биде само штипска и струмичка.
Stojmir Petrov Bravo Risto, so ova pismo go iskazuvas svojot revolt i se distanciras od pogresnite politiki na VMRO-DPMNE i od
dvaicata nejzini Predsedateli (predhodniot i segasniot, deka sekogas si vodele samo nivna privatna politika a ne i narodna...Sega
distancirajki se od niv, pokazuvas deka si ispraven i cesen makedonec (sto porano ne se znaese,bar za mene) i mnogu od
makedoncite koi ke gi procitat tvoite istrazuvanja vo Istorijata ke ti veruvaat poveke kako na objektiven covek-istrazuvacistoricar.Mnogu e vazno da imas svoj stav za nestata ( i vo politikata), za da bides prifaten i cenet kako objektiven naucnik.Se
slozuvam so Tebe za Bitola od centar na Rumelija, denes pomali gratcinja stanaa centri na mokta zatoa sto od niv izlegoa
politicari koi si vlecat samo za svoite gradovi.No ima "dana za megdana", verovatno seto toa ke se popravi so tekot na vremeto, a
segasnite politicari ke zavrsat na bunisteto na istorijata...Skopje se izgradi tolku mnogu, no zatoa drugi ruralni mesta se uste se vo
kal, zosto site pari sto se davaat se od siot narod od Makedonija i toa od glavniot Budzet na drzavata, skopjani gi imaat site
privilegii da se vozat vo gradski avtobusi za bespari, dodeka drugite penzioneri si gi plakaat site davacki na drzavata.No da se
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nadevame poleka i postepeno i nie "ke imame pravna drzava"...Pozdrav i ne zaboravi deka i "staroto VMRO", nema svetli stranici
vo Istorijata, zosto "togasnata Revolucija pred Ilinden i posle Ilinden si gi jadela svoite deca", sto ke rece se ubivale po sofiskite
ulici i Gorna Dzumaja, a Pirinskiot Kraj e grobista na site nivni zlodela. Toa go pokazuva Tretiot tom od Istorijata na Makedonskiot
Narod izlezena 1967 godina istrazena so informatori koi bile bliski na nasite revolucioneri koi "slucajno ostanale zivi"...Nie
makedoncite kako da sme prokolnati mal narod a tolku zrtvi dadeno za nasata sloboda platena so krv, koja na nekoj nacin i denes
prodolzuva da se dokazuvame "Koj od nas e pogolem makedonec"...Zosto tokmu "patriotite", drugata polovina od makedonskiot
narod go narecuvaat "predavnici", kako tie da go dobile "certifikatot od Boga", da kazuvaat i vladeat so Makedonija....
Gjogji Risteski
Значи сепак се наоѓаме по СТРАДАЊЕ ,Македонците повторно се сардисани ,да речеме од ВРХОВИСТИТЕ или нивните
наследници.Но најмногу ме погоди што твоите те советувале дека не е време да стапиш во ВМРО-ДПМНЕ,(далечната
1991)зашто ќе страдаш.И мојот родител кога ги виде на почеток се повлече и му велам што е работава,ми вели оВИЕ НЕ
СЕ ВМРО ,како бе,му викам сега МАкедонија ќе биде,НЕ рече и толку,а два пати лежеше во затвор,ГИ ЗНАЕШЕ
НИВНИТЕ ПОСТАПКИ:ДАЛеку сме ние од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА.
Stojmir Petrov Prijatele, jas ne sakam da bidam "vojnik" na nitu eden pomalku pameten covek od mene. Moze da razgovarame
kolku sto sakas no mene me interesira samo dobroto na makedonskiot narod, a VMRO ne e "toa dobro" bidi siguren...Toa e dolga
prikaska i ne ni mesto ni vreme tuka da se prepirame jas i vie i da dokazuvame "koj od nas e pogolem makedonec".Poz.

НАРОДОТ ВЕЛИ: ОД КОЛ НА КОЛ, САМИОТ НА КОЛ- БЕЗ НЕ ИЗВРШЕНО ПЛАТЕНО ОБЕЌАЊЕ СО
ЗАЕВ СЕ Е ГОТОВО
Македонците во војно време, на предавниците, без судење им извршувале смртна пресуда. Е
познато дека Албанците за попис и избори им плаќале на Циганите. Ова бил со цел Албанците да се
прикажат повеќе, и само така тие би можеле да ја излажат светската јавност. Иако така Албанците и
сами се лажеле- без Неалбанците во Р .Македонија Албанците не би можеле да бидат ниту 14%,
Заев се одлучил на недозволив начин да го поткупи Албанската мафија за Заев да гласат Албанците,
Циганите... Со тоа што Заев ги изгубил изборите, за него важи народната изрека: Од кол на кол,
самиот на кол- влезен до мозокот кој е толку глуп. Па ќе следи без не извршено платено обеќање со
Заев се е готово- него ни Богот како грешник не ќе може да му помоне. Токму и затоа губитникот се
жали- кутриот.
Денес (13.12.2016) вО ZURNAL.NET е објавен написот:
СПРЕЧЕН ФАЛСИФИКАТ: СДСМ спречени во обидот да подметнат лажни записници од ИЕ 6
Лидерот на СДСМ, балистот Заев нема образ, повторно не го призна изборниот пораз. Ниту
ветувањето на двојазичност, кантонизација и федерализација, ниту купувањето на 70.000 албански
гласови не успеа да и донесе победа на анти-македонската групировка, СДСМ.
Тоа не му било доволно, па очајните другарчиња на Заев во ДИК пробале да подметнат лажни
записници од шестата изборна единица. Во обидот биле фатени живи (но ако има закони во оваа
држава, треба и да одговараат). Ова го потврди и Филип Петровски на својот Фејсбук профил
„Што не каже нешто ЗаеФ за обидот да подметнат лажни записници во 6ка?! Абдал“, напиша Фили
Петровски на својот Фејсбук профил по мизерниот прес на Зоран Заев на кој не ја признава волјата
на народот.
Тошо Здравев Се калкурира неофицијално од 35,000 до 70,000 албански гласови отишле за СДС. . нека се +/- 50,000
максимум, а 70,000 е напумпана бројка на гласови
Vanco Kolevski Ne samoFilip i biljana vankovska dobila irformaci od nekojsi sigurno frco
Celeski Jonce i 50 iljadi da se plus onie 30 000 nevazecki kolku se toa pratenici Mnozinstvo

НЕШТО ЗА БЛАГОЈА ШАМБЕВСКИ, ДООМ...
На страниците на ФБ - страници сум пишел за Драган Богдановски и Благоја Шамбевски, а нивниот
случај го следев во Минхен- Германија, чија „Македонска нација“ ја купував на Главната железничка
станица во Минхен. Во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен јас бев вработен како научен
соработник.... Јас не се приклучив, затоашто дознав многу за кодошлукот,и за овде наведени жртви...
Исто така, и бугарштината кај поединци, поврзани со Софија, потврдено дури со Лупчо Георгиевски...
Па дознав од Тоде Шамбевски,внукот од брат на Благоја Шамбевски, со кого бевме во ВМРО - ДПМНЕ
и кандидати за пратеници. Исто така, сум запознает што пишел и Миле Илиевски. Многу добро сум
информиран и од Блаже Јовановски- многу добар пријател на Гојко но не и на Мане Јаковлевски итн.
Со поединцисум разговарал, кои го напаѓале само Драган Богдановски- тие ме убедуваа, Драган
Богдановски бил кодошот. Ним им велев: Како е можно, кодошот Драган Богдановски в затвор да
скапува, окото да му е горено, нозете кршени...а вас влакно не ви фали- расправата завршуваше.
Следи напис од 01.12.2016, кој го симнав од ФБ- страниците- во 15,50 часот. Еве го даден целост:
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Zhivko Apostolovski added 7 new photos — with ZK Vmro Dpmne Pert.
Политичката состојба во Македонија, односно кандидатурата на поранешниот удбаш Слободан
Богоевски за претстоечките избори ме доведе до ова Прашање: Како денес се снаоѓаат поранешните
македонски удбаши?
Одговор: Како и во комуњарска Југославија, ОДЛИЧНО.
Еве и друг пример, Иван Петрески-Џо:
Портетот на Иван Петрески кажува дека тој е обичен уличарски апаш со дебело меѓународно
полициско досие и депортирања поради неговите “уличарски дела“ (кражби, тепачки, палење на коли
и т.н.) во Америка (Канада), Европа (Германија) и Австралија.
Како агент на УДБа, после убиството на секретарот на ДООМ, Благоја Шамбевски, за кое и самиот се
имал пофалено дека го сторил тоа убиство, се инфилтрира во ДООМ и преку УДБа (привремено)
издава паралелна “Македонска Нација“ припремена во Скопје, а печатена во Германија, и “Политичка
Платформа и Устав на Движење за ослободување и обединување на Македонија“. Во “самостојна“
Македонија успева да ја присвои зградата на “југословенската“ (македонска) “Матица на Иселеници“,
која денес е претворена во “невладина организација“, а на која тој е нејзин челник.
Додатно на сето ова, денес Петрески е еден од “напочес(те)ните“ Македонци како што е очигледно
на подолните слики, во друштво со Премиери, Академци, или Поглавари, на важни државни настани.
Сликите од книшката со уставот на ДООМ се од книшка во сопственост на Јоле Марковски од
Волонгонг, Австралија, член на ДООМ, а “подарена“ од Иван Петрески, со надеж/цел да го придобие
во неговото лажно (удбашко) “Движње“, но како што се гледа од напишаното (на закаченото ливче)
од Г-нот Марковски, намерата му е проѕирна и неуспешна. Од Петрески имам прочитано и две писма
до двајца видни членови на ДООМ, едно до Миле Илиевски од Шведска и до Стојан Србинов од
Мелбурн, Австралија, во кои ги кани да му се придружат во неговото “Движење“, во обид да направи
раскол со вистинското ДООМ, но и нив не успева да ги придобие.
Janko Tomov Risto i jas imam nekoi evidencii za Petreski, koga ke bidam posloboden ke napishm neshto.
Risto Ivanovski Мане Јаковлевски и Петревски ја издават Македонска нација. Во неа редовно пишував. Кога почнав на
ФБ да пишам за Бугарите, Македонците се Македонци, повеќе не можев да објавувам.
Petar Trajanov Прочешлај ја малку меморијата и сконцентрирај се на браќата Јаковлевсќи......???????Потсети се на
изреката двајца Македонци = тројца кодоши......
Stojmir Petrov Toj sto grob kopa na drug (Dragane) sam pagja vo nego...Ako imas "ponjatie" sam da procenis, ona sto go pisuva
Risto za poveketo spomenati vo negoviot tekst ete nasinci koi ziveat vo dijasporata, mozes da zakljusis "kolku mozak imaat t.e.
kolku nivniot mozok ima "vijugi". E sega zamisli gi tie lugje da dojdat vo Makedonija i da vlezat vo Parlamentot kako inspiratori na
"novoto"...Pa tie aber nemaat od nisto, a ne od politika. I denes vo segasniot Parlament ima takvi, zatoa ne ni odi
rabotata..Makedonija ne moze da se "komanduva od nadvor"...

ПАРТИСКИТЕ ГРАБЕЖИ НА ДРЖАВАТА БИЛЕ В РЕД - САМО НА ОНИЕ ОД САД ПРИСЛУШКУВАНИ
ТЕЛЕФОНСКИ НА ВМРО - ДПМНЕ ИМ СЕ СУДИ
Со укинувањето на Охридската архиепископија, 1767 година, опстоила само Цариградската
патријаршија. Нејзините припаницибиле Грци- името Грци го внеле само Франките (Германците),
што важело и за Византијците од германецот Волф (16 век).
Со цел православните меѓусебно да се истребуваат, султанот во Цариград ја создал Бугарската
егзархија. Центарот на двете цркви биле само во Цариград- за ниедна црква не бил центар Атина и
Софија. Следи Еладците во 19 век биле само Римјани (Ромејци) со главен град Цариград, никако
Атина (Фергусон...). Дури на Румелија до Атина центар и била само Битола, а сите цркви во Елада
биле само под соборната православна црква Свети Димитрија- Битола со тн.византиски православен
Двоглаворел- тој ги краси македонските цркви.
Поради старословенски јазик Македонците станале припадницина Бугарската егзархија, а Власите
(овчарите според тн.словенски бог Велес=Волос Св. Влас) под Цариградската патријаршија, дури под
Свети Димитрија- Битола со македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине- само од 300-та
г.п.н.е.
Ова било повод, Власите да бидат во служба на Османите, кај кои трговски јазик бил коине. Не само
тие да биле во служба на Османите, тие имале привилегија како овчари да не плаќаат пашарина,
како спротивност на Македонците кои за се морале да си плаќаат. Токму и затоа Македонците во
однос на Турците= Муслиманите и Власите само како Грци морале да бидат најсиромави.
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Власи како такви биле привлегирани, богаташи и тоа кога немало македонска држава, а во служба на
окуптарите на Македонија Османите со своите турски= албански чеда, што продолжило и со
окупациите на балканските држави, поделбата на Македонија- и тогаш Македонците беа убивани, а
затворите полни. Во ваквите странски владеења Македонците секогаш биле сиромаси, а Власите
нормално имотни и богати.
Во СФРЈ имаше привилегирани луѓе кои можеле да бидат трговци во странство, и така тие таму си
натрупувале богатство. Следи распад на СФРЈ , и наследниците на СКЈ со Бранко Црвенковски во
Р.Македонија не сакале да има самостојна македонска држава со свој македонски народ, со своја
химна, со знаме итн. Тие на се тоа се спротиставувале во Собранието на Р.Македонија и во него си
донеле закон за приватизација, раководниот комунистички кадар на власт цел имот кој се создавал
од народот по Втората светска војна да се оплачка, се да се уништи, цел работен народ на улица да
се исфрли.
За ваквиот грабеж најголем виновник бил Лупчо Георгиевски со своите приврзаници кои ги изиграле
гласачите откажувајќи се од Собранието, кои ним им дале доверба тие народот да го застапуваат во
Собранието.
Бидејќи бандата на Лупчо Георгиевски имаше намера да се доплачка и доуништи народниот имот,
тие не влегле во Собранието за тие да го штитат народот од најмасовниот грабеж на имот кој се
создавал преку 45 години, со мноштво самодоприноси. Така бандата на Бранко Црвенковски со
своите раководни кадри го оплачкале и уништиле имотот, а вработените ги избркале на улица како
питачи.
Место Лупчо Георгевски со својата арамиска банда да изврши ревизија на сета приватизација, и таа
да го затвори водачот на арамиската банда Бранко Црвеновски со своите соарамишта- раководен и
партиски кадар, тој беше против ревизија на приватизцијата и со својата банда оплачкале се што
можело да се дооплачка.
Со арамилокот на бандата на Бранко Црвенковски и бандата на Лупчо Геориевски народот се
оплачка. Двете банди биле немакедонски- првата не сакала да има било што македонско, а втората
била на Бугари и бугараши. Само така Македонците двојно биле оплачкани и унштени.
Бидејќи државата САД со својата САД војна база во Косово, со свој центар САД амбасада во Скопје,
се бори да се уништи се што е македонско, кога на власт последните годинидошле Македонци кои
сакале да опстои Р.Македонија со својот државнотворен македонски народ, САД бандитите како
продолжение на војната агресија во 2001 година од САД војната база од Косово во неа насобрале
монитран телефонски прислушен материјал само од раководниот кадар на ВМРО- ДПМНЕ, кој со
годинисе користи само со цел само Македонците да ја ја изгубат државноста, да се смени името на
државата, таа да не биде никако македонска, со македонски јазик и македонска црква.
За таа цел само во Р.Македонија се оформи СЈО за САД да суди со свои незаконски телефонски
прислушкани и дотерани разговори со единствена цел да се позатворат арамиите на ВМРО- ДПМНЕ,
за кои досега не беше изложен ниеден материјален доказ, божем арамии биле вршките на ВМРОДПМНЕ а не оние на бандите на Бранко Црвенковски и на Лупчо Гергиевски, никако Зоран Заев кој е
потврден арамија снимен повеќепати, и ослободен од затвор од неговиот ментор Бранко Црвениот,
поради кога Македонците со децении крв плукаат. Па само заради грабежот во ТАТ- Битола имаше
мноштво самоубиства итн.
Ако САД бандата се бори за правдина, таа нека дозволи да се изврши ревизија на приватизацијата
на двете банди на црвениот и бугаринот, потполни македономрсци. Следи заклучокот, ако би имало
арамии на Никола Груевски, тие се ништожни во однос на оние на бандите на црвениот и бугаринот,
кои никако не го признаваат македонски народ како нација со свој посебен македонски јазик.
Македонски службен јазик бил брсјачки, значи само бригиски: па египетскиот крал Псаметих (7 век
п.н.е.) напишал, Фригите (ф=б) биле постари од Египтјаните. Јазикот бил прајазик на белата раса со т
за трето лице еднина и дативно у кое е пренесено дури во Индија, Кина и Јапонија (Аину). Да се
униши бригискиот јазик од постледено доба, а Европа била дивјачка и канибалистичка дури во 16 век
(Х.Џ.Велс), од САД со својот САД амбасадор не е опростиво- САД е само повеќерасен казан со
службен малцински англиски јазик, обесправувајќи ги сите раси и народи населени во индијански
САД со Идијанци во резервати како добиток.
Со тоа што арамија=арамија, а се говори само за САД-телефонските арамиии, се потврдува, врз нас
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Македонците има заговор- Македонецот не смее да биде богат. Бидејќи ниеден не станал богат ако
не е арамија по разни поводи, на Македонците од САД- бандата тешко им се пиши. Па САД како
најбогата останала најаримската.
И зошто Македонците мора да исчезнат ? Само заради Рускиот гас, Кинескиот канал..., од кого ќе
има полза цел Балкан, а без корист само за бандитската САД. Секако, ова многу убаво го знае САД
амбасадорот- љубител на Албанците дури радикалисти како 100% колонисти и странци со својата
САД ќе го надвладеат напатениот македонски народ. Само така САД со албанската мафија ќе си ја
оствари замислата исламска Велика Албанија со главен град Тирана и шкиптарски јазик кој бил и
монголски (Г.Мајер), со потекло од Кавказ на Хазарите ( Ротшилд...) итн.
КОНЕЧНО ДА СЕ ОТРЕЗНАТ МАКЕДОНЦИТЕ- СО САД БАНДИТИТЕ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНЕ
Македонците со векови се бореле за своето осамостојување. Бидејќи Европа била вмешана во сите
злодела со Македонците, тие се надевале, ним би можеле да им помогнат само далечните САД-чани.
Па само тие се измамиле, кога тие не знаеле дека САД ја водат Евреите со најбогати семејства, како
што биле Ротшилди. Токму тие биле поврзани со војните што ги водел Напалеон Бонапарта...Со нив
тие и незавршиле- нивна била Октомвриската револуција со новиот комунистички режим на Евреите,
дури и Хитлер кој бил Ротшилд, со идеја Обединета Европа да владеат „чистокрвните“ Германци...Со
ова се и не се завршило. Следи уништувањето во православието во Јапонија со две атомски
бомби ... крвавото распаѓање на СФРЈ ... создавање на исламска Велика Албанија- без Р .Македонија.
Токму Велика Албанија била влезена со глобализација потполно да се истреби православието.
Нивни цели и злодела ги прошириле во Западна Азија и Севера Африка со Хазерски Кавказ, каде
била Албанија.
Еве што токму за Евреите кажал Хенри Форд (американски авторитет на автомобилската индустрија
и писател, 1863- 1947), во „Нјујоркт Тајмс“ 8. март 1925 г.: „Да се подвргнат под контрола 50 најбогати
еврејски финансиери, кои финансираат војни заради сопствени приходи, и војните ќе нестанат“. Само
така ќе се спаси светот а со него и најнапатените Македонциповеќе векови, со цело православие на
Балканот, браќата Македонци...Срби и Црногорцизаедно со Русите и Киевска Русија како Украина.
Напалеон Бонапарта основал провинција Илирија во која спаѓале Словенија и Хрватска- Шкиптарите
биле од Епир. Напалеон Бонапарта бил финансиран од Ротшилд во борба против Русија, а Русите ги
совладале Хазарите на Кавказ...Токму на Кавказ...биле Хазарите. Кавказко- црноморските Черкези и
Татари следела Русија да ги протерува од своите огништа. Тоа било само по Напалеон Бонапарта, а
најмасовно протерување на Татарите и Черкезите било по Кримската војна, и тоа 100.000 Татари и
500.000 Черкези. Тие биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, а без дешешна Р .Македонија.
Вкупниот број на колонизирани Азијата во 19 в. меѓу Шар Планина и Врање биле околу еден милион.
Тие многу се множеле, било крволочни...што Православните без прекин се до денес го доживуваат:
денес Азијатите се Геги 90% и Шкиптарите Епирци 10%- Албанската мафија е само шкиптарска од
крвавите грабежи што ги вршеле Шкиптарите врз Православните, што се до денес и не завршило.
Бидејќи САД останал со Албанците, за Македонците нема место во САД како свои приврзаници. Ова
мора да го сфатат сите Православни-еврејската глобализација е секаде да се уништи православието
што се гледа не само со најголемата антиправославна војна САД база во Косово Бонстил,која допира
не само на Балканот, Украина со црноморието со егејот (Крит...), Западна Азија и Северна Африка.
Никола Груевски да им се извини на Македонците за ширење на американштината и англискиот јазик
со баскетот, оти ние си имаме кошарка. Па САД со нас Македонците си игра кош-капа. И нас ни треба
само трезвеност, се што подалеку од САД бандитите кои братски се поврзани со Албанската мафија.
Никола Груевски да говори само на македонски, претставувајќи го македонскиот јазик, со преведувач
на другите европски јазици, а не само на англиски, почитувајќи го германски,француски...руски...Само
така и тие ќе го почитуваат нашиот македонски јазик,македонскиот народ и македонската држава итн.
Бидејќи англискиот јазик надвладува, а до Втората светска војна тој бил трет јазик по германскиот и
францускиот, Германците и Французите се борат за зачувување на своите службени државни јазици,
говорењето на германски, француски... ќе ги зачврсти меѓусебните врски со Германија, Франција итн.
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Сакале или не ќе мора да следи само обединување на Македонците...Србите, Црногорците...Русите
со црковно-словенски јазик. За ова одлучуваат само Русите и Србите чии службени руски и српски
јазик се само наследство на падежниот старо-словенски јазик- народот говорел без падежи итн.
Па и конечно Македонците мора да сфатат, Македонците со Србите...Русите се еден те ист народ кој
жестоко мора да се бори за свое обединување-САД, Европа со Ватикан не одродуваат и уништуваат.
Ова се гледа преку отфрлување на православниот календар, а МПЦ се спрема да не го слави бадник
како повеќебожен туку како христијански дело на Ватикан и Евреите- без ништо наше македонско.
ВАМПИРОТ САД АМБАСАДОР НЕ ЗНАЕ ДЕКА ИМАЛО МАКЕДОНИЈА НО НЕ АЛБАНИЈА СО САД
АЛБАНЦИ- ДОКАЗ ОСТАВИЛ ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА ) КАПОДИСТРИЈАС
Со годинимакедонскиот народ го трпи вампирот а и бандит САД- амбасадор кој ги штити Албанците
Монголи (Геги- Черкези и Татари) и Белци (Шкиптари) и со монголски јазик (Г.Мајер), а се бори за да
се истребат Македонците со говори од постледено доба. Токму тој како поданикна САД-бандитите со
своите браќа Албанската мафија финасираат огромни средства само со единствена цел да се бриши
се македонско и тоа во полза на Еладците кои никогаш не постоеле до пред 1830 година, никако било
какви Албанци. Ова го потврдува дури првиот Претседател на Елада рускиот дипломат Каподистрија.
Па следи од Тајниот совет на Николај I во војните 1828/9 година предлогот на првиот претседател на
Елинското востаничко собрание,грофот Јоан Каподистрија.Тој предлагал, по распадот на Отоманите,
на Балканот да се создадат пет кралства: прво Елинско кралство, со северна граница Арта- Пинеја;
Кралството Србија со Бугарија и Босна; Кралството Македонија, со Македонија, Тракија и островите
Имброс, Самос и Тасос; Следи Кралството Епир (со Епир, северна и јужна Албанија) и Херцеговското
и кралството Дакија (со Молдавија и Влашка)- тој тогаш живеел и ги познавал сите балкански говори.
Значи, токму тогаш немало Еладци,Бугари, Албанци и Романци со Власи туку имало само еден народ
во 19 век наречен Словени со пелазгиски јазик, а Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид,
Платон ...) како и Македонците ( Јустин).Христијански јазик бил само коине (тн.старо-грчки)-тој бил
само едно: македонски Александријски Птоломејов јазик, и тоа со прва граматика и прв речник само
300 г.п.н.е.
Тоа што Албанците во Р .Македонија 100% биле колонисти, а САД- бандитите и вампирот амбасадор
се залагаат само за монголско- епирските Албанци, кои немале и немаат било што македонско, САДбандитите и вамирот амбасадор под итно да ја напуштат Р .Македонија. Па тие гнасат се македонско.
БИДЕЈЌИ РУСИТЕ , СРБИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ ... ОСТАНАЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ПЕЛАЗГИСКИ
=ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК, ТИЕ ЌЕ МОРА ДА СЕ ОБЕДИНАТ САМО СО ЦРКОВНО -СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Потеклото на луѓето се потврдува со ДНК. Што всушност со неа се докажува ? Само едно единствено
генетско- географската оддалеченост. Па каква била таа ? Само за преселби од југ кон север- никако
инаку и обратно. Дали има доказ ? Да, со Македонците- тие имаат ДНК која потврдува, Македонците
ДНК им се блиски на Критјаните но никако на Подунавците или Заткарпатците. Кои се други докази ?
Крвната група А. За таа да биде создадена би морало да има маласипаница и грип, зашто би морало
да има инфекција од чумата на говедото и грипот на свињата,носители на маласипаница и грипот. Со
тоа што северно од реката Дунав говедото било диво, а јужно домашно, така отпаѓа Белците со своја
крвна група А како вегетеријанска за житарици и мешункасти култури да потекнале северно од Дунавсеверно од реката Дунав флората и фауната не содејствува со белата раса, ниту со Индија..., каде се
одгледува-ле темен чај,свилена буба итн. Дури јужно од реката живее светлата пчела,на север темна
врска со темните раси- пусти, темен чај, коноп итн. Од југ бил ленот и лозата. Бидејќи денес во Русија
и западно од неа не вирее лоза, се потврдува Европа се до денес не е донаселена. Следи Европа се
населила само од Источното Средоземје со најстари населби... најстара култура. Па ова го потврдил
и рускиот автор Нестор (11-12 век). Според него, Русите потекнале од Илирик, кој бил на Балканот. А
и народното творештво на Русите било поврзано со Дунав,но не друга руска река како Дон, Дњепар...
Како говореле Русите ? Со в-н-т: пушкава-пушкана-пушката и без падежно. Вака се говорело не само
во Русија, Подунавјето и на Балканот- во Македонија како и денес. Па што има врска со Македонија ?
Еве што пиши русинот Гриневич: исти знаци со исти значења имало во Русија, Подунавјето, Балканот
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и во Каменот Розета во Египет каде владеле Македонците- Птоломеите. Следи македонските автори
го одгонетнале текстот од Каменот во Розета со битолски говор од 21 век. Што бил битолскиот
говор? Само брсјачки= бригиски. Египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) пиши: Фригите (ф=б) биле
постари од Египтјаните. Дали има друга врска ? Коњот во ...Арабија, Египет бил балкански (бригиски).
Значи,и таму стигнале Бригите со својот коњ и говедо (бригиско= фригиско= фризиско). Токму и затоа
закопот на фараоните бил само со наше говедо- тоа ја влечело погребалната кола а не египетското
говедо со рогови кои биле напред- при пасење морале да се движат назад (Херодот). Таква била
наша Бригија =Брсјакија со говор на Григор Прличев кој до денес е македонски книжевен јазик,а не
оној на Пеонија- според британецот Арнолд Тојнби, јазикот на Пеонците бил словенски јазик.
Пеонскиот (мариовскиот) се разликува од бригискиот (брсјачкиот) по трето лице еднина без
завршеток т, дури нема дативно у.
Дали има следен доказ ? Јован Цвииќ запишал Брсјаците биле на Балканот пред да има преселби на
Словени до 7 век.Бидејќи нема ниеден материјален доказ/наод за преселби од Заткарпатите и Дунав,
словенските преселби се најголема лага. Па тој тн.словенски јазик бил пелазгиски, јазикот на Платон.
Ова говори, Македонците останале домородци. Јован Цвииќ вели: во Македонија се говорело староштокавски, а се до Крушевац средноштокавски и во Шумадија новоштокавски. Следи во Македонија
живеел стар народ, до Крушевац среден и во Шумадија нов. Не само тоа, ритамот 7/8 е најдобар во
Македонија- според изворот. Не случајно, Скотите се со ист ритам 7/8, оркестар во строј фаланга, со
пелагонски фустанчиња- во Пелагонија не се носеа панталони и по Втората светска војна со чорапи...
како во село Кукуречани- Битола, и Скотите го славаат и имаат како свој Александар Македонски итн.
Бидејќи преселбите биле само од југ на север,Русите потекнале од Балканот, чие народно творештво
било поврзано со реката Дунав, која до денес останала во сеќавањето на рускиот народ, Русите биле
само Балканци.Со тоа што изворот на сите ни бил само балкански, ние мораме да се обединиме како
најпрво јазично, и тоа само со старо-црковенски јазик. Бидејќи рускиот и српскиот јазик се наследство
само на падежниот црковно- словенски а не безпадежен народен а и со в-н-т, само Русите и Србите
одлучуваат за обединување- ако тие се откажат од своите службени јазици кои се наследство на наш
црковно- словенски јазик, место да има два посебни руски и српски народ, ќе има еден народ со еден
ист црковно-словенски јазик со солунски говор каде бил изворот на јазикот- обединување не е доцна.
Дали Србија и Р.Македонија ќе влезе во ЕУ и во НАТО, јазичното обединување не пречи. И па кога со
ЕУ и НАТО ќе биде готово, со нас не смее да биде готово што го заговорува глобализацијата на група
Евреи,воглавно Хазери, кои библиски биле само верски народ-никогаш етнички, ниту денес.Само ние
сме еден те ист народ со еден те ист пелазгиски јазик кој бил тн.Хомеров (Пасоф-1815, Чулкас- 1907,
Критјаните 1913 година член 5 од Букрештански договор...) тн.Платонов (варварски=пелазгиски). Овој
се разликувал од коине (тн.старо-грчки), кој бил со потекло само од Египет, познат Александријскии
Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е. И од него произлегол црковно-словенскиот, на Македонецот
Константин Филозоф (9 век). Па и затоа следи коине и црковно- словенски имале иста синтакса итн.
Гордана Јовановска За да ја поткрепам оваа ваша теза, ќе додадам дека во рускиот дијалект се` уште се употребуваат
аналитичките древни форми, односно непадежни форми!

ВО 17 ВЕК ВО МАКЕДОНИЈА ЖИВЕЕЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ БЕЗ БИЛО КАКВИ БУГАРИ - ПА ВО 17
ВЕК НЕМАЛО НИКАКВА СУЛТАНОВА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА ОД ЦАРИГРАД ЗА ДА ИМА БУГАРИ
Денес сме сведоци државата Бугарија од 1908 година,која пред тоа било само султаново кнежевство,
се занимава со своите Бугари кои би живееле во Македонија. Меѓутоа,состојбата била наполно друга
во Македонија- во Македонија имало Македонциво старата ера, новата ера прв и втор милениум-еве
денес (19.12.2016) на Св.Никола видов и доказ од Ватикан за Македонците во 17 век на ФБ- страна:
ОВА ЗОРА ОБЈАВУВА СЕНЗАЦИОНАЛНИ СВЕДОШТВА
За Ватикан во Македонија живееле Македонци уште во 17 век
Според документите од архивата на Ватикан во Македонија никогаш не живееле Бугари или Срби,
туку Македонци. Од документот се гледа дека Ватикан во 1619 година давал стипендии на
Македонците кои сакале да студираат.
Голем број на документи во архивите на Ватикан претставуваат впечатливи и интересни сведоштва
за Македонија и Македонците во периодот од 1622 до 1644 година, пишува весникот на Македонците
во Грција „Нова зора"
Светата столица во 1619 година доделувала стипендии на Македонците за да студираат на колеџот
во Лорето (College of Loreto), основан во 1580 година. Во 1619 година епископ од Далмација бил
задолжен од Папата Пол V да додели места на колеџот за Срби, Бугари и за Македонци.
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Во документите на тој колеџ до денес постојат пријавите во кои студентите од Македонија се
запишувале како Македонци. Во 1620 година во Лорето студирале тројца Македонцикои добиле
стипендија од Ватикан.
Овие документи денеска се отворени за истражување.
Се наведе Срби, Бугари и Македонци. Историски Србија и Бугарија постоела, но никогаш Елада за да
има било каков народ Еладци. Исто така, никаде ги нема ниту Албанците (Шкиптарите)-такви немало.
Па како било можно Бугарија слатко да се исмејува на својата сопствена историја, Македонците име
од старата и новата ера кога на Балканот немало Бугари= Татари, Македонците да ги прогласува за
Бугари ? Како било можно Македонците дури во 17, 18 и 19 век да бидат Бугари кога во Македонија е
без бугарско ? Одговорот е: по укинувањето на Охридската архиепископија со седиште Охрид, дело
само на ненадлежниот султан, сите нејзини цркви припаднале под Цариградската патријаршија. Ова
било повод Македонците да бидат црковни Грци- припадницина Цариградската патријаршија. Токму
ова име било употребувано само од страна на Франките (Германците) за царевите на Македонската
династија кои ја владееле јужна Италија со своите православни цркви- судирот почнал воглавно со
Отон I. Токму ова име Греики (Дојденци) било навредливо име за Македонците кои не сакале да ја
напуштат јужна Италија и нејзините цркви да им ги предатат под владеење на Ватикан. Тогаш имало
две царства: Источноримско (-ромејско) со Македонска династија и Западноримско со Франките.
Македонците сакале или не тие морале да бидат Грци. Како Грци се изјанале Браќата Миладонови,
Григор Прличев итн. Црковен јазик бил само коине- македонскиот АлександријскиПтоломејов јазик,
кој со Апостол Павле станал прв христијански јазик. Следи тој бил наречен грчки јазик. Токму тој бил
како трговски јазик во употреба на Османовото Царство. Со наводот се потврдува, никогаш немало
било каков Османов и грчки етнички народ туку само муслимански= турски и православен= грчки
народ. Коине бил црковен и државен јазик во Елада, на кого Григор Прличев творел. Бидејќи никогаш
немало Еладска или Атинска црква, никогаш не можело да има било каков посебен еладски народ.
Со цел православните меѓусебно да се истребуваат, султанот создал Бугарска егзархија, со центар
во Цариград, а никако Софија. Во неа службен јазик бил црковно- словенскиот јазик. Ова било повод
Македонците да се приклучат и кон султановата Бугарска црква. Со тоа што таа била создадена на
крајот на 19 век, дотогаш никогаш Македонците не можеле да бидат било какви Бугари.Во 19 в. името
Грци го узурпирале Еладците- тоа станало политичко. Ова се потврдува со доказот, со создавањето
на Бугарската егзархија Македонците си велеле: Ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме
Бугари.Значи,Македонци= Македонци,а Грци и Бугари биле само црковни народи, никако инаку-друго.
Shashardi Trajche И двата се политички проект не се етногенеза.Секој што верува во бога бил Балгарин.Македонец е
нешто друго.По таа "логика"и извлекуваат заклучок дека сме Балгари,но денес одат преку црвената линија и викаат дека
сме етнички по потекло Балгари.А од Македонците ја добиваат суштината за да станат политички проект,то ест
писмото,словото и со тоа религијата.Пред тоа Балгарите биле Езичници,до 9 век,и многу подоцна дури и по прифаќањето
на Христијанството,кое кај одело од Царот надоле,додека кај Македонците одело од народот нагоре,имало обид од синот
на Цар Борис да се врати на старата религија,и верувале во бог-тотем Тангра.Овде е целата забуна,а исто е и со
Грците.И двете ја влечат својата суштина од Македонија,а со тоа имаат директна линија до антиката.Затоа се држат
толку цврсто за истата затоа и сите овие жестоки негирања и лаги.Бидејќи ако Македонија постои нив ги нема.Многу е
просто уствари.Плус,во светот има 11 Бугарии,во тоа време две Бугарски царства,на Борис и Крум,од таму уште една
забуна,Грците имаат 4 имиња,Хелас,Грција,Ромеи,Данајци а Македонија е една и има само едно име,од секогаш до ден
денес.И ја има споменато во библијата 39 пати,никојтаму не споменува Грци и Бугари.Тоа е вистината.

ЕДНАШ ЗАСЕКОГА МАКЕДОНЦИТЕ МОРА ДА ГИ ПРОГЛАСАТ АЛБАНЦИТЕ ЗА КОЛОНИСТИ. ПА НА
КОЛОНИСТИ ВО СВЕТОТ НИКАДЕ НЕ ИМ СЛЕДАТ НАЦИОНАЛНИ ПРАВА ТУКУ САМО ГРАЃАНСКИ
Албанските автори многу убаво се запознаети дека Албанци како Муслимани=Турци никогаш немало
вон Шкиптарија-Албанија била на Кавказ.Најбитно е она што го наведува Шкиптарската академија-кој
кога и како започнал со преселување на Шкиптари во Косово Метохија. За ова наведувам во мноштво
мои книгиза Албанците, од кои некои можат да се симнат од мојата www.brigien.com. Ама исто така,и
во нив опширно се опишува колонизирањето на кавказко- црноморски Татари- Черкези, и тоа само во
19 век, меѓу Врање и Шар Планина, околу еден милион, кои малку достигнале во Македонија (Густав
Вајганд, 1924)... Со наводите од повеќето мои книгисе потврдува, Албанците биле 100% колонисти.
Бидејќи ваква била состојбата, истата САД најдобро ја злоупотребува, на најправославните простори
на Балканот ја поставува повеќеспратната в земја амбасада во Скопје и во Косово најголемата војна
база во светот која се најдува вон САД.Со тоа што таа е на најправославни простори, а Албанците се
само Муслимани= Турци, злосторот е најочигледен. Тој е поврзан со исламско= турско САД Косово со
австриско- италијанска Шкиптарија како заедница во исламска=турска Велика Албанија и шкиптарски
јазик кој е и монголски (Г.Мајер), со татаро-турските зборови нешто се разбираат Гегие и Шкиптарите.
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Р.Македонија, Србија и Црна Гора ова албанско муслиманско=турско зло мора да го прогласат само
како 100% на колонисти- Албанци. И еднаш засекогаш братски Правопславните да се здружат против
ова најголемо албанско зло, подржано од САД-бандитите,и само така и да се самоодбранат. Да не се
изуми, на колонистите во светот никаде не им следат национални право туку само граѓански како и на
Циганите- Ромите од ром= човек. Ако Албанците имаат било што човечко,граѓанските права се многу.
ЕВРЕИТЕ ОД СЕМЕЈСТВАТА РОТШИЛД И РОКВЕЛЕР НЕ СЕ ДОСТОЈНИ ДА НИШТАТ МАКЕДОНЦИ
-НИВНИ ЧЕДА СЕ САД-БАНДИТИТЕ БРАТСКИ ПОВРЗАНИ СО ИСЛАМСКАТА АЛБАНСКА МАФИЈА
Македонскиот јазик бил бригиски=брсјачки говор. Па според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и
Ерменија- имало и Фригија. Египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишал, Фригите биле постари
од Египтјаните (Херодот, 5 век п.н.е.). Псаметих и Херодот никогаш не знаеле за некакви си Евреи. А
такви немало, а и не можело да има, потврдено со тн.еврејски јазик, кој бил само сиријски арамејски
јазик. Бидејќи никогаш немало еврејски јазик никогаш не можело да има Евреи во сириска Палестина.
На мојот мајчин и татков македонски јазик читам пропаганден материјал- наслов: Древно пророштво
ја открива иднината:„Едно од најдревните пророштва на светот објавува дека нашата планета чекори
кон средба со најдраматичните настани во човечката историја: крај на денешната цивилизација. Во
пророштвото не се наведува датумот- ниту годината, ниту деценијата, па дури ни векот. Сепак,
дадениот преглед на човечката историја е толку прецизен што последниот чин- единствен кој допрва
треба да се исполни- е потполен сигурен.
Приказната започнува со трагичното прогонство на илјаднициЕвреи од нивните домови во
Палестина. Меѓу заробениците кои царот Навуходоносор ги водел во Вавилон, биле четорите млади
принцови: Даниел, Седрах, Мисах и Авденаго. Во постапка кој нам можеби ни изгледа чудна, но која
била вообичаена во она време, Навуходоносор тие четири момчиња ги запишал на вавилонскиот
универзитет, за да се обучуваат за царски советници“.
Бидејќи Палестина била само сиријска со службен сиријски арамејски јазик „Приказната започнува со
трагичното прогонство на илјаднициЕвреи од нивните домови во Палестина“ била само 100% лага;
Со тоа што сите еврејски имиња не биле познати во историјата, библиските имиња биле 100% лага.
Се наведува историска личност Навуходоносор-тој бил халдејски крал. Дури тој ги отерал Евреите во
ропство во Вавилон. Евреите од Вавилон ги ослободил персискиот крал Кир, а Вавилонското ропство
траело околу педесет години. Со наводот се потврдува дека Кир во тогашно време би бил најглупиот
владетел да ги ослободи Еднобожците= Евреите, кога тој жилаво се борел Евреите= Еднобожците
да ги истреби. Во Вавилон последен халдејски крал бил Набонид-токму него персискиот крал Кир во
539 г.п.н.е. го срушил. Бидејќи тој бил само еретик (Еднобожец), за време на неговото владеење
никако не можело тој да има заробеници Еднобожци. Бидејќи Набонид бил само Еднобожец,
Вавилонците чиј тој бил владетел,во заедништво со персискиот крал него го соборилезаробеништвото 100% лага.
Следи за да има Еднобожци=Евреи во Ерусалим, само од 444 г.п.н.е., почнале да се читаат првите
книгина Библијата ( Ездра), и само оттогаш можело да бидат создадени, никако порано- пред 444
г.п.н.е.- 100% била лага. Бидејќи првите книгибиле пишани на сиријски арамејски јазик, имало само
сиријски народ, никако било каков еврејски народ- тој до 444 г.п.н.е бил само 100% лага. Како што за
нив ништо не знаел Псаметих (7 век п.н.е.), Херодот (5 век п.н.е.), за нив ништо не знаел ни Тукидид,
Платон, Аристотел, Александар Македонски. Евреите биле познати само во Александрија. Па бидејќи
тие го прифатиле хеленскиот повеќебожен јазик коине (македонски АлександријскиПтоломејов
јазик), тие се изјаснале само за Хелени (Зенон Косидовски). И што биле Евреите ? Ништо и
ништожни. Тие на тие простори, како што 100% ја украле месопотамската и египетската историја,и за
нив се создало ново дело Библија непознато во историјата, тие ја прифатиле месопотамската
трговија и банкарство. Се ова говори, Евреите биле луѓе со 100% се украдено. Со таква историја
немало држава и народ.
Вавилонските традициите на трговијата и банкарството- има книга за најбогатиот човек Вавилонец,
тие тоа го пренеле во Европа. Станале богаташи, и со тие банкарски махинации, дури и крволочни
ѕверови. Бидејќи ѕвер= ѕвер, тие се поврзале со Албанската мафија која е исламска, а се бори да го
истреби православието, братски со Ротшилд-ови и Роквелер-ови. Во оваа игра се вклучени мноштво
САД- бандити, кои на злостори заработуваат. Сите тие одлучиле да ги уништат Македонците со своја
стара култура. Бидејќи никогаш ништо немало било што еврејско, не се достојно равни на Македонци.
МОРА ДА ИМА РЕФЕР ЕНДУМ ЗА РАМКОВИОТ ДОГОВОР КОЈ Е ДОНЕСЕН СО АГРЕСИЈА НА САДСЕКОЈ ОНОЈ КОЈ СЕ ЗАЛАГА ЗА РЕФЕР ЕНДУМ ЗА ИМЕТО , НАРОДОТ И ЈАЗИКОТ Е ПРЕДАВНИК
Македонците останале домороднина Балканот од постледено доба, со јазик варварски=пелазгиски=
тн.Хомеров(Пасоф-1816,Чулкас-1907,Букрештански договор-1913 чл. 5...)=тн.Платонов=тн.словенски.
Македонците опстојувале во 18 век-оттогаш во Македонија биле колонизирани Шкиптари како Турци=
Муслимани, што било и во Косово и Метохија- во 19 век меѓу Врање и Шар Планина се колонизирани
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околу еден милион Азијати Геги (Черкези, Татари...). Во СФРЈ со малцинскиот јазик на 10% Шкиптари
Јосиф Броз Тито ги обединал Гегите кои се 90%. Со ваков сооднос 10 : 90% тие се и во Р .Македонија.
Бидејќи Македонците не се изјасниле на Референдум за Рамковниот договор кој нема никаква било
каква Финансиска рамка за Албанците (Геги и Шкиптари) кои 100% се колонисти во Р.Македонија, ќе
мора да има референдум за тој да се потврди или одбие, зашто ќе мора да одлучат Македонците.
Бидејќи Македонците се свои на своето, никој не е овластен да говори за било каков референдум за
било што македонско не само за денешните генерации, туку за претходните кои во своја Македонија
живееле со милениуми, како и за следните кои ќе го задржат своето право да живеат македонски.
Секој оној кој се заскрива за било што македонско со референдум тој бил, е и ќе биде предавник- тој
не е овластен за сите оние кои нема да гласаат од разни поводи (закана, поткуп...), како за сите оние
претходнии следните генерации. Секој оној кој на тоа одлучи, да биде проклет со целото семејство.
ВАТИКАН ОСТАНАЛ КРВОЛОЧЕН НЕПРИЈАТЕЛ ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО - МАКЕДОНЦИТЕ И ДРУГИ
За да се објасни насловов треба да се потсетиме дека со Рим била врската на Мохамед- творецот на
исламот...Во 1071 година Ватикан војува со Македонската династија која владеела во Јужна Италија,
а во ист миг од исток напаѓа исламот. Па тоа било исламско- католичка војна против православието.
Римскиот Ватикан беше носител на крстоносните војни. Тоа беше во име на одбрана на христијаните,
а всушност било само со цел да меѓусебно да се подели и оплачка. Па и затоа дошло и до саканото
уништувањето на православното Источно Римско ( Ромејско) Царство. Како прв чекор што Ватикан го
направи, царот бил рушен, а со тоа и царството. Тоа било само црковно. Бидејќи царот бил тој кој го
назначувал патријархот, него го назначувал Ватикан. Само така, патријархот станал унијатски, а оние
во Цариград унијати. Ова било повод, Русите да го проколнат Цариград и само како унијатски тој од
Русите не бил подржуван и бранет. Така со цариградското православие се завршило. Ватикан е тој
што од султанот барал да се укини Охридската архиепископија, која била апостолска Павлова, но не
Цариградската патријаршија,дело на насилен чин на Јустинијан.Токму со укинувањето на Охридската
црква се сакало да се заврши со православието. Меѓутоа, тоа нашло свое место во Русија, а црквата
била наследство на од Охрид. За да се уништо Руската црква, Ватикан е носител на Октомвриската
револуција и тоа само со единствена цел да се уништи рускиот цар под кого бил рускиот патријарх,
како што било и во Цариград. Ватикан успеал да го убие царот, но не патријархот…Се постава Полјак
папа, а Полјаците ги мразеле Русите. Тој е носител да се распадне СФРЈ , и Цариградската патријарх
да биде под папата- тој станал унијатски. Токму неговата слика е поставена кај патријархот што сите
ја гледаме. Крвавото распаѓање на СФРЈ е очигледено, а и создавање на Косово како втора
албанска држава, а првата беше дело на Ватикан со Италија и Австрија- творци на новиот скиптарски
јазик. Па нивиот папа вели, Православните се умноболни и Европјаните се плашат само од
православието. Со влез во Европа на православните држави, тие најпрво го менуваат календарот- се
доаѓа до католици. Што е со МПЦ ?Нејзините митрополити се школувале во Ватикан и Цариград.И
што со тоа ? Ќе следи да се истребат православните прослави за Коледе и многу други, оставштина
на повеќемилеумските повеќебожни традиции со кои се разликува правослвието. Па ќе се слави
христијански ватикански со својата еврејска основа и месопотамска Семирамида обожувана и во
Палестина- ништо македонско.
ХЕРОДОТ, ЦАРОТ АДРИЈАН, КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ПРОКОПИЈ НЕ ПОЗНАВАЛЕ НИКАКВИ
СЛОВЕНИ. БИДЕЈЌИ НИЕ НЕ СМЕ ДОЈДЕНЦИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ , ПРЕГОВОРИТЕ СО
ЕЛАДА НЕ ВАЖАТ
Учевме, ние сме биле Словени. Пак, во историјата досега никогаш не биле познати некои
живисуштества Словени, затоашто такви народи никогаш немало. Ова се потврдува дури со доказот,
Словени не познавал Херодот, кој пиши само за Келти и Скити, а се говори и за Келто-Скити, северно
од реката Дунав со Црно Море. Живисуштества Словени не познавал ниту царот Адријан (2 век)- тој
бил во со македонската легија северно од реката Дунав (Мемоари на Адријан).Вакви живисуштества
не познавал ниту Константин Велики- тој како син од Никомедија бегал кај таткому по реките ВардарМорава- Дунав...Рајна...Тој во своите писма, испратени кај другарот на неговиот татко, никаде тој не
наведува такви живисуштества. Дури Прокопијне ги познава Словените-такви никогаш немало. Тој
познавал само едно Повеќебожци Склавини, кои живееле во склавини, а склава означувало само
област, како што на латински биле Enklave и Exklave. Овде заедничко е клава. Следи с + клава =
склава, со склавеник=намесник- не инаку. Па имало Склавини=Повеќебожци со својот Хора, кој бил
египетски Хорус и ведски Кришна. Со ова се потврдува, Склавините биле домородцисо исто
верување во Египет и Индија. Па дури постојат и мноштво другизаеднички традиции- без Словени
Бидејќи Склавините имале само домородно потекло тие како Повеќебожци се разликувале од
Солунчани кои биле само Христијани со Исус Христос кој според едни автори бил во Египет, а според
другиво Индија- истоветна врска. Склавините го употребувале домородниот варварски= пелазгиски=
тн.словенски јазик, а Римјаните= Христијани Птоломејовиот коине- тој бил само после 300 г.п.н.е., и
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тоа само во Александрија.
Бидејќи ние не сме дојденци северно од реката Дунав, преговорите со Елада да прекинат- тие се
излишни.
МАКЕДОНЦИТЕ, АТИЊАНИТЕ И СИТЕ ЕЛАДЧАНИ ГОВОРЕЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
Димитри Оболенски пиши: „Концепот ‘варварин’, па и самиот збор, потекнуваат од грчкиот јазик. Во
класичната епоха Грците го употребувале зборот варвари за оние народи кои зборувале на непознат
и неразбирлив јазик и кои не мислеле на грчки, ниту пак се однесувале грчки. Во тој културен
контекст Византијците го користеле и самиот концепт ‘варварин’. Источното Римско Царство имало
толку различни раси што било невозможно да се направи каква и да е позначајна етничка разлика
меѓу Ромеите и варварите. Навистина, Византијците и понатаму велеле дека негрчките јазици се
‘варварски’ и често пати се преправале дека го презираат заради нивната несоодветност и
непријатен звук. Но она што ги издвојувало Ромеите била припадноста кон православната црква и
верноста кон царот. Варварот бил паганин, не бил потчинет на царските закони, ниту непосредно
ниту посредно, преку припадноста кон византискиот комонвелт. Теоретски, паганинот кој ја примил
православната вера, веќе не бил варварин“.
Се говори за поимот варвар. Поимот варвар=вар вар бил двојно вар како двојно вер кај верверица=вер вер...Па вар, вари... Вардар=вар дар останал само на варварски= пелазгиски= тн.Хомеров
(Пасоф-1815, Чулкас-1907, Критјаните кои на Македонците им биле ДНК блиски говореле со
тн.словенски јазик, в. Букурештански договор-1913, член 5) = тн.Платонов= тн.словенски јазик.
Бидејќи Хелените биле само Пелазги (Херодот, Тукидид, Платон), како што биле и Македонците
( Јустин), Хелените и Македонците биле еден те ист пелазгиски народ со еден те ист варварски=
пелазгиски јазик- само со говорни разлики. Следи кај Хелените службен јазик бил јонскиот со слова
од островот Милет, а говорите биле само варварски- на говорите не се пишело.
На атички не се пишело, потврдено од Лукијан (II век н.е.)- Лукијан пишел на јонски, коине и латински
јазик, но не на атички говор. Јонскиот бил развиен службен јазик. Ова било повод, него да го
прифатат и варварите Македонци: Архелај...Филип и Александар Македонски.
Во наводот стои Ромеи и варвари. Меѓутоа, варвари била со почетна мала буква. Следи варвар бил
општ поим, но не етнички: етност=едност- едно исто Пелазги. Еве го најмеродавниот доказ- според
Херодот, варвари биле Хелените во Јонија чиј јазик бил јонскиот. Па јонските слова биле од островот
Милет (кругот се затвора).
Се наведе: „паганинот кој ја примил православната вера, веќе не бил варварин“. Следи варваринот
како повеќебожец кога се христијанизира, тој „веќе не бил варварин“. Па што станало со
варваринот ? Тој бил само христијанин= римјанин (ромеец). Христијански јазик бил само
македонскиот коине, а народен говорите.
Во Источното Римско (Ромејско) Царство имало Христијани со службен македонски Александријски
Птоломејов јазик коине и Повеќебожци како варвари со варварски (народни) говори: атички...
бригиски=брсјачки...
Како што не се пишело на атички, и на брсјачки не се пишело. Ова било повод Григор Прличев да
пиши на коине, но не и на неговиот мајчин и татков говор брсјачки- пишењето на брсјачки не било
успешно како што било на македонскиот коине од 300-та г.п.н.е. Само во Александрија од јонски на
коине Илијада била преведена- во 3 век п.н.е. Со Илијада се зафатил и Григор Прличев- брсјачки
говор бил битолскиот. Оставштината на Птоломеите кои владееле во Египет била на битолски говор.
ЕЛАДСКИ ЈАЗИК НЕМАЛО СЕ ДО 1868 ГОДИНА- СЛЕДИ ДОТОГАШ НЕМАЛО ЕЛАДСКИ НАРОД
Х.С- Вотсон пиши: „Се појака врска со Западот ја поттикнала и ширењето на идеата на
просветителството меѓу Грците...Запознавањето на образованието на грчката јавност со древната
Елада, онака како ја виделе француските енциклопедисти и сентименталните западни филохелени
наголемо е дело на Адамантиос Кораис (1748-1833). Роден во Смирна, Кораис, кој провел шест
годиниво Амстердам и шест во Монтпелиер, а од 1788, до крајот на својот долг живот живеел во
Парис, бил неуморен автор на оригинални дела, преводи, членци и писма. Се посветил на
популаризација на просветителството меѓу Грците и грчките цели меѓу Французите, а изнад се развој
на книжевниот модерен грчки јазик кој валјало да се створи со додавање на класичните зборови на
говорниот јазик и системстизацијата на формалната јазична структура...“.
Па само Кораис бил творец на новиот еладски јазик, катаревуса, прифатен од Цариградската
патријаршија и тоа само од 1868 година- тој во „говорниот јазик“ ги додал „класичните зборови“ на
македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине- коине со Апостол Павле станал христијански
јазик, и како таков бил тн.византиски јазик. Коине како византиски јазик го потврдил и австриецот Хан
(1865 година), а само по три години (1868 година) Цариградската патријаршија го прифатила
катаревуса како службен јазик на Елада. Следи тој од 1868 година бил како прв еладски јазик.
Бидејќи во Елада за време на баварскиот принцОто, прв еладски крал, службен бил коине и
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германскиот, дополнително францускиот, а во 1868 година немало никаква еладска или атинска
црква, основ за да постои еладски посебен народ, Еладците биле вештачка творба само во 19 векникако порано. Следи еладскиот народ бил само европски злостор.
АВТОРОВИТЕ СЛОВЕНИ ИМАЛЕ ТРАКИЈСКИ ТРАДИЦИИ- СЛЕДИ СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ )
БИЛЕ ДОМОРОДНИ НА БАЛКАНОТ
Стјепан Антолјак пиши: „Словените под други имиња се јавуваат доста рано. Но, првите сигурни
вести за нив постојат дури во првиот и вториот век од н.е. Тогашните римски автори ги наречуваат
Венеди или Венети, но сè уште не и Словени. Седиште на Венетите било источно од Висла, од
Карпатите до Дњестар и неговата притока Десна. Подоцна тие заземале и поширокипростори. Името
‘Словени’ (Σκλαυηυοί) првпат се споменува кај Псевдо-Цезариј, византиски автор од почетокот на V
век. Според него, Словените тогаш живееле близу Дунав. Покрај него ова име, кај византиските
автори за Словените се јавува и името Анти, кои живееле во пределот од Днестар до Дњепар. Но,
византиските автори, на Словените, иако поретко, им давале и други имиња (Гети, Авари, Скити)“.
Херодот употребувал поими Анти и Венети, но не и Склавини=тн.Словени- склава област.
Венецијанците не биле Словени. Дури за Германците Венетите не биле Словени. Па Венети=Венети.
Германските автори пишат, Словените имале непознато потекло.
Следи Анти=Анти, Венети=Венети, Склавини=Склавини и Словени=Словени- според слово.
Склавините биле домородни (Гети- Траки), а северно од реката Дунав и Заткарпатите биле населени
Траките- во Скитија. А Аварите биле Монголи.
„Според византиските автори, Словените и Антите, коишто зборувалке на ист јазик, како што пишува
Прокопиј, биле слабо и мошне малку облечени. Но затоа биле високи, и необично силни и по
надворешноста не се разликувале едни од други. Поради таквата физичка кондиција, лесно го
поднесувале недостигот на храна и облека, како и разните непогоди. Храната им се состоела од
полски плодови (жито, просо, хељда) и разновидно месо, (од домашни животни, од дивеч и риба).
Пиеле млеко и медовина, како и пиво варено од јачмен).
Биле необично гостољубиви, што посебно го нагласуваат византиските автори, а се занимавале и со
музика.
Но овие убави особини на Словените и Антите ги засенувале понекогаш нивната меѓусебна
несложност и караници, па дури и омраза, што нивните непријатели знаеле многу вешто да ги
искористат“.
Ова што било со тн.Словени, истото било со Траките- опишано од Херодот.
„Кај Словените и Антите бил особено развиен култот спрема мртвите, кои ги изгорувале. Словените и
Антите како многубожциимале заеднички бог непознат по име. Тој бил единствениот господар на
светот и творец на молњата, што кај јужните Словени се викал Перун. Нему, како на врховно
божество, му принесувале жртвени животни“.
Ова за тн.Словени било тракиски (Херодот).За тоа пиши и Апостол Бонифациј (8 век) кој ги
христијанизирал Склавините=Повеќебожци- тие живееле источно од реката Рајна.
„Но, покрај овој бог имале и разни други виши и нижи божества, на кои, исто така, им принесувале
жртви и потоа според тие жртви врачале. Посебно ги обожувале нимфите (самовилите), реките,
езерата, пештерите и брдата, сонцето, месечината, ѕвездите, огнот итн.“.
Тн.словениски божества имале Ведите. Ама и Персијците (Кавендиш-Линг) и Египтјаните (Луј Леже).
Дури Перун го имале и Етрурците- тие биле само Пелазги.
„Ни Словените ни Антите воопшто не верувале во судбината како старите Грци. Значи кај Словените
постоело еден вид политеистичко боготворење на природните сили на чело со богот на громот, инаку
нивни многу богат пантеон“.
Перун бил истоветен со Зевс- тн.словенски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов јазик.
Risto Ivanovski Oliver Simonoski shared РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ-ТАЙНАТА ИСТОРИЯ 's photo.
Oливер од кога ви вели,инатот е голем ,тракијците и античките македонци биле сродни ,како денес што се мијаците и
брсјаците !!
https://www.facebook.com/RENIIMILA/photos/a.173646289671579.1073741827.173626246340250/366315427071330/?
type=3&theater

ЗОШТО Р.МАКЕДОНИЈА ДО ДЕНЕС ЗАОСТАНУВА ВО СВОЈОТ РАЗВИТОК ?
Плутарх, под 58, пиши: „И навистина, Александар...Кралот застанал до реката и викнал: ‘Па зошто
јас, бедник над бедниците, не научив да пливам?! И веднаш сакал да се обиде да ја помине со
штитот в раце. Кога завршила борбата, од запоседнатите градови му доаѓале пратеници да го молат
за мир. Кога пред себе го виделе кралот како стои во опрема за борба без никаков кралски накит, тие
се исплашиле. Тогаш Александар наредил да се донесе некаква перница и најстариот пратеник, кој
се викал Акуфис, го понудил да ја земе и да седне на неа. Чудејќи се на краевата широкоградост и
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љубезност, Акуфис прашал што сака тие да направат за да станат негови пријатели. Кога
Александар одговорил: ‘Тебе нека те изберат за свој поглавар, а мене нека ми ги пратат стотината
свои најдобри луѓе!’, Акуфис се насмеал и рекол: ‘Но, кралу, подобро ќе владеам ако ти ги пратам
најлошите, а не најдобрите луѓе!’ “
Бидејќи Акуфис рекол, „‘Но, кралу, подобро ќе владеам ако ти ги пратам најлошите, а не најдобрите
луѓе!’ “, а кај нас со генерации се поставале само најнеспособни, кодоши и арамишта, нашиот народ
страдал, страда и ќе си страда.
СКОПЈЕ ЗА РЕК “БИТОЛА“, ЗК „ПЕЛАГОНИЈА “...НА ОПШТИНА БИТОЛА100% МОРА ДА И ПОВРАТИ
Градот Битола во 19 век бил поголем од Белград... По ослободувањето односот на Скопје со Битола
беше само 1 : 1...Па во Битолска околија Прилеп беше најголема населба... Состојбата на Битола се
влошуваше на сметка на Битола- Битола споро растеше..., а Скопје градот покрај реката Вардар го
запоседна Скопско Поле, така тој стана жива гробница. Следи Скопско Поле повеќе не може да си го
храни свое Скопје. За потребите на Скопје...ЗИК „Пелагонија“- Битола, а потоа од 1991 година само
како ЗК „Пелагонија“, мораше да произведува недоходовни култури (пченица, јачмен, сончоглед...), а
доходовното сточарство да го сведе на минимум. Тоа последниве годинистана скопско, на лица кои
од Комбинатот се вон Битола однесле... Да не се изуми, Комбинатот 100% е битолски, субвенциите
100% сите мора да останат во битолско, и тие 100% да бидат наменети за битолско...: комбинатот се
уништува, во него производството не е никакво; свињарската фарма се уништи; бројот на говеда не е
зголемен; комбинатот нема млекара- млекото се носи вон Битола во селско...Не само што се од него
се изнесува во сопственикот Скопје,дури државниот удел се носи вон битолско како битолско станало
скопска колонија. Па за со се битолско да се заврши, на мангупски начин мангупите злобните нелуѓепратеници Општината Битола ја распарчиле на општина Могила, општина Новаци- битолско Мариово
повеќе не е битолско. Што ова говори, Македонското собрание е најголем непријател на моја Битола.
Следи 100% битолската состојба да се поврати, наведените селски општини да се со свои испостави,
100% излиено од Комбинатот 100% да се врати во битолско, а не на сметка на Битола да се развива
Скопје кое битолчани со децеднии го мразат. Па место битолчани со векови да прекинат да се селат
во странство, дури преку океани, да се вратат сите битолчани кои се отидени на печалба во Скопје...
РЕК „Битола“- Битола е битолски комбинат, од кого битолско мораше да има најголем благодет. За
жал, Комбинатот станал државен, а Скопје е држава... Битола веќе станува село и тоа обесправено,
од него битолско нема никаква полза, освен само личните доходцина вработените со зачадуваното
здравје. Не само битолско нема никакво парно греење од комбинатот како што има ...Обереновац до
Белград, битолско од скопскиот комбинат ништо не смее да има- битолско била заложник на живата
гробница Скопје. Бидејќи комбинатот бил само битолски, се што од него во Скопје е вложено до секој
последен денар да се врати во битолско- еднаш за секогаш битолско не смее да е скопско гробиште.
Ако се земе во предвид, колку годиниРЕК бил пуштен во погон, а Битола само ја зачадува и зрачи со
радон, толку годиниР .Македонија со главното Скопје на Општината Битола се и должни, рековското

со децении чадење и децениското радиактивно зрачење со позачестено оболување рак, се тоа ќе мора да
им се исплати не само на оштетените лица и семејства, туку на сите жртви од битолско кои живеат во него.

Пелистер бил прв национален парк со прва ТВ антена за Првата италијанска тв-програма која повеќе
ја нема. И тој требаше да биде Олимписко село на СФР Југославија за Олимпијада во Мексико,
денес 100% запоставен од скопјани за далечната скопска Шар Планина со и сешто од ЕЛЕМ дури
скопскиот рид Водно со Жичара и Крст со струја на Елем- Битола со децении доживува видлив
скопски злостор.
Па следи Битолчани со векови се селеле низ целиот свет, а со децении низ светското Скопје, злостор
врз злосторите-градот Битола со својата стара општина е наполно мртва воглавно од ново Скопје, но
никако од наша македонска Р.Македонија- македонските пратеници и се непријатели на моја Битола.
Goran Tasevski A da bides malku poiskren. Navedi mi eden pretsedatel na vlada sto e Skopjanec?. Navedi mi pretsedatel na
drzavata dali nekoj od dosegasnite bile Skopjani. Kako sto ja ebale tvojata Bitola go ebale i moeto Skopje no ne Skopjani.
Komunistite gi ebaa dvata grada, no ni od niv nemase Skopjani.
Risto Ivanovski Скопје е метропола- Битола село.
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Goran Tasevski Jas samo bev iskren deka bitolcani nemaat pricina da mrazat skopjani. Skopjanite gi nemalo ni vo komunizmot,
nitu pak vo denesnive institucii.
Goran Tasevski Selanite od drugite gradovi koj stanale politicari ja napravija Bitola vo zaborav a Skopje vo beton. Tie sopstvenite
dvorovi i sela od kaj sto dojdaa ne gi sredija, no ete nasite 2 grada gi parcosaa.
Goran Tasevski Ova ti go komentiram kako star skopjanec po tatko i dedo.
Goran Tasevski I najmalku vo Skopje ima skopjani. Ne se ni 30%, za zal.
Risto Ivanovski Јас напишав само: „а не на сметка на Битола да се развива Скопје кое битолчани со децеднии го мразат“.
Goran Tasevski Te razbiram, no bitolcani mrazenjeto treba da go baraat nekade nakaj stipsko,bidejki 80% od nasite politicari
doagaat od toj grad. Stipjani se krojaci na site gradenja vo Makedonija.
Risto Ivanovski Па сега тие го воздигнуваат Штип.
Goran Tasevski Zboram za postarite vremunja. Planovite za Skopje se od komunizmot.
Stojmir Petrov Risto e vo pravo sto se odnesuva razvojot na Skopje, zosto stana glaven grad na Makedonija i normalno se
gradese poveke na smetka na drugite gradovi vo Makedonija, sto mozebi e i normalno...So sigurnost tvrdam i znam deka se do
'50 god (1950 g.)od minatiot XX vek, Bitola go nosese imeto BITOLE (pravoto makedonsko ime za Bitola...

ЗОШТО ВМРО- ДПМНЕ НЕ ДОБИ 63 ПРАТЕНИЦИ ? ПАРТИЈАТА МНОГУ ГО РАШИРИ ФРОНТОТ
Партијата се бори за секој глас со коготаа постепено ќе може да си ги оствари сите свои заложби. На
ова партијата ВМРО- ДПМНЕ не водеше грижа, па таа сакаше миговите да реши според неа многу не
решени заостанати работи, дури за историјата со векови- партијата не била Инститит за национална
историја ниту МАНУ кои државата ги инвестира од самиот свој почеток за македонската нација. Тоа
што двете установи кои се признати во светот партијата не смее нивното да го презема. Токму затоа
ќе мора да се вршат промени во двете установи со лица кои ќе се бават само македонска историја...
Партијата се зафати со екстерното тестирање, на што се се спротиставија наставниците. Бидејќи тие
не беа задоволни од партиската програма за екстремно тестирање, своето незадоволство го искажаа
во парламентарните избори- партијата ВМРО- ДПМНЕ беше казнета. На ваквиот став партијата беше
обврзана да превземе соодветни мерки со кои наставниците би биле повратени за тие да гласат.
Партијата се зафати и со универзитетите. На ова се побунил наставниот кадар, кој изјавуваше, не е
дозволено никој да се меша во автономија на универзитетите, а такви има секаде и премногу, со свој
огромен кадар, кој партијата ВМРО- ДПМНЕ ја казни на предвремените избори со странската заповед.
Како дополна за странската зависност е странската програма од Кембриџ- како ние да сме дивјаци...
Со Скопје 2014 дошло запустени градски општини- најповеќе Битола без своите две селски општини
Могила и Новаци, дури и без битолско Мариово со рудно богатство за партијата да не се гласа. А ова
што беше случај со Општината Битола се одрази и во другите општини само не во толкав однос како
што беше со Општина Битола. Овде не се работи само за локален патриотизам туку опстојување на
општините. За доказ е Битола- таа од преку 80.000 жители е испод 60.000- дури околу 55.000. И така
Битола во 19 век од поголем град од Белград, до однос Битола : Скопје кога било предложено Скопје
да биде главен град на Македонија и Прилеп да биде најголема населба во Битолска околија, сега да
станува село, битолчани ја казнија партијата ВМРО- ДПМНЕ- таа за се ова мораше да води грижа...
За пример се наведува односот на Љубљана и Марибор- донекаде се одржува без никоја метролола.
Кон наведеното да се надоврзат незадоволството на стари членови на ВМРО- ДПМНЕ, запоставени
од најновопартијците, мноштво од нив не гласале за партијата ВМРО- ДПМНЕ. Па така мноштвото на
незадоволни гласале за партијата на бугарчето итн. Така гласовите се разводнаа до партиска штета.
Ако се соберат сите незадоволни и членови на ВМРО- ДПМНЕ, партијата изгуби преку 70.000 гласови.
Следи албанските гласови биле ништожни, со кои биле изиграни чесните гласачи на СДСМ. Па токму
таа партија не сакаше македонска химна, македонско знаме... македонски општини со државнотворен
македонски јазик итн. Со овие избори, нејзините челници се потврдиле како предавници. Ова мораше
челниците на партијата однапред да го знаат.Тие морале да имаат свои предпресметки за сигурност.
Zac Zoran Ristoski Vo Pert Zapadna Avstralia bitolcani odrzuvaat godisen Bitolski Bal vo klubot Vardar i za zalosno Srspskata
muzika se sviri i pee nad 80%. Nemam povece komentari!
Risto Ivanovski На прославитите и свечености на градските плоштади скапо се плаќаат пеачи од Србија, како за нова
година така и други прослави, а и концерти не само во Скопје туку и другиградови: Прилеп дури за Пивофест, Охрид итн.
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Македонските телевизии пренесуваат директно или снимки музика од Србија. Во РМ беше забранета да се изведува
македонска музика на ТВ и радиопрограми, кафани...
Lazar Stamkov тоа е секаде низ македонијава, за жал и на ова не водеше грижа партијата без цензура и контрола почнаа
да се снимаат секакви глупости по нашите студија, а пинк, гранд, дб, и слични ја бомбардираат нашава територијална
етерија со добро обработени украдени грчки хитови кои тие ги крадат од турција а тие пак од Сирија....! Има
уште.........ама..........друг пат
Николчо Николов Кога е спомнат РЕК Битолчани заборавија кога беше Б. Ц. премиер со неговата демократија
предизвика рушење на некој мост падна и жртва човечка за да се угаси штрајк на работниците од РЕК за повеќе никој да
не смее да прозбори.
Risto Ivanovski Пред да се руши мостот со динамит беше порачан нов мост во Куманово кој го замени стариот... За
злосторот има снимки и сведоци. Дури беа обвиниети вработени од РЕК, избркани од работа, го добија судскиот спор и
се вратија на работа...

БИДЕЈЌИ СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ТРАЧКИ, ДАЧКИ, ГЕТСКИ , СКИТСКИ И САРМАТСКИ ,
ПОТВРДЕНО ОД РИМСКИОТ ПЕСНИК ОВИДИЕ (43 Г .П.Н.Е .-18 Г.Н.Е .), СЛОВЕНИТЕ СЕ ЛАГА.
СЛЕДИ МАНУ И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ИТНО ДА ИМ СЕ ИЗВИНАТ НА
МАКЕДОНЦИТЕ ШТО ТИЕ НИВ ГИ ЛАЖАТ ОД САМОТО НИВНО ОСНОВАЊЕ
Херодот, Тукудид, Платон...пишат, Хелените говореле варварски јазик, кој бил пелазгиски. Јустин
пиши, Македонците биле Пелазги- Македонците биле варвари. Според Херодот, Хелените во Јонија
биле варвари.
За ПрокопијСклавините (тн.Словени) говореле варварски, а за народен јазик како варварски пишел
Приск и сите други. Се заклучува, на Балканот се говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски
јазик, кој бил тн.Хомеров= тн.Платонов јазик.
Коине (тн.старогрчки) бил само Александријски Птоломејов јазик- тој станал христијански=
тн.византиски јазик- Еладците до 1868 година немале свој јазик. Од коине произлегол катаревуса,
службен само од 1868 година итн.
Како доказ дека тн.Хомеров јазик бил само словенски го потврдиле германскиот лингвист Пасоф
(1815), грчкиот лингвист Чулкас (1907), Критјаните во 1913 година говореле словенски јазик (види и
член 5 од Букрештанскиот договор- 1913) итн.
Бидејќи ваква била состојбата, јужно и северно од Црно Море со Дунав и Сава се говорел само
тн.словенски јазик.
Еве го доказот на римскиот песник Овидие, кој никој до сега не го оспорил:
Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши: „Така, ако ли се вратиме во овој тренуток со непрецизните Овидиеви
објаснувања во неговите писма, упатени во облик на песни во Рим на неговите пријатели, познати
под името ‘Тристија’, дека научил да говори, па дури и да пиши песни со јазикот на ‘Варварите’, кои
тој ги назива час трачки, час дачки, час гегски, скитски, или сарматски, ние ипак и од ваквото
објаснување можеме да направиме еден сигурен заклучок, а тој е: Овидие, човек од перо, не може да
научил пет различни јазици, на кои пиши нови песни, туку со поедините називи се служи секогаш во
еднина, те. или им испраќа вест на пријателите, дека пее на гетски, или пак се служи со некој друг
назив, но секогаш во смисол, дека се работи за еден едини ‘варварски’... Според тоа, едно е сигурно:
без обѕир, какво име песникот ќе употреби, секогаш се работи за еден едини јазик, оти да не било
така, тој на некој начин би довил, да даде до знаење, дека пет различни имиња, означуваат пет
различни говори. Значи, на брегот на Црното Море секаде одјекувал само еден јазик...“.
Бидејќи ваква била состојбата, а Македонците се само обесправени и понижени за некакво си
северно- дунавско и заткарпатско потекло, каде биле населени Траките, што го пиши Херодот,
потврдено и од Овидиј, МАНУ и Институтот за национална историја се обврзани да им се извинат на
Македонците кои ги лажат дека тие имало заткарпатско и севернодунавско потекло- ДНК на
Македонците била блиска само на Критјаните, а никако на Подунавците и Заткарпатците. Лагата е
очигледна.
Со тоа што Херодот, Тукидид, Платон, цар Адријан, цар Константин Велики, цар Јустинијан... не
познавале никакви живисуштества Словени, академиците и историчарите ништо не работеле, а
примале личен доход- срамота.
Исто така, во иднина МАНУ и ИНИ се обврзани, да приготват програма со која конечно ќе мора да
завршат преговорите за се македонско со Еладците (тн.Грци) и Албанците (90% Геги воглавно
Азијати Черкези и Татари и 10% Шкиптари и со монголски јазик).
СРЕЌНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЧНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО
СВОЈОТ ПОСТЛЕДЕНОВ ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ ОД МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНИЈА КОЈА
НЕМА НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО НЕАНДЕРТАЛСКА ТН.СЛОВЕНСКА ЕВРОПА .
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ЕВРОПА БИЛА ДУРИ КАНИБАЛИСТИЧКА НЕ САМО НА ПОЧЕТОКОТ НА ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ
ТУКУ И ВО 16 ВЕК , НЕЗНАЕЈЌИ ЗА ЛАЈЦА И ПАНИЦА НАПРАВЕНА ОД ПАНОТ СПОРЕД БОГОТ
ПАН КОГО НАШИОТ НАРОД ГО ПОЧИТУВАЛ.
ИСТО ТАКА, МАКЕДОНЦИТЕ ВЕРУВАЛЕ ВО СВОЈОТ ХОРА , КОЈ БИЛ ИСТОВЕТЕН СО НА КРИШНА
НА ВЕДИТЕ ВО ИНДИЈА И ХОРУС ВО ЕГИПЕТ ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ ИСУС СО ДОПОЛНУВАЊЕ
УШТЕ НА ОБЕДИНИТЕЛОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ СТОИЦИЗАМ БЕЗ
РОБОВИ И МИТРА ОД ПЕРСИЈА ЗА СОНЦЕТО.
СЛЕДИ МАКЕДОНЦИТЕ СИ ИМААТ СВОЈ КАЛЕНДАР, СВОЕ КОЛЕДЕ..., ОД КОИ НИКОГАШ НЕ
СМЕАТ ДА СЕ ОТКАЖАТ- ДА СЕ ОТКАЖЕ НЕКОЈ ОД НЕШТО ТОЈ ПОВЕЌЕ НЕ Е ТОА, А КАМОЛИ
ОД ИМЕТО, ЈАЗИКОТ И СЕ ДРУГО МАКЕДОНСКО ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА МАКЕДОНСКА
МАКЕДОНИЈА.
ДА СТЕ ЗДРАВИ И ЖИВИ МАКЕДОНЦИ НИЗ ЦЕЛИОТ СВЕТ .
СРБИЈА НА Р .МАКЕДОНИЈА Е ПРИЈАТЕЛ, А АЛБАНЦИТЕ СЕ ХРИСТИЈАНСКО ЗЛО НА БАЛКАНОТ
КАКО ДВОРАСНО- ДВОКОНТИНЕНТАЛЕН ТН.НАРОД КОИ ГИ ПОВРЗАЛ САМО ЕДНО- ИСЛАМОТ
На 02.01.2017 беше објавена изјавата од страна на министерот на Србија:
„Србија направи голема грешка поради тоа. Цела Европа и цел свет го користат називот „Поранешна
Југословенска Република Македонија“, а ние на нашите браќа Грци им удривме шамар и сега
очекуваме од Грција да не го признае Косово, додека пак Македонија ја признавме навредувајќи ги
Грците, а сега Македонците секогаш гласаат за Косово. Јас морам да кажам дека сме будали, еве ќе
употребам недипломатски израз“, рекол Дачиќ.
Следи Македонците ќе мора да се преиспитат за своето понатамошно делување, за кое ние
Православните во се од САД и Европа со НАТО само сме лажени, а нивните амбасадори крвни
непријатели на православието на Македонците и Србите се мешаат во внатрешните работи на двете
самостојни братски држави. Па ова е само во полза на дворасно- двоконтиненталниот тн.народ
Албанци кои како муслимани им се потребни на браќата на ИД- САД и Европа со НАТО.
Злобата врз братскиот српски народ е направен, за тоа нема повеќе исправка. Врската се виде и со
изборите под покровителство на бандитите амбадори на САД и ЕУ со сите свои матрапаси кои
сакале да заработат со крволочниот злостор врз нашиот напатен македонски народ. Ова се потврди
и со доказот што тие се поврзале со аболицираниот криминалец Зоран Заев. Бидејќи тие него го
предвиделе и за премиер, САД и Европа со НАТО никој не ќе може да ги аболицира за сите
криминогенидејствија само врз Православните, затоашто само тие не поклекнале на
глобализацијата на глобалните идиоти од еврејските семејства Рокфелер, Ротшилд...поврзани со
албанската мафија која е само исламска.
Водачи на албанската мафија биле и се само Шкиптари, 100% одродени тн.Словени со шкиптарски
јазик со сите тн.словенски гласови, македонското ѕ, дативното у и крајното т трето лице еднина во
презимињата, а и гласови на Вук Караџиќ кој творел само во 19 век, дури и со монголски зборови
(Г.Мајер).
Шкиптарите со Гегите меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и се до денес меѓусебно не се
разбираат. Па како тие меѓусебно ќе се разбираат кога Шкиптарите се Балканци а Гегите имале
кавказко- црноморски потекло со бело кавказко капче... Нив ги обединал само Ј . Б .Тито во СФРЈ со
малцинскиот шкиптарски јазик, чија прва школа во Шкиптарија отвориле само Австрија и Италија и
тоа само во 1924 година, никогаш порано.
Бидејќи во Р .Македонија МАНУ и Институтот за национална историја ги прогласиле Албанците за
домородци, а Словени дошле на Балканот 100% голи без од нив да нема никаков материјален
доказ/наод за преселби и тоа само со словенскиот јазик, кој досега самиот што и не се изналижал, од
двете установи нема што повеќе и да се бара.
Двете установи не знаеле дека тн.словенски јазик бил варварски= пелазгиски= тн.Платонов. Коине
(тн.старо-грчки) бил само АлександријскиПтоломејов јазик- од 300-та г.п.н.е.
Бидејќи еладскиот јазик произлегол од коине, службен од 1868 година, со тој египетски јазик
Еладците на Србите не им се браќа- Еладците, Србите и Бугарите само братски ја поделиле
Македонија од која има делови и Шкиптарија. Бидејќи постои Р.Македонија, со Србија минатото е
историја, никако со Елада, Бугарија и Шкиптарија.
На Србија и Македонија им преостанува тие да превземат гласност да ја објаснат вистината дека
Албанците на Балканот нема што да бараат. Албанците вон Шкиптарија се 90% Геги воглавно
Азијати Черкези и Татари, колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шар Планина. Пак, Шкиптари се
само 10%, кои биле 100% одродени тн.Словени-одродениот е злосторнички врз својот род.
Србија и Македонија се обврзани кон својот православен род да се изборат за гласност од ова
албанско зло, кое уништува само православно, а САД со Европа и Ватикан нив ги подржуват во се.
Цел свет знае за некакви си православни злодела врз Албанците, раширено со пари од албанската
мафија, но не со векови крволочното страдања на Православните од крволочните ѕверови Албанци
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дури со монголски одлики. Токму и затоа Србија и Македонија се принудени само со гласност сами
тие да си се одбранат од заедничкиот непријател.
Следи Православните се на ред тие да си се одбранат од заедничкиот непријател.
ВЕЛИКА АЛБАНИЈА НЕМА ДА БИДЕ НА АЛБАНЦИТЕ ТУКУ НА ГЛОБАЛНИТЕ ИДИОТИ ВО СВЕТОТ
Сведоци сме со навлегувањето на еврејскиот капитал на глобалистите Рокфелер и Ротшилд:
Рокфелер бил феникијски евреин, а Феникијците биле со балкански (тн.Олимписки) богови со својот
Посејдон кој бил претставен како коњ- тој бил само балкански со глава на пастув носен на врвот на
бродовите. Пак, Ротшилд бил Хазар. Хазарите имале јидиш јазик со словенска синтакса... и
мнозинство словенски зборови. Следи Евреите биле двојни тн.словенски изроди.
Нивни извршител е Сорос, кој е потврден непријател на домородните Македонциво соработка со
100% колонисти Албанци и македонски изроди за заработка... Неговите заложби се Македонците да
ја изгубат македонската власт во сопствената држава, што може да се оствари само со Албанцитедворасно и двоконтинентално муслиманско зло. Истото се спроведува и на другиправославни
простори, што е очигледно во Србија и Црна Гора а без важност во Елада, што не е случајно- денес
православен календар имаат само Македонците, Србите и Русите со православен тн.византиски грб
со двоглав орел, а токму тн.Византијци Евреите ги избркале...
Ваквото делување на еврејските глобалисти и на Албанците им одговара за својата исламска Велика
Албанија со мнозинството Геги претставени од Черкези и Татари со потекло од Кавказ и Црно Море
каде била монголската Хазерија- на Кавказ била Албанија.
Следи врската на Албанците била Хазерија чии Хазари глобалистите имаат намера да ги населат на
православните тн.словенски простори. Со ова братски ќе се поврзат монголските Хазари со
монголските Албанци. Овде се губитнициШкиптарите, чија албанска мафија е директно поврзана со
Евреите, за кои само Православните не им поклекнале во еврејската глобализација цел свет неколку
еврејски семејства да го владеат, него да го уништат, процес кој веќе предолго трае со вакцините,
генетски промената исхрана...најштетни за човековиот род, тој да се истреби.
За ништо да не биде шкиптарско се потврди деновиве, кога се слушна, извршителот на Рокфелерови
и Ротшилди изродот Сорос и во Шкиптарија делувал да стави свои измеќари. Па Албанците со
векови биле потврдени измеќари: во Османовото Царство, фашистичка Италија, комунистичка
Титова Југославија, па сталинистичка, мацетунговска и сега НАТО-вска дури за со вадени органи на
живи православни Срби...
Со тоа што Албанците досега никој не ги обвинил и казнил за сите свои злостори, тие останале само
извршители. Значи, Албанците биле слепи извршители без своја сопствена глава да мисли.
Што ова говори ? Велика Албанија како исламска ќе ја управуваат Евреите луѓе со 100% украдена
историја, луѓе кои никогаш немале национално чуство туку само верско- еднобожно, луѓе без свој
еврејскји јазик- арамејски бил сиријски јазик а Палестина била под Сирија... Еврејски јазици биле
јидиши на Хазарите и феникјските Евреи шпанскиот како во Битола...
Е кутри Албанци до каде стигнавте, вашите глави не мислат за мирен соживот туку само за зулуми.
Зулимите започнале со под Османите, а ќе завршат со под глобалните идиоти кои шират само војни
и страдања на целата планета.
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОД КОЛЕДЕ
Во Македонија се славело коледе во старата ера. Па и со примањето на христијанството тоа без
прекин се славело цели два милениуми. Ваквите повеќебожни традиции морале да изчезнат, што е
само злостор.
Еве што за коледе во strumicadenes.mk. од 04.01.2017 е објавено:
„Коледе, леде! паднало греде – Прочитајте што всушност означува празникот што следува
Особено од минатото се останати богати обичаи и верувања поврзани со Бадник или Коледе, денот
што му претходина Божик.
Истражувачите на овие обичаи истакнуваат дека во почетокот Коледе бил празник поврзан со
враќањето на Сонцето од јужните напоредници, со раѓањето на новото сонце што значело и раѓање
или обнова на животот. Подоцна Христијанската црква овој ден го поврзала со Христовото раѓање.
На прекорот дека христијаните започнале да го празнуваат денот на Сонцето исто како и паганите
свети Августин одговарал: „Ние го празнуваме не како неверниците поради сонцето, туку поради оној
што го создал сонцето“.
Иако обичаите што се изведуваат на Бадник и Божик во некои детали меѓусебно се разликуваат од
регион до регион, па дури и од село до село, сепак, во основа се изделуваат неколку заеднички
елементи, како што се богатата софра, што се подготвува на Бадник навечер, потоа коледарскиот
оган заедно со дрвото Бадник, како и коледицата проследена со многу коледарски песни.
Богатата трпеза со исклучително посна храна: питулици, сарма, грав, компир, риба, зелник, овошје и
сл. според верувањето, има цел врз принципот на имитативната магија да обезбеди богат род на
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земјоделските култури. Обичај е по вечерата софрата да не се крева, туку така, заедно со храната да
остане целата ноќ, а во некои места така останува во текот на трите дена додека се празнува Божик.
Ова е поврзано со верувањето дека ноќта ќе дојде дедо Боже и ќе се нахрани. Во Кукушко се
подготвувала вечера и за дедо Боже, трпезата се поставувала во дворот, а домаќинот го поканувал:
„Поели дедо Боже да вечераме.“ На Бадник софрата се става врз слама за спомен на јаслите од
Витлеемската пештера во која е роден Исус. Подоцна со оваа слама се врзуваат овошките со
верување дека таа ќе ги штити од болести и штетници и дека ќе дадат богат род.
На Бадник, во секоја куќа се меси кравајче, пита или погача во која се става сребрена пара. Вечерта
кога сите ќе седнат на вечера домаќинот, откако ќе се прекрсти и ќе ја благослови трпезата, го крши
кравајчето на толку делови колку што има членови семејството, оставајќи уште дел за Бога и за
куќата. Сите присутни во својот дел од кравајчето ја бараат парата и оној што ќе ја најде се смета за
најсреќниот во годината што претстои. Оној што ќе ја најдел парата ја ставал во грне или чаша со
вино од која сите пиеле за здравје и среќа. Парата ја земал тој што ја нашол или му ја давал на
домаќинот и за тоа добивал подароци.
Богати обичаи и верувања на Бадник се поврзани со обредниот оган како и со горењето на дрвото
наречено Бадник или Бадникојца. Во некои краишта дрвото што се гори е пенушка од даб, во други
смрека, а некаде се гори круша горничка (дива круша) зашто се сметало дека таа е најродна, раѓа
секоја година. Тоа се правело за да биде и годината родна. Таа ноќ, како што запишал К. Шапкарев,
„сите домашни луѓе не заспиваат туку преноќеваат будни, та од тоа се гледа дека таа ноќ е наречена:
Бадник – будник“. И многумина други истражувачи на овие обичаи сметаат дека името на овој ден
доаѓа од бдеењето, будноста покрај овој обреден оган. К. Шапкарев уште забележал дека во Скопје
кога оваа пенушка „ќе приближи на догорување, ги истеруваат машките деца надвор, а остануваат
само женските, за да видат само тие кога ќе догори. Тоа значело да се раќаат се женски од живата
стока на домаќинот т.е. јагниња, телиња, коњи и сл.“ Во зборникот на браќата Миладиновци
среќаваме податок дека во Кукуш од пенушката оставале едно парче „кое вардат до другата година,
за да потпалет огнот во истиот вечер“, а во Воден „това парче закопват в лозје за да се сторит
лозјето црно“. Во Дебарско, според записите на В. Икономов, исто така, внимавале “да остане едно
парче недогорена гламна коешто секоја вечер од Божик до Богојавление се подгорува и се угаснува
со вино – за зачувување од повреда на домашниот ситен добиток.
Во Струга децата одејќи по коледа носеле дрвени чеканчиња со кои тропале по влезните врати и
пееле:
– Сива, сива голабица,
каде си се осивила?
– Таму горе на бел Дунав.
– Што имаше, што немаше?
– Ми имаше златна чаша,
златрна чаша, иконата,
да служиме млада Бога,
млада Боига Божикова,
Божик ми е на небвеса,
слава му е на земјата.
За вечера, на Бадник, се правеле питулици, без масло, само со шербет и ореви. Тоа, всушност, биле
постилци (пелени), зашто наскоро ќе се роди царот небесен Исус Христос и треба да биде повиен.
Во врска со палењето на дрвото Бадник и воопшто со коледарскиот оган во науката постојат главно
две теории: соларната која се заснова врз принципот на имитативната магија, која тврди дека огнот
има цел да го имитира големиот извор на енергија од небото и да обезбеди доволно светлина и
топлина за луѓето, но и за стоката и за билките. Примитивниот човек верувал дека на изнемоштеното
Сонце кое во овој период од годината најмалку е видливо на небото и неговото дејство е со најмал
интензитет може да му се помогне со силни огнови од земјата. Според другата исцелителна или
очистувачка теорија, пак, огновите не се во врска со Сонцето туку со верувањето дека со нив можат
да се изгорат сите штетни влијанија, било тие да се од природен или од демонски карактер (болви,
вошки, змии, но и болести, вештици, караконџули и сл.)
Во врска со обредните коледарски огнови е и обичајот коледица. И денес како и во минатото и во
селата и во градовите во сите краишта на Македонија помали или поголеми групи деца палат оган,
пеат пригоднипесни и одат по куќите каде што добиваат подароцикако што се: пари, ореви, костени,
јаболка, портокали и др. Една од најпопуларните песни што и сега се пее во овие случаи „Коледе
леде“ ја среќаваме и во запис на Г. Бојаџиев, објавена во „Книжици за прочит“ во 1893 година.
Коледе, леде! паднало греде,
утепало деде. Дедо се мачи,
баба го квачи, со четири јајца
гускини, гусќини!
О, О, коледе!
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Во Разлошко, вечерта спроти Божик, се правела Божиќева најатка, односно вечера со посна храна,
грав со кисела зелка, како и ошав (сушени плодови). Исто така, се печеле и „погаче“ како и „лебпроскорник“. Тој леб се покривал со специјално платно (месаљ) и се чекало да се олади. Се верувало
дека за тоа време лебот ги посетувал посеаните ниви и ги стоплувал. Јадењата се прекадувале со
темјан по што целото семејство вечерало. Храната се оставала да преноќи на софрата. Потоа овој
обреден леб се носел и кај стоката, која, исто така, се кадела со темјан. Се внимавало и луѓето и
стоката да се сити, затоа вечерата се вика најатка, што значи најадени. Во огнот се ставал палешник
(ралник), како и дебело дрво за да гори целата ноќ и утрото да има жив оган. Се верувало дека во
таков случај ќе имало среќа и бериќет. Тој ден, спроти Божик, машките деца оделе коледари, носеле
икона од св. Богородица, торби и железни патерици, ги посетувале домовите пеејќи коледарски
песни. За тоа биле дарувани со пари и земјоделски продукти. Утрото околу 3-4 часот коледарите
оделе низ селото и „чинкале со чинкалета“ (специјални чинкалета се чувале во црквата) и на тој
начин го објавувале раѓањето на Исус Христос. Во исто време ги буделе селаните да одат на
свечено црковно богослужение.
Коледарските песни немаат развиена мелодија, како што е случај со другите лирски песни, туку се
скандираат со карактеристични извици на почетокот и на крајот и со нив се најавува доаѓањето на
Божик, големиот христијански празник, Рождество Христово односно Божик. Таков е случајот и со
следнава песничка запишана од Марко К. Цепенков:
Збирајте се дечиња, стред село на грејачка,
огон да си палиме, за да се изгреиме,
оти после ќе одиме, Коледа да викаме,
костење да збираме, за Бадник да јадиме.
Божик да го чекаме и прасе да јадиме.
Обичаите и песните што се изведуваат и пеат на Божик, всушност, претставуваат продолжение на
претходните обичаи и песни поврзани со Бадник. И овие песни ги имаат сите одлики на коледарските
песни, радост поради повторното раѓање на Сонцето, желба за плодна година. Сепак, во однос на
претходните коледарски песни, особено оние што се пеат покрај коледарскиот оган и во кои
доминираат еротски содржини, во песните што се пеат на Божик има повеќе елементи од
Христијанската религија.
Она за што сведочат евангелските текстови во врска со раѓањето на Исус Христос го опева и
народната песна. За народниот пејач раѓањето на Исус е проследено со вечна светлина со
константен интензитет, оган кој ниту ветерот го сили ниту дождот го гасне.
Она страна оган горит, ветер веит не го силит,
роса росит, не го гасит. Не ми било силен оган,
туку била Ристовата, Ристовата мила мајка.
Го стигнала Риста Бога, Риста Бога малечкаго.
Се шеколкат нешто барат, нема во што да повиет,
да повиет Риста Бога. Се собрале терзиите,
ми исекле десни поли, десни поли на долами
го повиле Риста Бога. Се собрале овчарите,
овчарите, козарите, ивцепиле кавалите,
запалиле силен оган, огрејале Риста Бога.
Во друга песна раѓањето на Исус е опеано како нешто бело на планина што личи на грутка снегова
или пиле лебедово.
Што е бело на планина, на планина на рудина,
ал е грутка снегоита, ал е пиле лебедово?
Ни е грутка снегоита, ни е пиле лебедово,
тук ми била Ристовата, Ристовата мила мајка.
Го извела Риста Бога, Риста Бога малечкаго
го извела на планина, на планина на рудина.
Се собрале се овчари, се овчари, се козари,
искршиле кавалите, запалиле силен оган
огреале Риста Бога, Риста Бога малечкаго“.
Само за потсетување, дабот му бил посветен на богот Зевс, на кого на панот распукува крст поради
што Муслиманите ја користат буката- крстот бил повеќебожен: крст= крист= христ...
Risto Ivanovski Бидејќи бадник се почитува-л и во Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија, него никако не го внеле
Србите само во Вардарскиот дел на Македонија. Тоа што тоа на ум му паднало на некој свештеник од МПЦ. нема никаква
врска со вистината за Македонците со коледе...
Gjogji Risteski Коледе е ЧИСТ ,ПАГАНСКИ ПРАЗНИК;каде се ВЕЛИЧА ПРИРОДАТА,се ПАЛИ ОГАН ,за
ПРОЧИСТУВАЊЕ ,се ИМИТИРА СОНЦЕТО,се очекува новото СОНЦЕ , НОВАТА ГОДИНА,црквата тоа го ЗЕМА ПОД

55
плашт како и сите РЕЛИГИИ за своите БОГОВИ.Народот не можеш да го отргнеш од МИСЛАТА дека ИМА НЕШТО ШТО
ЌЕ ТЕ КАЗНИ,затоа се верува во ТИЕ ДАМНЕШНИ ПРАЗНУВАЊА ,тоа е во ГЕНОТ во МИСЛАТА,посилно е од СЕ .
Сварог – единый бог вселенной, первое земное воплощение Рода . О тец первого поколения богов –
Сварожичей, славянский демиург , сковавший («сварганивший ») мир . Именно Сварог ме тнул
Алат ырь в Великий Океан, благодаря чему из океанских пучин поднялась первая суша . А когда в
подземной т ьме родился Чернобог и с тал плодить аспидов , Сварог несколько раз ударил своим
кузнечным моло том по Алат ырю и из высеченных искр родились первые боги – Даждьбог ,
Семаргл и С трый . Бог Сварог – символ мудрого отца - воина, покрови теля рода, его защи тника и
наставника . Э то не т олько све т ский , но и духовный лидер, способный в случае опасности
призва т ь себе на помощь весь род и единым ударом сокруши т ь врага непоколебимым
единством расы. Сварог – кузнец, ко торого некоторые исследова тели соо тнося т с
древнегреческим Гефес том (кста т и , подобные сравнения вс тречаю т ся еще в «Ипатьевской
ле тописи »). Но подобная аналогия несправедливо . Вышеупомяну т ые боги – боги -кузнецы ,
которым подчиняе тся огонь . Но у греков огонь – э то сила разрушения , могучая и непобедимая .
А у славян огонь – э то очищающее пламя , э то кровь Ра , физическое воплощение жизнь
дарующего све та Инглии. Огонь – основа мироздания, ко торая не способна к разрушению . Пламя
обжигае т лишь в своем земном аспекте и то , лишь при необходимости (или по глупос ти т ого ,
кто обжегся ). С точки зрения сущнос тных чер т , огонь – э то т епло , э то жизнь , э то основа мира
земного, рожденная в небе (в противовес воде , Великому Океану). А Сварог – владыка э того огня .
Он способен повелева т ь самой жизнью , он волен выбира т ь т ечение ее по токов . Хо т я , с трого
говоря, в изначальном мире, созданном Сварогом, никакого течения не было . Мир был с та т и чен
и неподвижен до прихода Велеса , великого бога мудрости , даровавшего Вселенной благо
бесконечного вращения и изменения. Сварог т вори т не магией , не мыслью , но руками . Он –
символ труда , он учи т т ому , ч то лишь собс т венным трудом можно создать ч то - т о
дейст ви т ельно значимое. А великим э то «ч то - т о » может ста т ь т огда , когда приобре те т
значение в масш табах всего рода. Сварог т акже почи тался , как покрови тель небес (владыка
небесного мира – Слави и божест венного сада Ирия ). Фак тически данную функцию несложно
улови т ь , если рассматрива т ь э тимологию имени э того бога , ведь в санскри те «сва » означае т
«небо». С другой стороны , в индоарийском языке «свар » значи т «солнце » (о тсюда «Сварга » «солнечная дорога»). Сварог – основа материального мира . В мирное время он надевал простую
льняную рубаху, закат ы вал рукава и брал в руки свой огромный моло т , которым был выкован
мир. Во дни войны э то т бог облачался в т емно - лазурные (либо багряные ) доспехи и шел рази ть
врагов све та . Иногда его изображали с исполинским двуручным мечом в руках (Од Goce Mojan

Makedonski)
СИТЕ СВЕШТЕНИЦИТЕ ШКОЛУВАНИ ВО ТУЃИОТ КАТОЛИЧКИ ВАТИКАН И УНИЈАТСКИ ЦАРИГРАД
НАЈИТНО ПРАВОСЛАВНО ДА СЕ ПРЕВОСПИТАТ ВО РУСИЈА ИЛИ КАКО НЕВЕРНИЦИ РАСЧИНАТ
Македонија била само православна земја. Па таа и таква мора да си остане. Ова било православно
исправно и оправдано, затоашто Ватикан од 1071 год. за се се потврдил како најголем злосторникво
православието кога тој во таа иста 1071 год.братски од двете страни,источно и западно,со исламот го
напаѓа Источноторимско Царство (од 16 в тн.Византија), почнал процес да се уништи православниот
свет. Потоа крстоносни војни,поделба на Православното Царство,негово оплачкување и уништување.
Царот повеќе го немало,и патријархот на Цариградската патријаршија го поставал папата.Па оттогаш
Цариградската патријаршија била унијатска, непријателска за православието. Следи Царството како
уништено било возобновено,во него понатаму се мешал Ватикан, зашто имало повеќе расправии...Па
бидејќи Цариград бил унијатски, Русите него го проколнале, и токму затоа тие него и не го бранеле. И
така проклетиот унијатски Цариград морал да потпадне под исламот, и тој да биде исламски= турски.
Ватикан се надевал дека со православието било завршено, и Православните ќе го прифатат Ватикан,
кој ќе ги бранел христијаните од исламот. Меѓутоа,православието во Киевска Русија си се спасило од
злосторничкиот Ватикан. Бидејќи католицизмот од Православните бил прогласен за непријател..., кој
православието го уништил, оплачкал..., и Православните станале ватикански робови, Православните
со задоволство го одбивале со векови омразениот католицизам а го прифатиле исламот. Па тој учел,
ако го примиш исламот како негов верник ќе си го зачуваш имотот, нема да плаќаш данок итн. Само
така Православните се спасувале од крвавиот арамиски католицизам од кого останале без имотни и
туѓи на своите имоти од ватиканските убијци, арамишта и уништувачи на се православно...
Ова се потврди и во 20 век- Ватикан е творец на исламската држава Шкиптарија, од чии Шкиптари со
своите браќа Геги страдаат Православните во Македонија, Србија и Црна Гора. Токму за Албанците
најголеми непријатели се Православните, од кои се уништуваат, дури и нивните православни Русите
но не чедата на Ватикан Европа и САД со својата профитна воена организација НАТО кога не постои
Варшавски пак. И затоа НАТО останал само непријател на Русите и нивните браќа со ист календар...
Бидејќи Полјаците историски ги мразат Русите, папа станал Полјак, чија задача била да се доистреби
православието, на Православните, кои за последениот папа биле само умно болни. Па зошто не бил
умноболен и цариградскиот патријарх ? Затоашто тој не бил православен, тој бил унијат, и кај него се
гледа сликата на папата од Полска- тој ја распадна СФРЈ со крвава војна меѓу ист народ само верски
поделен: Срби (Православни), Хрвати (Католици) и Босанци (Мусликани), дури Косово станала втора
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исламска држава на Балканот со 90% Геги (Азијати- Черкези и Татари) и само 10% Шкиптари (100%
тн.словенски изроди- изродот е најкрволочен, тој тргува и со православни органи а Ватикан молчи).
БидејќиМакедонците биле најобесправени во светот,тие немале право да си имаат самостојна црква,
иако до 1767 година постоеше Охридската архиепископија, укината од султанот по налог на Ватикан.
Македонските свештеници се школувале во католички Ватикан и унијатски Цариград. Па така Ватикан
успеал во МПЦ да го внеси ватиканското зло, свештеници кои се чеда на Ватикан, со што се загрози
самото православие. Бидејќи ваква била состојбата МПЦ е далеку од вистинското православие кое
се зачувало во Руската црква.За злобата на Ватикан во МПЦ да го изложат само руските свештеници
а не ние обични граѓани кои оддамна сме оддалечени од вистината. А таа една- црква без народ не е
црква.Па и црква која се тужи со својот народ во Австралија,таа не е црква. Очигледна врска Ватикан.
Деновиве се запозна јавноста, Коледе повеќе немало да се слави туку само црковното славење. И за
да се слави црковното славење, верниците не се против. Меѓутоа, да не се слави коледето, значи на
овој македонски народ му се забранува тој да си ги почитува своите традицииод старата ера, двата
милениуми од новата ера која е христијанска. Во Австралија Македонците се тужат од свештеник, а
овде МПЦ им наредува на Македонците да бидат само православни од 2017 година, но никако тие да
си бидат и Македонци кои во Македонија опстојувале како луѓе со свои традиции. Па и свештениците
се грешници. Бидејќи Македонците си ја обожуваат само Марија- мајка на Исус слично со на Кришна,
Хорус и балкански Хора, свештениците не само ќе ги откажат Македонците од коледе..., тие нив ќе ги
натераат да ја обожуваат дури католичка Семирамида која била проститутка-таа ја заменила нашата
Богородица,што се случило со ренесансата,која била само македонска со од македонската династија.
Бидејќи МПЦ е само Македонска православна црква, сите свештеници кои се школувале во Ватикан
и Цариград, ќе мора православно да се превоспитат во Руската црква да се православни свештеници
и со живот кој му доликува на православниот свештеник со православен свештенички живот. Секој
оној свештеник кој не сака православно да се превоспита, тој мора да се расчини- тој не е
православен.
За се одлучува само верниикот- црквата им припаѓа само на верниците, а не на свештениците газдипорано имаше и Општински црковни одбори кои учествувале во црковниот живот, самоволно укинати.
БИДЕЈЌИ МПЦ НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ЗАБРАНИЛА ПОВЕЌЕ ДА НЕ ГИ СЛАВАТ ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ
КОЛЕДЕ...,ТАА ИМ ЗАБРАНИЛА ДА НЕ ГИ СЛАВАТ НИ ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ ...ФИЛИП, АЛЕКСАНДАР ...
Свештениците на МПЦ ги навредија сите свештеници од постарите генерации кои заедно со својот
народ го славеле повеќебожното Коледе, обожувано од својата младост се додека не починале. Тие
живееле свештенички скромен живот. Во општините имаше Општински црковни одбори, каде видни
граѓани учествувале за сиот црковен живот кој бил за граѓаните а не за свештениците. Нив поповите
самоволно си ги укинале. Иако црквата била народна, поповите не дозволиле народот да знае што
во црквата и се случува. Така црквите станале само самоуправни интересни заедници на поповите.
Старите попови го сакале своето православие, и тие никогаш не се страмеле дека тие се Македонци.
Тие со народот ги обожавале Коледе, Св.Трифун= Дионис... Следи тие редовно говореле за Филип и
Александар Македонски. Ним не им паднало на ум да се откажат од повеќебожно Коледе, Св.Трифун
..., никако од Филип и Александар Македонски. Па само новите свештеници, ватиканско- цариградски,
чеда забраниле да не се слави повеќебожно Коледе, Дионис..., со нив биле и повеќебожците Филип и
неговиот син Александар Македонски. Што сме сега ние Македонците ? Само христијани без ништо
македонско. И ако Македонците се само христијани без ништо македонско, Македонците повеќе не се
тоа што со векови Ватикан со неговите чеда Европа и САД со нивната НАТО редовно тврдел и тврди.
Risto Ivanovski
07.01.2017 во 13,30 часот. ·

БОЖИЌ
„Сварог – единый бог вселенной, первое земное воплощение Рода. Отец первого поколения богов –
Сварожичей...“.
Risto Ivanovski Само тн.словенско паганско- без паганско нема ништо христијанско.
Petar Petrov ОДИН = 1 = ЕДЕН.

МПЦ НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ЗАБРАНУВА ТИЕ ДА ГИ СЛАВАТ СВОИ ПОВЕЌЕБОЖНИ ТРАДИЦИИ А
ЕВРЕ ЈСКАТА БИБЛИЈА СЕТА БИЛА САМО ПАГАНСКА, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА ИСУС КОЈ БИЛ ХОРА ...
Свештениците школувани во Ватикан и Цариградската патријаршија не дозволувале Македонците да
слават било што паганско, што немало врска со христијанството. Ајде да видиме што е христијанско:
Библијата учи за еднобожество, што било наследство на Ехнатон (х=к). Кога тој станал фараон, само
со него започнало еднобожеството. Се говори само за еден бог, а сите други традиции останале како
што било повеќебожни. По неговата смрт се што било од него, се било уништено, и се било паганско.
Авторите пишат, Мојсеј бил како Ехнатон-еднобожец. Меѓутоа, Мојсеј и сите библиски личности не се
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познати во историјата. Со тоа што библиските личности не биле познати во историјата сите тие 100%
не постоеле. Следи Библијата 100% била присвоена повеќебожна историја со повеќебожни митови и
личности, 100% потврдени во историјата. Со наведеното се потврди, Библијата била 100% паганска.
Што ова говори ? Ватиканско- цариградските свештеници не знаат што е Библијата- 100% паганска.
Ватиканско- цариградските свештеници забраниле да се слават паганските празници, како што бил
Коледе, Св.Трифун=Дионис...Истото важело и за Хора, кој народот го обожувал на Балканот. Тој наш
балкански Хора бил истоветен со египетскиот Хорус и ведискиот во Индија Кришна. Бидејќи Исус од
евангелијата бил 100% Хора, ватиканско-цариградските свештеници ловат вештици за паганштината
молчејќи или незнаејќи без Хора не можело да постои Исус.Не само што без паганскиот Хора не било
можно да постои Исус, без паганинот Александар Македонски- обенитителот не можело да има Исус.
Бидејќи во тогашно време ропството било најважно, без паганскиот стоицизам само во македонската
Александрија кој учел за безробно општество, пред бога сите би биле рамноправни, ќе немало Исус.
Ова не е се:па на Хора со обединителот Александар Македонски и стоицизмот без робови било уште
и персиски Митра-обожување на Сонцето:Амон Ехнатон пропагирал еден едини бог-бог на сончевиот
диск Атон. Значи, се се врти околу Сонцето, кој бил врховен Бог. Инаку Хелиос=Илиос- „Ил врне, ил
грме“, а името Елизабета=ели завет а: бог ели=хели=Хелиос, дури равенство Зевс=Перун=Св.Илијаедно исто.
Од изложеното се потврдува, ватиканско-цариградските свештеници се во служба на туѓи интереси,
со кои се сака да се мрази се македонско, што се тврди, ние сме Заткарпатци и Затдунавци иако ДНК
на нашиот македонски народ има ДНК блискост само на Критјаните без ништо заедничко со на Дунав
и Заткарпатите.
БИДЕЈЌИ ИКОНИТЕ БИЛЕ САМО ПАГАНСКИ,ЗОШТО ВАТИКАНСКО-ЦАРИГРАДСКИТЕ СВЕШТЕНИЦИ И
ТИЕ НЕ ГИ ЗАБРАНИЛЕ? ВЕРОЈАТНО ТИЕ СЕ СВЕСНИ ,ЗА ИКОНИТЕ ТИЕ ЌЕ БИДАТ ИСФРЛЕНИ ОД МПЦ
Бидејќи бистите (биста=б[в] иста) мора да биде иста како што бил богот и личноста, исто било и со иконата
(л + икон = ликон + с= сликон= слик он- слика). Се ова било дело на старата ера која била повеќебожна, за
ватиканско-цариградските свештеници во МПЦ само паганско, кои како непријатели на се паганско, значи,
на се македонско тоа од душата го мразат.Тие не се виновни кога тие се само туѓи измеќари за се македонско.
Да се потсетат безвредните свештеници за православието со своите икони со милениуми стари од старата
ера, за кои Источноторимско царство (од 16 в. тн.Византија) со векови крвареше,а виновно било влијанието
на Евреите и исламот. Конечно борбата за иконите успешно беше завршена, иконите станале составен дел
на православието, зашто страдале многу верници, свештеници итн.
Како што иконите биле пагански, прогласени и за неоплатонски, се што е паганско и неополатонско Ватикан
се труди да го уништи. Тоа се гледа со промената на православниот календар кој бил пагански- македонски
од Александрија, а го внел католичкиот во православните држави освен во Р.Македонија, Србија и Русија.
Па католичката црква го прифатила и дарвинизмот…од мајмун човек- човекот да личи на богот…. Ваквите
реформи на Православните не им се потребни, затоа што човек човек, врската на богот само со човекот.
Ватиканско- цариградските свештеници се свесни, ако тие ги забранат иконите, таквите свештеници изроди
ќе бидат исфрлени за нашите пагански икони како што биле Коледе, Св.Трифун (Дионис)… Бидејќи за нив
тие се свесни, за нив нема забрана…Следен нивни чекор ќе биде ватиканскиот дарвинизам- мајмун човек.
Vangel Colakov Зошто наместо едноставно облечени како Исус од Назарет се накитени како кралеви цареви.
Зоштонаместо едноставна молитвена куќа цркавата е претворена во збирно место на слики. Зошто наместо скромни
испосниции следбеници имаме богати и пребогати црковни службеници

СО ТОА ШТО МАКЕДОНЦИТЕ ВО 21 ВЕК ГИ СЛАВАТ КОЛЕДЕ...СВЕТИ ТРИФУН...МАКЕДОНЦИТЕ
НЕМАЛЕ ВРСКА СО СКИТИЈА . ПА ТИЕ СЕ ДОМОРОДЦИ А НЕ ДОЈДЕНЦИ-БЕЗ НИКАКВИ СЛОВЕНИ
Македонците се народ со свои традиции кои ги поврзуваат со Кришна на Ведите во Индија, Хорус во
Египет и Хора на Балканот. Бидејќи Кришна, Хорус и Хора биле истоветни, Ведите,Египтјаните и сите
Балканци имале едно те исто потекло од Источното Средоземје со што историски е докажано дека на
Балканот населението било домородно... Како единствена држава на Балканот била Македонија. Со
Александар Македонски Македонците...дошле во Индија. Александар Македонски видел, во Индија
се обожувал Дионис (дионис= дианис= пианис=пианиш- опианиш како опиум=опи ум во стар Египет)
со својот Наис= Нис= Ниш- тој постоел и постои на Балканот. Бидејќи Кришна= Хорус= Хора и Дионис
не се славеле северно од реката Дунав која била гранична на северно диво говедо, а на југ домашно
говедо од чија чума кај човекот предизвикува маласипаница кај белата раса била создадена крвната
група А од пред 15.000 г.п.н.е. (П.Адамо...). Следи заклучокот Македонците биле само балканци. Ова
се потврдува и со ДНК- Македонците им се ДНК блиски на Критјаните, но не на Подунавците, никако
на Заткарпатците. Ова го потврдува и Херодот, според кој во Скитија не се обожувал Дионис. За ова
говори и лозата- таа до денес ја нема во Русија и западно од неа во Данска, Скадинавија итн., а без
лоза нема вино на кое би уживал Дионис со своите балканци. Па Македонците и сите другибалканци
биле домородни. Колонисти на Балканот биле само Албанците Геги (Черкези и Татари) и Циганите.
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Македонија потпаѓа под Рим. Во Римската Империја граѓаните биле Римјани. Римјаните не познавале
никакви живисуштества Словени туку само Склавини, и тоа само од V век, никако порано. Склавините
на Балканот се појавиле само од VI век, а склава означувало област- на латински провинција. Што на
Балканот било во Предхристовата ера, тоа останало во Христовата ера-народот си го обожувал Хора
кој за авторите од XIX век станал словенски, а Словени како народ не биле познати. Со тоа што сите
Склавини си го обожувале Хора, склавинската врска била со она во Индија и Египет а не со Скитија
со Скити со потекло од југот што се чита и кај Херодот... Бидејќи Исус бил истоветен со Хора, името
на Хора било потиснато во полза на името Исус Христ= Крист= Крст- Исус бил крстосан итн.
Како што било во старата ера, во првиот милениум новата ера, тоа останало и во вториот и третиот
милениум во новата ера. Народот си го обожувал Хора како Исус, ама и Зевс за кого бил посветен и
дабот со своето Коледе, чиј пан прави крст-од панот се правело паница, врска со дрвото и шумата со
богот Пан. Народот продолжил да живее, со исти традиции, и со пиење вино од лозата на Дионис кој
сега бил и е Св. Трифун. И бидејќи биолошко не било можно да исчезнат балканците, тие и денес си
опстоиле како такви, а вековите си го правеле своето, се менувале имињата и тоа од место во место.
Како што било со Коледе, Св.Трифун и нашата мартинка поврзана со празникот во антиката Ксантика
=к санти ка: сант=сонт-сонце, слично со ка кај двете, ксантика и мартинка.Ксантика почна да се слави
што требаше и да продолжи. Како што бидува, на некои им пречи се што е античко- ние сме Словени.
Па за Словените се вели, тие биле дојденциод Зарткарпати. Бидејќи заткарпати има четири страни,
исток, југ, запад и север, никој не кажал од која страна дошле Словените. Ако авторите не можат да
се одлучат, нека фрлат ждрепка, да одлучи кој е победник- истокот, југот, западот и северот. За да не
се мачат авторите, еве што стои во историјата на Киевска Русија. Нестор (11-12 век) запишал, Русите
потекнале од Илирик. Токму тој Илирик бил на Балканот. Следи Заткарпатите биле руски- Балканот.
Не случајно, руските традициибиле поврзани со реката Дунав-не со северената страна на Карпатите.
БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ 100% БИЛЕ КОЛОНИСТИ, ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЛЕДАТ САМО ГРАЃАНСКИ
ПРАВА.СО ТОА ШТО АЛБАНЦИТЕ СЕ ДВОРАСНО-ДВОКОНИНЕНТАЛНИ,ТИЕ СЕ САМО ТН.НАРОД.
ТОКМУ СЕ ТОА ГО КРИЈАТ АЛБАНЦИТЕ- ТИЕ 100% СЕ ЛАЖГОВЦИ НА ЕВРОПА И САД СО НАТО
Во врска со насловот наведувам мои објавени книгиза Албанците:
1. Кавказко- црноморски Албанци- Арнаути, 2002 година;
2. Македонската Комненова Албанија, 2004 година;
3. Албанците колонисти во Македонија, 2006 година;
4. Албанците одродени Брзјаци и Мијаци, 2007 година;
5. Грците, Албанците и Власите вештачки народности, 2009 година;
6. Албанците двоконтинентален и дворасен т.н.народ, 2011;
7. Албанците- муслимански колонисти, 2012;
8. Албанците- фашисти, 2012;
9. Албанците колонисти- Македонците заложници, 2013;
10. Григор Прличев и азиските Арнаути, 2014;
11. Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година, 2014.
Книгите под број 1, 2, 3 и 4 се печатени, а другите комјутерски- компјутерските книгиможат да се
симнат oд www.brigien.com.
БРИТАНИЈА КРВЕН НЕПРИЈАТЕЛ НА ТН.СЛОВЕНИ - БРИТАНЦИТЕ 100% ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ БРИТАНЦИ ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ, САМО БРАЌА НА ТУРСКИТЕ АЛБАНЦИ
Русија се борела против Османовото Царство. Англија во Кримската војна, место да се бори во полза
на христијанството, таа ја поразила Русија- Русија тогаш била заостаната, борејќи се со едрењаците
против англиските моторни бродови. За Русија да не го изгуби Крим..., таа била принудена бродовите
да си ги потопи, и само така англиската флота можела да се спречи да го завладее Крим.Па како што
тогаш Англија (Британија) била во полза на исламот, останало и во следните векови- и се до денес.
За да бидат поразени православните Македонци со својот православен календар, претставени од
ВМРО- ДПМНЕ..., директни учествувале амбасадорот на САД, Британија..., чија цел беше единствена
да изгубат Македонците, се македонско да се бриши, заскривајќи го најголемиот фалсификат дека
Британија била венетска, значи тн.словенска,како што биле германските и скадинавско-данско- руски
простори со руни во кои имало Кирилични слова. Руни имале и Етрурците и го славеле тн.словенски
бог Перун,кои го создале Рим.Дионисиј Халикарнишки, кој живеел 1 век н. е. во Рим, пиши: Римјаните
говореле варварски и пелазгиски, кој бил само тн.словенски јазик, јазик на Хелените, Македонците...
Коине (тн.старо-грчки) бил само македонски АлександријскиПтоломејов јазик- од 300 г.п.н.е. Него го
наследил латинскиот јазик од 240 г.п.н.е., од Греикот Лив Андроник- ништо римско и ништо латинско.
Според британските и германските автори, Британија и Источна Германија имала илирска култура,
која била само балканска, дури со потекло од СФР Југославија која Британците и Германците со свој
Ватикан и каубојски САД крваво ја растуриле, која можела да биде моќна држава, противник на веќе
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наведените народи, кои не си го знаат своето балканско (венетско и илирско) потекло.
Е проклети Британци се заложувате да нема ништо македонско, и тоа во полза на крволочниот двоен
албански народ со 90% Геги Азијати (Черкези и Татари) и 10% балкански Шкиптари 100% изроди како
што биле Британците, Германците, Данците, Скадинавците...Изродот е најкрволочен,за кој е написот.
Па некоја британска свиња Тимоти Лес, поранешен политички секретар во амбасадата на Британија
во Скопје заговара Велика Албанија без македонски Македонци и македонска Македонија.
Следи заклучок: Европјаните и САД-чаните кои со векови заговоруваат унуштување на се македонско
тие се само свињи, а нивните држави се само свињарници- свињата ја занимава само да се најади,
до 30%- човекот преку 100%- се натрескува,и не ја интересира за потеклото,како што се тн.словенски
изроди во Европа и САД. КОГА НЕКОЈ БОГОТ ГО КАЗНУВА,ТОЈ ПРВО НЕМУ МУ ГО ОДЗЕМА УМОТ.
ЛИТЕРАТУРА МОИ КНИГИ ВО WWW.BRIGIEN.COM...
Во 18 часот на 13.01.2017 сум исклучен од ФБ , потоа ослобден- вкупно имав 2223 пријатели.
ТУРСКИТЕ АЛБАНЦИ СЕ ТРОСТРУКИ ЛАЖГОВЦИ: ИЛИРИ, ДОМОРОДЦИ И ИМАЛЕ ГЕНОЦИД
Туските Албанци се претставени од 90% Геги Азијати (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари, крволочни
ѕверови за време на Отоманското Царство, потврдено дури и од со Султанот Селим III (1789- 1807).
Султанот Селим неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до солунскиот
валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој во него
наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див и
жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и другибезаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Тоа што биле Албанците се и до денес.Место ним да им се суди за сите злостори врз Православните
за време на Османите, фашистите за време на Втората светска војна, што продолжило и потоа...и во
2001 година, тие се борат да им се признае генецидот врз нив извршен од Православните од 1912 до
1956 година и во Р.Македонија. Ова не само што е смешно, туку е смислено за оправдување на сите
свои зулуми, дури продавање и на органи извадени од живи Православни итн.
Овој фалсификат е ист како што Илири биле Албанците. Па каде се чуло видело Монголи (Черкези и
Татари) да се Илири кога се знае Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно Епир. Следи не само
што Монголите не можат да бидат Илири туку и Шкиптарите не биле Илири- тие биле само Епирци... ,
што го потврдил Марин Барлети (16), што го пишел во својата книга Скендербег.
Трета нивна лага е, Албанците биле домородци, а Словени биле дојденци, и тоа северно од Дунав, а
јужно од реката бил Илирик од кадешто Русите се преселиле (Нестор, 11-12)- руските традиции биле
поврзани само со реката Дунав. Бидејќи Македонците се ДНК блиски на Крит, се само свои на свето.
Со овој последен албански истап, Македонците конечно еднаш мора да се изборат за вистината само
на својата Македонија, доста со молчење за турските Албанци кои 100% се колонисти во Македонија.
АЛБАНЦИ=АРНАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ДО 1780 ГОДИНА
Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на
Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите
никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата
земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го
уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“.
Во прилоге и мојата книга „Албанците во Р .Македонија-само од 1780 година“, 2014 година, што може
да се симне од www.brigien.com.Видливо е совпаѓање на 1780 со 1795 година- тогаш се први родови.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ УЖИВААТ ВО КОНОП САМО ВО 20-21 ВЕК , СЕ БАЛКАНЦИ.А НАПРОТИВ ,
АЛБАНЦИТЕ СЕ СО ПОТЕКЛО ОД ПРОСТОРИТЕ НА КОНОПОТ НА СКИТИТЕ -ЦРНО МОРЕ , КАВКАЗ
Македонците како домородцина Балканот го обожуваат коледето со својот даб, посветен на Зевс, чиј
Пан прави крст кој не го обожуваат Муслиманите, затоа Албанците дабот за огрев не го користат туку
само бука. Од панот се прави паница, врската со богот Пан. Значи, Македонците 100% се домородни.
Македонците го имаат својот Св.Трифун кој бил Дионис. Тој бог на виното, грозјето, не го обожувале
Скитите- тие живееле северно од реката Дунав со Црно Море и Кавказ се до Индија...Ова било од тоа
што во Скитија ја нема лозата, а и денес нема во Русија и западно од неа- Русија е недонаселена...
Скитите уживале во конопот,но не Балканците. Источноторимското царство имало еснафи за трговија
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за ленени производи, но никако за коноп. Ова не само да било во 10 век,тоа продолжило во следните
векови. Доказ е и тоа Македонците од коноп уживаат само во 20 и 21 век, но не порано.Се потврдува,
Македонците биле само со балканско потекло. Следи само единствено: антички= етнички Македонци.
Бидејќи Албанците- Гегите биле само со црноморско- кавказко потекло, колонизирани во последните
векови, а 300 семејства во 11 век биле колонизирани во Драч, што било од Сицилија и Јужна Италија
со потекло од Кавказ, кругот се затвора со белото кавказко капче што го носат Гегите, со татарски и
черкески традиции. Да се потсетиме на татарбифстек- недопечено крвосано месо, татарска традици
со својата крвожедност....Дури и бело робје, дрога и со коноп, продажба на органи добиени од живи
православни жртви во Косово...што е потврдено од меѓународен обвините без ништо да се преземе.
Овие албаништа без трошка совест велат, ние Македонците сме биле Словени со потекло од Скитија
од која немаме баш ниеден матријален доказ, туку само словенски јазик кој бил пелазгиски на Платон
-коине (тн.старо-грчки) бил само македонски АлександријскиПтоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е.
Бидејќи албаништата имаат традиции од Скитија, само тие се Словени, но никако ние Македонците...
Гордана Јовановска Имам голема примедба околу овој текст! Прво да расчистиме за поимот „словени“ кој им го
припишувате на неписмените Геги! Терминот Словени се употребува како име на група на народи кои говорат на сродни
јазици! Тоа е исто како и Арапи или арапска група на народи кои говорат на сродни јазици.
Risto Ivanovski "словенски јазик кој бил пелазгиски на Платон".
Гордана Јовановска „Бидејќи албаништата имаат традиции од Скитија, само тие се Словени, но никако ние
Македонците...“ - за ова зборувам.
Risto Ivanovski Според Вас, Македонците се дојденциод Скитија.

РОМЕИТЕ (ТН.ВИЗАНТИЈЦИ)=ХРИСТИЈАНИСКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ)=ПОВЕЌЕБОЖЦИ
Насловов е нова книга, денес (18.01.2017) објавена. Еве ја содржината:
Развиток на византиските студии...
Основни црти на развитокот на Ранавизантија (324-610)...
Брба за опстанок и препород на византиската држава (610-711)
Периодот на иконокластичката криза (711-843)
Периодот на цутењето на Византиското Царство (843-1025)
Владеењето на цивилното благородништво (1025-1081)
Македонците се ДНК- блиски на Критјаните но не на Дунав
Балканците говореле тн.словенски јазик пред Словените
Римјаните со варварски и пелазгиски=тн.словенски јазик
На тн.Византијцинароден јазик им бил тн.словенски
Значењето на поимот варвари- варварски
Владетелите од Цариград и Русија со ист народен јазик
Историски словенски народи биле со непознато потекло
Ромеи=Христијани- Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци
Русите биле Рецкари- Словени според слово од 860 година
Коине бил сличен со персискиот- наследник на арамејскиот
Тн.старословенски јазик
Вулгарен (народен) јазик коине
Османите биле Комнени- Комнените биле Македонци
Хелените со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
Еладците се вештачки народ со нов јазик- само од 19 век
На Балканот постоел само еден народ- Римјани (Ромеи)
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17
57
87
120
171
191
193
194
200
204
210
214
221
227
233
236
240
243
246
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ИМОТИТЕ НА АРНАУТИТЕ (ОДМЕНИЦИТЕ) КАКО ОДМЕТМНИЦИ (КАЧАЦИ) ДО 1913 ГОДИНА БИЛЕ
САМО ПРИСВОЕНИ ПРАВОСЛАВНИ ИМОТИ И ЗАТОА ТИЕ БИЛЕ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ
Арбанија=Шкиптарија како најсиромашки предел со најсиромаво населени бргу го примила исламот,
и таа си се исламизирала. Зошто ? Па тие со него си го задржувале имотите и станувале богати. Па
како било тоа можно тие да станат и богати ? Самиот поим Арнаут означувал само одметник, а како
Арнаути биле и Гегите како Азијати воглавно Черкези и Татари- крволочни ѕверови. Да не се изуми,
Турците не познавале Албанци и Шкиптари туку само Арнаути. Арнаутот (одметникот или качакот) ги
плачкал имотите на Православните. Па само така тој ги присвоил нивните имоти, протерувајќи ги нив
вон своите огништа. Најдобар пример како доказ може да послужи дури селото Смилево од во Демир
Хисар- Смилевчаните како Мијаци од Арнаутите пребегнале на Брсјачките простори. Пак, Брсјаците и
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Мијаците биле познати уште пред 7 век ( Јован Цвииќ...), со што и се потврдува, Брсјаците и Мијаците
биле само домородни, а не преселници- Словени. Токму и затоа залудно им било илирското потекло
на Шкиптарите за тие Македонците да ги прогласуваат Дојденци, што било/е како нивно оправдување
за прогонувањето на се словенско... Следел процес на протерување на Православните од Арнаутите
како Муслимани= Турци, што било масовно во западниот дел на просторите на Македонија. Па штом
се протерува некој од своето огниште,неговиот имот не се купува туку само се кради.Затоа Арнаутите
останале најголеми арамишта. И не случајно, низ Македонија има многу места чие име носе-ло назив
арамиско. И само Православните биле протерувани, убивани, масакрирани, обечестување ... ѕверови
Арнаутите останале само арамишта, убијци, ножаџии, силеџии, обечестувачи... Па и затоа Арнаутите
за своите имоти се до 1913 година немале докази (тапии...) за сопственост- никогаш на арамијата не
му била потребна тапија... Тоа продолжило и потоа се до денес, без Православните од Ватикан, САД,
Европа со нивната НАТО да бидат заштитени... Ова било само поради тоа што Православните како
неверници мора-ло да се истребат, што од 14 век Муслиманите= Турци на Балканот го спроведувале,
што денес се подржува од непријателите на Православните Ватикан со своите Католици и католички
одметници Протестанти. Злосторите биле најмасовни во 19 век кога биле колонизирани Гегите. Тие
биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, а во северна Албанија на крајот на 18 век- Гегелак...
Албанците до 1913 година немаат доказ за сопственост. Бидејќи Албанците останале без никаков си
доказ за сопственост, се потврдува,тие немаат врска со Македонија. Сите оние кои тоа го поседуваат
биле одродени Македонци.Како е вршено во Преспа и Полог албанизирањето, повеќе пати е пишано.
Mihailo Ljuben Apostolov Качаците,дезертери од турската армија кои убивале и пљачкале за свој личен интерес.
Убивањето го правдале со тоа дека убивале неверни, да убиеш неверен за нив било заслуга пред Аллах, еднакво како да
убиеш мува.

СРБИТЕ ГИ ОЗАКОНИЛЕ ИМОТИТЕ НА АЛБАНЦИТЕ ОДЗЕМЕНИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ
Доказ за мојот последен напис имотите без тапија за сопственост се до 1913 година е написот со ист
наслов објавен во Дневник на 26 септември, 2015, објавен и на ФБ- страниците:
„Македонските неуспешни востанија и владеењето на Османлиското Царство на овие простори се до
1912 година се главните причини за задоцнетиот почеток на процесот на ‘европизацијата на
приватност’, кој кај некои од другите соседни народи почна уште од почетокот на 19 век, односно со
појавата на нивните современи национални држави, смета д-р Бранислав Светозаревиќ, кој преку
истражувањето на животот на Македонците во Тетово, односно преку ‘историјата на секојдневието’
или ‘историјата на приватноста’, всушност ја разоткрива суштината на секојдневниот живот на
Македонците во првата половина на минатиот век. Според огромната документарна граѓа собрана за
време на дваесетгодишното истражување на тетовското ‘секојдневие’ и ‘приватноста’, граѓанските
навики што се негувале во Тетово не дозволувале во историски критичките моменти да дојде до
тотална граѓанска меѓунационална војна во која последиците би биле катастрофални. Во вековите
заедничко живеење со создале вредности што исплеле нишки на меѓусебно почитување на
разликите и непишаните морални правила што имале универзални вредности. Тие вредности ги
почивале разликите, а ги санкционирале сите постапки што ги рушеле заедничките вредности,
вредностите што учеле дека меѓусебното почитување и заштита одат во прилогна сите граѓани, како
во чаршијата така и меѓу соседите. Оттука, смета Светозаревиќ, новодојдените во градот требало да
се приспособуваат кон овие вредности да ги откријат луѓето што накратко доаѓале во Тетово. Некои
од нив ги посетувале, но не можеле сосема да ги одредат и прифатат. А тие вредности се криеле во
секојдневното живеење, комуницирањето, во разните ситуации во кои се ставале на испит совеста и
разумот, во макотрпното градење доверба низ стотици и илјадницинавидум безначајни примери на
соживот.
Доселеници и староседелци. Сепак, за време на Втората светска војна миграцијата на населението
се зголемило. Поголем број семејства од селата во Полог се доселувале во Тетово. Таков драстичен
пример бил со Македонците од гостиварското село Сенокос, кои во 1942 година, по убиството на
нивниот првенец Павле и заканите за убиства на другите, комплетно се иселиле од ова село. Според
сведочењето на осумдесет и петгодишниот Владо Србиновски, пензионер од Тетово, во празните
куќи на протераните Македонци од Сенекос се вселиле Албанци од околните села, а Македонците
веќе никогаш не се вратиле на своите имоти. Еден Македонец, кој во 1949 година се обидел да ги
собере сливите во својот овоштарникво селото, бил убиен од Албанците доселени во испразнетите
куќи на Македонците. Сличен е случајот и со Македонците од соседното село Градец, кои
континуирано се иселувале пред злосторствата на Албанците. Последните Македонцибиле
протерани од селото за време на Втората светска војна. Слична судбина имале и Македонците од
тетовското село Требош, кои во најголем дел се преселиле во Тетово. Во тоа време имало и големоп
иселување на Македонците од Тетово, кои, под притисок на балистичката власт во градот, бегале во
Скопје, каде што постоел дури и Одбор што ги примал бегалците и ги распоредувал по домови што
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биле напуштени, а некои од нив се сместувале по роднини. Дел од тетовските бегалци биле
сместени во село Огњанци кај Зелениково, Скопско. Во Огњанци биле сместени во куќите на
некогашните српски колонисти, кои за време на војната се вратиле во Србија и другите краишта од
каде што потекнуваат
Според истражувањето на Светозаревиќ, градот Тетово во првата половина на 20 век по
националната поделеност на малаата и неговите функџии, сликовито може да се прикаже како ‘куќа
со две спални и една дневна, работна просторија’. Во спалните се наоѓале христијанските и
муслиманските маали и домовите во нив, и таму се одвивал интимниот живот на луѓето, строго врзан
за религиозните и обичајните правила, а во дневната или работната соба, односно чаршијата, се
мешале и меѓусебно комуницирале и работеле луѓе од двете религии. Заедничкиот живот на
различните националности и вери најмногу бил изразен во чаршијата, каде што најмногу важеле
правилата на пазарот и борбата за опстанок. Затоа авторите што оставиле пишани сведоштва за
Тетово од тоа време ја истакнуваат мешавината на влијанија, јазици, несекојдневни појави и обичаи
како последица на политичкото и верското минато, што било карактеристика на повеќе градови во
Македонија, па и Тетово. Станува збор за мешањето на секојдневните обврски и соживот. Влијанието
на различните народи, религии и култури придонеле во градот да живеат муслимани бектеши, потоа
повеќе фисови Албанци, со многу различни дијалекти, кои меѓусебно се разбирале само на српски
или македонски јазик; Албанците што пред неколку колена биле Срби или Македонци, односно
Турци, кои не знаеле турски, и кои во куќите се уште чувале икони, но и православни на кои оџите и
дервишите им прават записи, им читаат молитви или Албанци што посетуваат цркви и манастири
итн. Во секој случај,соживотот бил секоедневие, а не ‘политичка програма’, барем за староседелците.
‘Една од причините за населувањето на голем број Албанци во Тетово е поттикнувањето на тој
процес од тетовските паши, кои по потекло биле исто така Албанци од областа Мат. Нив ги
доведувале од Албанија како момоци и слуги на чифлиците, а со тоа полека создавале мали колонии
на Албанци во Тетово и Тетовско. Покрај работната сила, од редовите на Албанците се регрутирале
и војниците на тетовскиот пашалак, кои, според некои податоци, постојано броеле околу 1.000 лица.
Главната цел на пашите биле да се парализира силата на христијанското македонско население, кое
во тоа време се уште било мнозинско. Затоа турскиот јазик останал доминантен во тетовската
чаршија, а се применувал како деловен јазик и меѓу двете светски војни. Според Ѓорче Петров,
меѓунационалните односи на почетокот на минатиот век биле добри, а една од причините за тоа бил
и фактот што ‘Македонците се Мијаци, па по дух се слични со своите сожители од Албанија’. Меѓутоа,
според него, ‘во Тетово се уште владее средновековниот фанатизам на Албанците, кои се
оденесуваат средновековно грубо кон христијаните, а овие нема кому да се пожалат’. Сепак, и покрај
се, како заеднички одговор на секојдневните насилства во тетовската чаршија, имало и заеднички
настапи на еснафите во заштита на обичното население. Во 1900 година во знак на протест за
злоделата на албанските банди во Дебар, христијаните во Тетово и Гостивар ги затвориле своите
дуќани, а ним им се придружиле и муслиманите. А неретко жртви на албанските банди биле и
муслиманите. Всушност, секое зголемување на правата на христијаните ги зголемувало и
насилствата. Муслиманите сметале дека им се загрозуваат ‘интерерсите на владејачкото население’,
па во 1905 година Албанците со големи демонстрации пред тетовската општина барале да се
отпуштат од работа сите џандари христијани’, констатира доц. Д-р Бранислав Светозазревиќ во
своето истражување за општествено- политичкиот живот и културата во првата половина на
минатиот век во Тетово.
Според него, врз големите миграциии демографски промени во овој дел на Македонија најголемо
влијание одиграло насилното навлегување на Албанците во селата на Шар Планина и Полог, кое се
одвивало речиси без прекин од Австро-турската војна во 1689 година до дваесеттите годинина
минатиот век, а таквите тенденции со голем интензитет се повториле и во Втората светска војна.
Огромниот број извори за ваквиот процес укажуваат на повеќе насилни методи- убиства,
пљачкосувања, малтретирање, грабежи на движен и недвижен имот, палежи на куќи и цели села,
насилно исламизирање и други зла, кои го направиле животот на Македонците во Полог речиси
невозможен. Како резултат на овие насилства дошло до принудно иселување на Македонците во
Полог во Тетово, но и низ Македонија и во повеќе тогашни балкански држави.
Македонците и бектешите. ‘По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале дека со
доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа не дошло,
поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските власти по
1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои насилно ги
презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците. Според
хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на ‘домашните
Словени’, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата што настанала
со пљачкосување. Се разбира, ваквите процеси го разградувале соживотот, но тој никогаш не бил
уништен докрај. Еден мошне позитивен пример на соживот во Тетово била релацијата меѓу
Македонците и Албанците бектеши. Бектешите се посебен дервишки ред во муслиманскиот свет.
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Нивната вера се разликувала од класичното муслиманство, пред се, затоа што потекнувале од
некогашните христијани, кои прифаќајќи го исламот не се откажале од почитувањето на некои
христијански вредности. Тоа се одразило, пред се, во обожувањето на Христос и Богородица, во
употреба на лебот и виното, и во повеќе другихристијански обреди, на пример, почитувањето на 12те имами, слично со 12-те апостоли, во рамноправноста на жените, во толеранцијата кон различните
вери и друго. Сето тоа придонесувало бетешите во Тетово, односно дервишите во Арабата- баба
веќе да бидат многу почитувани од Македонците. Тие оделе кај нив за совети, за посета на гробот на
Серсем Алија, за кој верувале дека е гробот на Свети Илија, а некои сиромашни христијани добивале
и помош во храна или поточно короман, како што се нарекувал лебот во Теќето. За свои свети места,
бештешите ги земале тие на христијаните. Сепак, за време на италијанско-албанската окупација на
западниот дел на Македонија, меѓунационалните односи меѓу Албанците и Македонците биле во
најкритична фаза. Во тоа време на власт биле најреакционите сили на албанското население, кое
вршело безмилосен терор и албанизирање преку правни и образовни мерки, па се до принудно
иселување. Сепак, покрај трагедијата со семејството Тантовци и неколку други убиства на познати
антифашисти, не дошло до масовни убиства и крвопролевање, кои драстично би го загрозиле
заедничкиот живот’, вели Светозаревиќ“.
Македонците со векови се бркани од турските Албанци (Геги Азијати и Тоски одродени тн.Словени)
од своите огништа, и тоа не само до 1913 година, а и потоа до 2001 година- до денес процесот во тек.
Во општините под управа на Албанците тие се албански, но не македонски- Македонците в ропство...
ГЕНОЦИДОТ НА АЛБАНЦИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ТУЖАТ АЛБАНЦИТЕ
Албанците се дворасно- двоконтинентални претставени од Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари),
колонизирани во последните векови, и Шкиптари (Тоски) 100% одродени тн.Словени со сите- нашите
тн.словенски гласови, македонското ѕ, со презимиња кои завршуваат со брсјачкото дативно у како и т
за трето лице еднина, а и гласовите на Вук Караџиќ-тој творел во 19 век. Се потврдува, шкиптарскиот
јазик бил само нов, а и мешан- според Г.Мајер јазикот содржел татаро- турски елементи (монголски).
Тие 90% Геги со 10% Шкиптари ги обединал со шкиптарскиот јазик само Ј . Б .Тито во СФР Југославија.
1. Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пиши: последните
два века имало постојано движење на Албанците- муслимани кон Исток.Полумесечина на Албанците
повеќе им донела „отколку што изгубиле под Крстот“. Албанците со крадење станале нај-богати.
2. Стр. 342: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ
впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат своите соседи-христијани,
потчинувајќи и се на својата религиозна омраза. Ова тешко би можело да се каже дури и за
Курдите ... Но тие секако станаа орудие на едно движење на фанатизмот и сторија се што е во нивна
моќ за да го заслужат името...“.
3. Албанците биле/се само турски-исламски тн.народ, најкрволочен врз домородците-Православните.
Ова се потврдува според авторите. Таков бил Г.Вајганд- населението повеќе ги сака Турците отколку
Албанците. Според него, најѕверски биле Черкезите и Татарите, страв и трепет каде што тие дојдат...
4. Па еве што пишело француското чедо: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело
на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел само ножот и пушката на Албанците.
5. Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на
Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите
никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата
земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го
уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“. Ова што го напишал султанот, тоа важело не само во 19 век, тоа било и во 20 век.
6. Grizebach, Reise durch Rumelien und nach Brusse im Jahre 1839, Bd. II, Götingen, 1841, 305...пиши за
Арнаутите е само див и полудив и агресивен народ,(само за) пакости, убиства и грабежи...претпочита
безвластие и беззаконие.(Па тие се само) диви луѓе, диви орди, полу диви разбојници и стралишта со
карактеристична дива црта...Ова се совпаѓа со она што го пиши Густав Вајганд (1924),Гегите во
однос на Тоските се понеинтелегентни, диви и разбојници. Нивни водачи во се останале
Тоските.Бидејќи во се биле најбитни водачите, на водачите им следат многу подолги и пожестоки
казни за сите злостори.
7. Густав Вајганд (1895), Аромуни, Белград, 1995, на стр. 39, наведува: „Еден ден...во Струга, каде
бевме следниот ден...Расположението на муслиманите спрема христијаните, а посебно спрема
странците, е сосем другчие отколку во Македонија или на брегот. Овдешните муслимани најчесто се
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Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си
дозволуваат секое злодело спрема христијаните да остане неказнето, додека турската власт од
страв од слабост и страв, а и затоа што не сакаат да ги расипуваат односите со влијателните бегови,
сите тие мирно посматраат...“. Ова се совопаѓа и што Г.Вајганд (1924) во „Македонија“ пиши, народот
повеќе ги сака Турците отколку Албанците кои сеат страв и ужас,потврдено од Султан Селим и други.
8. Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 68 пиши, како Алипаша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил. Па како ? Тој сите си
ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал, другите живи
ги пекол, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги нивните плодови и
сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како православни морале да го
примат исламот, инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело, туку крвава смрт маченичка
албанска која до денес нашиот народ ја доживува. Само за потсетување на режењето на кожите на
мавровските работници, на нив ставање крст итн.- смрт за Православните.
9. Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните, нашиот православен род, тој ги масакрирал
и Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи кула:
„Утредента в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата
исечени од труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот
џелат кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата
на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да им се поштеди животот на осморица
француски офицери и на 147- мина војници и подофицери... овие несреќницибиле натерани со
тепање да ги одерат главите и да ги засолат и да ги стават на своите плеќи во вреќите, кои ги
натовариле. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со
камења како криминалци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на
северна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот.
Кога некој од тие вистински маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на
земја, би му ја отсекол главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите
другари“. Цитат стр. 61
10. Освен Али-паша Јанински, злосторници биле и многу други паши врз Македонците во Македонија.
Сите тие биле водачи на прогонување на се македонско, православно, зашто многу е пишувано.
11. Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните
не сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска
населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја
поседувало сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина
години се предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на
Македонија продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен.
Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
12. Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова
за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби.
13. Затоа Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р .И.), само
четири години подоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог
14. Густав Вајганд (1895), на стр. 41, за во Охрид вели: ...Еден кројач „на некој Албанец му сошил
одело и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за
готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обзеде страшен бес,
те извади пиштол и го опали спрема кројачот, и го спасило само тоа што пратилецот правовремено
го фатил Албанецот за рака и го подигнал во вис. Кројачот побегна во својот стан. Два дена после
овој случај била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му
пречело на Албанецот таму да се упати со оружје в рака. Љубезно го повикале да им биде гостин на
ручекот. Ладно одбил, се шетал во двориштето таму- ваму и на крајот седнал на прозорот откаде
можел да ги посматра жените и девојките како играат. Одеднаш се проломи пукањето а Албанецот
се оддалечи. Кројачевата ќерка и некои млади жени беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И
додека денес овој човек шета неказнет низ Охрид, никој не може да смогне снага да го пријави.

65
Турската власт, која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како заливена.
Таквата состојба е во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Елбасан владее исто така
несигурност и самоволие. Поради тоа се и случува толку полно христијани да ги напуштат овие
краеви, посебно Аромуните, кои се селата кон Бугарија и Романија“. Па така имотите се албански.
15.Имотите на Албанците до 1913 год. биле само присвоени православни имоти и затоа тие биле без
доказ за сопственост. Па на арамијата не му е потребен доказ-Р .Македонија има имиња со арамиско.
16. Бранислав Светозаревиќ пиши: „По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале
дека со доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа
не дошло, поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските
власти по 1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои
насилно ги презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците.
Според хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на
‘домашните Словени’, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата
што настанала со пљачкосување....“.
17. Злосторите на Албанците како фашисти и окупатори за време на Втората светска војна и потоа...
18. Во 2001 година Православните се убивани, масаркирани...и протерувани. Протераните дома не
се вратени. И потоа Македонците од Албанците бегаат..., а во општините кои се албански се робува.
На ова би требало да се надоврзат други автори со други извори за мене непознати...
КАКО ШТО ШКИПТАРИТЕ „ВО 1913 БЕА СОСЕМА ЛИШЕНИ ОД СЕКАКВО НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО “
ИСТОТО ОСТАНАЛО И ВО ОВАА 2017 ГОДИНА- ДОКАЗ: ТИЕ КОИ СЕ САМО 10% СЕ ЗДРУЖУВААТ
СО 90% ГЕГИ АЗИЈАТИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ), ШТО Е СРАМ И ГРЕВ ЗА ЕВРОПА И САД СО НАТО
Шкиптарите останале носители на Велика Албанија. Таа би била само исламска, и 100% гробарска
на се православно, потврдена и со векови, и тоа од самото нивно исламизирање, со единствена цел,
тие не само да си ги зачуваат своите имоти дури да се обогат, што било можно само со масакрирање
убивање и протерување на православните за чии имоти тие се до 1913 година немале никаков доказ.
Па Шкиптарите за да ги зачуваат и присвојат православните имоти, тие во Османовото Царство биле
само Турци. Следи тие не сакале да имаат никаков шкиптарски јазик на кого би говорел шкиптарскиот
народ непознат во историјата, што било и писмо (романско) . Ова било повод, Шкиптарите да немаат
никакво нацонално чуство. Ова го потврдил и Леон Доминијан- тој запишал: „Албанците во 1913
година беа сосема лишени од секакво национално чуство“. Ова било повод Шкиптарите како народ
било дело само на Австрија со помош на Италија, што било и со шкиптарскиот јазик, чии први школи
само во 1924 година ги подигнале само Австрија и Италија. Значи, шкиптарското било се само ново.
За потврда дека Шкиптарите немале и немаат никакво национално чуство е доказ и нивниот јазик- тој
не содржи зборови на еден народ туку на четири народи (Грци, Романци, Словени и Татаро-турци),
што го пишел Г.Мајер. Бидејќи Шкиптарите биле 100% одродени тн.Словени со грчки, романски а и
монголски зборови, Шкиптарите во никој случај не можат и не смеат да имаат национално чуство.
Како најдобар доказ е тоа што Албанците се претставени од Шкиптари само 10% и Геги 90%- Гегите
се Азијати, воглавно Черкези и Татари, колонизирани во последните векови од кавказко-црноморски
простори со кавказко бело капче, монголски традиции и обичаи. Ова се потврдува со доказот што тие
Шкиптари со оние Геги не стапувале во бракови, не општеле и до денес меѓусебно не се разбираат.
Мнозинството Геги (90%) со малцинскиот шкиптарски јазик на Шкиптари (10%) ги обединал само Ј . Б .
Тито, и тоа само во СФР Југославија.Неа ја распаднале Европа и САД со НАТО за да се овозможи да
се создаде Велика Албанија, која би требало да биде само исламска, 100% злосторничка врз нашето
православие, на просторите на домородците (Македонци, Срби и Црногорци), но не никако Еладци.
Видлив е срамот и злосторот на Европа и САД со својата НАТО најголеми непријатели на Русија и
нејзините православни браќа на Балканот со свој православен календар и други домороднинавики...
Aco Mladenovski Г-дине Ивановски, само едно мое мало скромно надополнување,дека позади наведените ЕУ,САД со
нивната НАТО машинерија стои Ватикан и неговиот језуитски столб.Ватикан е заколнатиот непријател на православието,
сегашниот Папа е језуит и неслучајно има огромно влијание врз Цариградскиот Патријарх,но не и врз Рускиот со крајна
цел унијатсво. Затоа и не успеа црковниот собор на Крит каде што не дојде рускиот Патријарх,но затоа па таму отиде
српскиот кој што невешто глумеше дека ќе прати како ќе се одвиваат таму работите,всушност седнат како и вообичаено
на две столици. Како резиме би нагласил дека за жал сепак православието е се уште разединето и тоа благодарение на
Ватикан кој што вешто манипулира и маневрира со дел од Православните цркви,а најмногу преку ЦП и добар дел кај ГЦ
кои што се всушност неговите тројански коњи.

СЕ ДОДЕКА СЕ СОЗДАВА НОВ АЛБАНСКИ ТН.НАРОД МЕЃУ 10% ШКИПТАРИ ЕВРОПЈАНИ И 90%
АЗИЈАТИ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) НА 100% ТН.СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ПРОСТОРИ НЕ
МОЖЕ ВАТИКАН СО ЕВРОПА И САД СО НАТО ДА НЕ БИДАТ НИВНИ КРВОЛОЧНИ НЕПРИЈАТЕЛИ
Ватикан во сојуз со исламот во 1071 година двојно го напаѓаат Источноторимско Царство, од исток со
исламот и од запад Ватикан. Така православното царство не можело да се одбрани од својот двоен
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непријател исламот од исток и католицизмот од запад. Ватикан со ова не се задоволил, тој вторпат го
напаѓа православното царство со својот царски град Цариград, со познатите крстоносни војни, со кои
царството меѓусебно го поделува, се од него оплачкува и него го уништува. Следи Цариград да биде
унијатски, чиј патријархго одобрувал...папата кој не бил надлежен во православието. Меѓувреме, тоа
источно православно царство како уништено на многу помал простор се возобновува, кое никако не
можело да биде она што било за време на македонската династија со македонската ренесанса која
се префрлила во Италија со мноштво украдени ракописи... позната само како италијанска ренесанса.
Бидејќи Цариград бил потполно оплачкан и уништен, тој опстоил само унијатски, само православен
непријател. Ова било повод Русите од Киевска Русија Цариград како унијатски да го проколнат и како
таков да не го бранат. Следи Цариград да биде освоен од Османите,и тој бил турски и унијатски град.
Наспроти пропаднатото православно Источноримско Царство (од 16 век тн.Византија), кое Ватикан го
уништил, тој не успеал да го уништи православието- тоа се преселило во Киевска Русија со свој наш
православен двоглав орел, останувајќи во чистина од секакво ватиканско унијатско папско влијание.
Ватикан се надевал дека Православните ќе го примат католицизмот, како уцена на верниците ако тие
би сакале да бидат помогнати во борба на исламот. Меѓутоа, Ватикан изумил што рекол последниот
премиер на Цариград Лука Нотарис- порадо да видам вес отколку митра, со значење, порадо ќе се
исламизирам отколку покатоличам. Ова било повод, што католицизмот во Мала Азија и Балканот со
своите крстоносни 100% арамиски и убиствени војни бил толку омразен, што опстоило се до денес...
За доказ дека Ватикан бил крволочен за православието, тој преку султанот издејствувал да се укинат
сите православни цркви (Охридска,Пеќка и Трновска) во кои се проповедало на тн.црковно-словенски
јазик,кој како македонски јазик со солунски говор во 12 век бил разбирлив низ цела Европа сосе наша
Русија, раскинувајќи го православното тн.словенско ткиво со традиции од старата ера (Коледе- дабот
посветен на Зевс, Св. Трифун- Дионис...), што опстоило се до денес. Само така останала само една
Цариградска патријаршија со македонскиот јазик коине- тој бил АлександријскиПтолемејов јазик од
300-та г.п.н.е., кој бил прв христијански јазик, познат за Апосатол Павле, но не и јонскиот во Атина...
Бидејќи Ватикан ја уништил апостолската и Јустинијан Прима Охридската црква, а не Цариградската
која не била апостолска, дело на насилен чин на Јустинијан I таа да биде царска црква, што редовно
Ватикан му го префрлал на Цариград, е очигледен доказ за да се уништи се православно. Ватикан на
тоа и не завршил- тој издејствувал султанот да создаде и Бугарска егзрхија со центар во Цариград за
меѓусебно да се изтребуваат православните како Грци со коине и Бугари со македонски тн.црковнословенски јазик на Солунчанецот Константин Филозоф- тој бил жител на темата Солун, а околу неа
имало Склавини (Повеќебожци) само со варварски= пелазгиски= тн.Платонов= тн.словенски јазик.
Ова не било се за Ватикан со Италија и Австрија (Österreich- Источно Царство со власт на Балканот).
Тоа дозволило последните векови северна Шкиптарија и меѓу Врање и Шар Планина да колонизира
Азијати (Черкези и Татари) познати како Геги, кои се 90% (Шкиптари 10%), подржано и од Англија која
ја добила Кримската војна против Русија, борејќи се против Русија како руски непријател се до денес.
САД била англиска потврдено и деновиве со во САД кај новиот претседател пристигнатата прва
дама на Англија (Британија), која отсекогаш била/е турски и грчки пријател, но не и руски со свои
балкански православни тн.словенски браќа. Британски човек бил и Ј . Б. Тито кој дозволил во СФР
Југославија да им се наметне малцинскиот шкиптарски јазик врз мнозинството Азијати Геги,
потврдено и со повеќето билошки методи. Бидејќи шкиптарскиот јазик имал и монголски зборови,
Шкиптарите со Гегите можат во нешто да се разберат. Со тоа што шкиптарскиот јазик имал татаротурски зборови (Г.Мајер), сите наши тн.словенски родови како Турците тешко ги учат- Шкиптарите се
со сите тн.словенски гласови...
Ватикан, Европа и САД со својата НАТО крваво ја распаднале СФР Југославија со војна меѓу еден те
ист народ само верски поделен Срби= Православни, Хрвати= Католици и Босанци= Муслимани, врз
Србија извршиле инвазија, врз Р.Македонија во 2001 година агресија со расно-фашистички Рамковен
договор за Албанците кои се под 20%, чиј процент не важи за Русите во Прибалтичките земји, ниту во
Франција со околу 50% Французи и Марсеј арапски,Шпанија со повеќе народи и јазици...и САД повеќе
расен казан со малцинство Англичани со свој англиски јазик во кого постои монголскиот кинг- Пекинг=
пе (град) кинг/кениг (владетел)...Па се потврдува, постои очигледен заговор врз нашето православие.
Не случајно, токму за Балканот Источното Царство (Австрија) со помош на Италија, чеда на Ватикан,
ја создале Шкиптарија, отвориле први школи на монголскиот шкиптарски јазик во 1924 година, за чиј
јазик била создадена романска азбука од влашко семејство со наследниците што никако не го знааат
новиот шкиптарски јазик, со кои се обединале мнозинството Геги и со монголски одлики, се создава
нов албански тн.народ на православни тн.словенски простори на Србија, Р .Македонија и Црна Гора,
но не и во Елада. Токму таа Елада ја ослободила само православна Русија со венецијанска помош,
со прв еладски претседател руски дипломат Каподистрија, кој бил убиен, заменет со баварски принц
Отон избркан со британски пуч од британската амбасада, истоветно во Р.Македонија со амбасадори
на САД, Британија и Германија. Па историјата ни се повторува- нас тн.словенски православни браќа.
Следи се додека се создава нов албански тн.народ меѓу 10% Шкиптари Европјани и 90% Азијати Геги
(Черкези и Татари) на 100% тн.словенски православни простори не може Ватикан со Европа и САД
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со НАТО да не бидат нивни крволочни непријател- тие биле и ќе бидат такви заради Албанците и за
новиот еладски народ само со нов еладски јазик од 1868 година- тој произлегол од македонски коине.
ИТНА ЗАБРАНА НА МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД 100% ОДРОДЕНАТА ТН.СЛОВЕНСКА
ШКИПТАРИЈА, ТН.СЛОВЕНСКА МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА , СПАСУВАЈЌИ ГО ЈАЗИКОТ
НА БЕЛАТА РАСА ВАРВАРСКИ =ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.ХОМЕРОВ =ТН .ПЛАТОНОВ =ТН .СЛОВЕНСКИ
На Балканот завладеал исламот на Османите кои по потекло биле Комнени, потврдено од авторите.
Такви биле Јозеф фон Хамер и Ланге. Битно е што од изворите наведува Ланге. Според еден извор,
Мехмед II, освојувачот на Цариград, водел потекло од Комнените. А според вториот извор, Комнени
биле од Македонија, подоцна преселени во Пафлагонија- имало тн.Византијци=Христијани и Турци.
Кон ова да се додаде најбитното што го наведува Херодот, според македонско предание, Бригите се
преселиле во Мала Азија и ја создале Ерменија и Анадолија. Следела и Фригија, ф=б, Бригија. Секој
оној кој ги следи турските серии ќе види истоветни традиции во Фригија и Бригија=бриг=брж=брз=брзБрсјаци. Дури кај нас се вели, во македонскиот јазик имало турцизми- во Турција тие се македонизми.
Следи да се разбери, во Бригија=Брсјакија и Фригија (Турција) живеел еден те ист народ со ист јазик
и исти традиции. Ова беше повод да објавам свои книги, Турците и Македонците се со исто потекло,
и затоа тие се до денес си ги задржале мошне свои традиции од стара и новата ера дури и по нивно
исламизирање. Меѓутоа, Турците не го примиле исламот од Арапите, туку од Персија- тој продрел во
Персија. Така тој стигнал во Селеукија, според македонскиот крал Селеук=селе ук, спореди со Глаук=
гла ук,до глауч=гла уч-и.Бидејќи крстоносниците си го заменале е со ј, се дошло до Селјук= Селџук,се
до Селџуци. Поради тоа што Османите употребувале Татари платеници и Черкези, дури Османовата
војска имале Черкески ред, султанот Мехмед Кар (13 век) во персискиот јазик со персиско писмо внел
татаро-турски (монголски) зборови, со кои ги поврзал Монголите (Татарите, Черкезите...).
Наспроти службениот Османов јазик, поради мешањето на разни населенија, јазикот на народот бил
мешан. За ваквиот прост турски народен јазик пиши Густав Вајганд (1924). Бидејќи најбројни биле со
својот словенски јазик, кој бил домороден варварски= пелазгиски= тн.Платонов јазик, од мнозинскиот
тн.словенски јазик биле мнозинските зборови. За ова да се потврди еве билошки докази: Во антиката
најубави и најбели биле Принцрноморците, а женските биле како божици. Како што било, тоа и денес
останало. Следи крвната група А на белата раса во Мала Азија е мнозински застапена,а монголската
В, како и мешаната АВ се најдува на Кавказјето и кон Централна Азија каде имало мешање на раси.
Па што се Турците денес ? Исто што биле во 15 век, потврдено со француска минијатура за опсадата
на Цариград.Во таа опсада на цртежот се претставени само Белци со повеќешилни бради,но не било
какви Монголи со едношилести бради како на прч ... Значи, војните биле само меѓу еден те ист народ
само верски поделен: тн.Византијци (Христијани) и Турци (Муслимани).Еве ги доказите:Османов јазик
бил на султанот Мехмед Караман, исламски арапски и трговски македонскиот Александријски, јазикот
на Птоломејците од 300-та г.п.н.е. Токму и затоа се до денес Турците расно не се разликуваат од нас.
Исламот навлегол на Балканот- тој стигнал и во Шкиптарија. Што била Шкиптарија ? Не само 100%
наша тн.словенска, таа била и бригиска. Ова се потврдува со доказот за најбитниот град во таа наша
Шкиптарија- Драч. Драч не бил шкиптарски, никако албански- Албанија била на Кавказ, туку само наш
Бригос. Значи, само бригиски= брсјачки. Дали има следни докази ? Да:шкиптарскиот јазик ги има сите
бригиски= брсјачки гласови, најпосебно само и само македонското ѕ, темниот вокал кој останал само
наш тн.словенски глас, презимињата им завршуваат со брсјачкото дативно у и брсјачкото крајно т за
трето лице еднина. Со тоа што во шкиптарската граматика... ги нема дативното у и т трето лице наша
еднина, Шкиптарите повеќе не знаат, кои се и што тие се. Ако кон ова се додадат и Вуковите гласови
кои ги немало во бригиски= брсјачки ...Дебар, а и Дубровник (Дубровачки тестамент од 16 век), следи
само едно: Шкиптарите се само одродени Бриги= Брсјаци и тн.Словени со прајазик на белата раса.
Како со одродиле Шкиптарите ? Бидејќи тие масовно го примиле исламот, и биле само во служба на
исламот, нивниот јазик бил како простиот турски народен јазик, за што пишел Густав Вајганд (1924).
Тој бил само нов и непознат во историјата, кој се оформува во ова наше време (Ами Буе...), тој бил
само мешан, наведено од Густав Мајер- тој содржел зборови не на еден народ туку на четири народи
со свои јазици: Грци, Романци, Словени и Татаро-турци. Следи јазикот бил и монголски. Со овој јазик
се одродиле Бригите= Брсјаците од својот варварски= пелазгиски= тн.Платонов јазик, што е злостор.
Бидејќи последните векови биле колонизирани Азијати (Черкези и Татари) во северна Шкиптарија и
меѓу Врања и Шар Планина, кои денес се Геги (90%), само Јосиф Броз Тито и тоа во СФР Југославија
ги обединал мнозинството Геги со шкиптарскиот јазик на Шкиптарите кои се само 10%, само злостор
да почне да се создава нов албански тн.народ непознат во историјата со најновиот шкиптарски јазик.
Следи итна забрана на монголскиот шкиптарски јазик од 100% одродената тн.словенска Шкиптарија,
тн.словенска Македонија, Србија и Црна Гора, спасувајќи го јазикот на нашата бела раса варварски=
пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски- јазикот на белата раса бил од постледено доба.

68
СО ЗАБРАНА НА МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КАКО ОПШТ АЛБАНСКИ ЈАЗИК, САМО ОД
1972 Г., ВО МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА ЌЕ ЗАПОЧНЕ РАЗЕДИНУВАЊЕ НА ТН. АЛБАНЦИ
Ханс- Лотар Штефан (2004), Македонски јазол, на стр. 55, пиши: „1.2.2.4 Албански јазик
‘Истражувањето на албанскиот јазик е многу тешко бидејќи не може да се поврзе со ниту еден постар
кулурен јазик. Во овој конеткст често споменуваниот илирски јазик не нуди сигурна основа, со оглед
на тоа што не е поширокопознат и во секој случај е културен јазик во потесна смисла. ... Настанокот
на албанскиот јазик од илирскиот во никој случај не може да биде докажан со сигурност, и надвор од
Албанија често се става под знак прашање, така што раното присуство на Албанците во југоисточна
Европа, поради недостигна сигурни извори, не може директно да се докаже’.
(Како и Грците и Бугарите,и Албанците си ја склопуваат историјата според своите желби и претстави)
‘Има уште еден обид, кој дури и во Албанија се порекнува, а тоа е Пелазгерите, едно се уште
непознато племе од раната историја на Балканот, да се претстави како пра-предци на денешните
Албанци. Според оваа теорија, Пелазгерите се всушност основачите на западната култура, која
подоцна им ја пренеле на Грците’. (Се говори за теорија, а за Словените имало тези и теории, Р .И.)
‘Ваквите хипотези немаа никакво практично значење за градењето на албанскиот стандарден јазик,
со оглед на тоа што овие стари јазици се осведочени само во малубројни јазични остатоци, а оттаму
не можат да понудат и конкретна допирна точка за решавање на актуелните прблеми на албанскиот
јазик. Следствено, во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повика на
ниеден стар културен јазик, туку само да се според поголем број различни, релативно млади
варијанти на народниот говор. Разликите меѓу нив ги рефлектираат многуте религиозни и културни
традиции на Албанците. Пример за ова е употребата на различните азбуки- кај католиците
латинската, кај православната грчката, а кај муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоеа и
обиди, дел од оние независни, да се реши прашањето на ортографијата. Но дури во 1908 год. на
конгресот во Монастир, денешна Битола во Македонија, беше одлучено тоа да биде писмото врз
база на латинската азбука, кое е и до ден-денес важечка. Подоцна се развија повеќе различни
варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваа од двата големи дијалекти, гегскиот на север и
тоскискиот на југ. Се до крајот на Втората светска војна главно се употребуваше гегскиот службен
јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно гегска и тосканска пишана форма’.
‘Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на единствен национален јазик
и се укина паралелната употреба на различни писмени јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год.
овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од
Албанија. Со тоа Албанците на Косово се откажаа од Косоварскиот јазик да го развијат во свој
сопствен јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југославија
сигурно би било поздравено’ “. (Шкиптарите и Гегите ги поврзал само исламот- тие се Турци, Р .И.)
Шкиптарскиот јазик „не може да се поврзе со ниту еден постар кулурен јазик“. Следи шкиптарскиот
јазик бил нов јазик, што го потврдиле автори. Токму и затоа тој не можел да биде илирски јазик. Па со
тоа што Илирик бил северно од реката Дрим, а на југ бил Епир, Илири биле Црногорците, а Епирци
Шкиптарите од скиптар на кого има-ло православен двоглав орел кој ги краси македонските цркви. И
кој бил шкиптарски симбол:Ѓорѓи Кастриот=тн.Скендербег и Али паша Јанински.Првиот бил само наш
православен, македонски и епирски крал, чија оставштина била 100% само тн.словенска, ништо туѓо
шкиптарско,досега неоспорено од албанските автори (гегските [черкези и татарски] и шкиштарските
[балкански]).Вториот бил крволочен ѕвер за Православните, а такви останале Албанците се до
денес.
Зошто „во дискусијата за формата на стандарниот јазик не можеше да се повика на ниеден стар
културен јазик, туку само да се според поголем број различни, релативно млади варијанти на
народниот говор“ ? Шкиптарскиот јазик бил нов во последните векови, што го пиши Ами Буе и други
автори. Тој бил различен во однос на гегскиот- тој бил од последните векови со колонизирањето на
Гегите Азијатите (Черкези и Татари) во северна Шкиптарија и меѓу Врање и Шар Планина. Шкиптари
се 10%, а Геги 90%. Само според азбуката, имало три албански тн.народи: латински, грчки и арапски.
Се говори за „двата големи дијалекти“...„гегскиот службен јазик“...„различни писмени јазици“. Следи
гегскиот и тоскискиот не се два говори туку само потполно различни јазици на Гегите и Тоските со
различно расно потекло... Не случајно, Гегите со Тоските меѓусебно не општеле, не стапувале во
бракови и до денес меѓусебно не се разбираат. Најблиска врска била меѓу Гегите и Тоските само
монолските зборови во шкиптарскиот јазик, зашто Г.Мајер пиши татаро-турски зборови итн. Бидејќи
основата на гегскиот и шкиптарскиот (тосканскиот) била монголска, Албанците грешат во нашите
родови, како што е случај и кај Турците итн.
Што биле Албанците ? Само нов тн.народ и тоа само од 1972 година со свој јазик: „Со ортографскиот
конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален“. Значи, до 1972 година без
било што заедничко албанско,кое било дело само на католикот и масонот само на Британија- ЈБ . Тито
Со забрана на монголскиот шкиптарски јазик како општ албански јазик во Македонија, Србија и Црна
Гора ќе започне разединувањето на тн.Албанци како најнов тн.народ и тоа само и само од 1972 год.
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Од денес на овој напис е внесено: htt: // 1.2.2.4/
БИДЕЈЌИ ВРЗ АЛБАНЦИТЕ 90% ГЕГИ АЗИЈАТИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ) И 10% ШКИПТАРИ ЧЕДА НА
КРВОЛОЧНИОТ ЅВЕР АЛИ ПАША- ЈАНИНСКИ...ИЗВРШИЛЕ ГЕНОЦИД СРБИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК А И
МАКЕДОНЦИТЕ ОД 1912 ДО 1956 ГОДИНА, ВАТИКАН, ЕВРОПА И САД ОСТАНАЛЕ САМО ЅВЕРСКИ
Сведоци сме што учат Албанците, подржано од Ватикан, Европа и САД, врз нив извршиле геноцид
Србите за време на 19 и 20 век, како и Македонците од 1912- 1956 година, внесено и во албанската
платформа, покрај албанскиот јазик кој никогаш не постоел пред 19 век-на него се учи само од 1924 г.
Како што Албанците се лажговци за албанскиот јазик а таков никогаш не постоел не само во старата
и новата ера, никако во 18 век, потврдено од Ами Буе..., како и Албанците биле само неписмен народ
(Фалмерајер- 1830...),тие се лажговци и за геноцидот, подржано од Ватикан, Европа и САД, историски
потврдено од султанот Селим III (1789- 1807), со испратен ферман 1795 година до солунскиот валија,
како и сите другиавтори кои за крволочните ѕверови Албанци како Муслимани=Турци го наведуваат.
Ова може да се виде и од мојот напис Геноцидот на Албанците врз Македонците- Македонците да ги
тужат Албанците, во 18 точки, испратен на ФБ- стр. (24.01.2017) Секако, тој број 18 е многу низок да ги
собере сите ѕверства на дворасно-двоконтинтален албански тн.народ обединат со шкиптарски јазик
од 1972 година, и тоа само во СФРЈ дело на католикот и масонот на Британија Ј . Б .Тито со посмртна
операција од британската масонерија во Љубљана. Пишам само 1972 година во СФРЈ , затоашто во
Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа
да ја поделат, а Азијатите (Гегите) и Европјаните (Шкиптарите) заговараат Велика Албанија и тоа вон
Шкиптарија, иако Албанци (Геги и Шкиптари) немало вон Шкиптарија во 18 век- тие се 100% странци.
Па кој може да потврди, дека вон Шкиптарија немало Албанци- Албанија на Кавказ ? Шкиптарската
академија која наведува по ред кога во денешна Јужна Србија биле населувани Шкиптари од страна
на шкиптарските аги. Пак, што се однесува за во Р.Македонија, во неа немало Шкиптари до 1780 год.,
наведено во мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, и тоа според родовите.
Наспроти Шкиптарите, Гегите како Азијати (Черкези и Татари) биле колонизирани на крајот на 18 и во
19 век во северна Шкиптарија и меѓу Врање и Шар Планина. Следи Албанците биле 100% колонисти.
Се поставува прашање, како било можно домородното население вон Шкиптарија да изврши геноцид
врз колонисти кои домородните простори на домородците им ги загадиле, изгнасиле, се православно
колелеле, уништувале...,процес кој се до денес не завршил од Албанците- Арнаутите, завршувајќи со
она што напишал нивниот султан Селим III (1789- 1807): Тој во ферманот наведува: „Бунтовничките
елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во
мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други
безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О,
Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри
ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.Па спас за домородците има само како што стои од султанот.
Еве доказ за лажење: Албанците имале две лиги- Лешка и Призренска. Првата била православна на
македонскиот и епирскиот крал Ѓорѓи Кастриот=тн.Скендербег, а втората била исламска да се зачува
Османовото Царство, со своите акинџии (лесни монголски коњски летечки одреди) само против едноправославните држави Србија и Бугарија,а Македонија до 1913 година била под Османово Царство...
зошто последниот папа бил избркан ? истите ѕверови ја мачат р.македонија
Džordž Soroš, Barak Obama i Hilari Klinton su orkestrirali puč u Vatikanu kako bi zbacili konzervativnog
papu Benedikta i zamenili ga radikalnim levičarem papom Franjom, kaže grupa katoličkih lidera navodeći
dokaze iz različitih izvora, uključujući i WikiLeaks e-mejlove.
Papa Benedikt XVI je vladao kao papa Katoličke crkve od 2005. do 2013. godie, pre neočekivane ostavke u
neobičnim okolnostima. Postao je prvi papa koji se povukao još od pape Gregorija XII 1415. godine.
Benedikt se smatra prvim koji je to uradio na svoju inicijativu još od pape Celestina V 1294. godine.
Međutim, grupa katoličkih vođa je navela novi dokaz koji je otkriven u e-mejlovima koje je objavio WikiLeaks,
gde se tvrdi da konzervativni papa Benedikt nije zapravo dao ostavku na svoju inicijativu, već je izguran iz
Vatikana pučem koji je grupa istraživača nazvala “Katoličko proleće.“
Soroš, Obama i Klintonova su koristili američku diplomatsku mašineriju, političku snagu i finansijsku moć da
prisile, podmite i ucene na “promenu režima“ u Rimokatoličkoj crkvi, kako bi konzervativnog Bendikta
zamenili trenutnim papom Franjom– koji je od tada postao glasnogovornik međunarodne levice, što je
zapanjilo katolike širom sveta.
Sada je grupa katoličkih vođa poslala pismo predsedniku Trampu pozivajući ga da pokrene zvaničnu istragu
o aktivnostima Džordža Soroša, Baraka Obame i Hilari Klinton (i drugih) koji su, kako tvrde, bili umešani u
orkestriranje Katoličkog proleća, koje je dovelo do njihovog cilja- “promene režima“ u Vatikanu.
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Katolički lideri navode osam konkretnih pitanja na koje traže odgovore, u vezi sa sumnjivim događajima koji
su doveli do ostavke pape Benedikta, prve papske abdikacije u 700 godina.
“Konkretno, imamo razloga da verujemo da je da je “promena režima“ u Vatikanu projektovana od strane
Obamine administracije“, kažu podnosioci, u svom pismu predsedniku Trampu, od 20. januara.
“Bili smo uznemireni otkrićem“, navodi se u njihovom pismu, “da su, tokom treće godine prvog mandata
Obamine administracije, vaša prethodna protivnica, državna sekretarka Hilari Klinton, i drugi državni
zvaničnici sa kojima je povezana, predložili katoličku “revoluciju“ u kojoj bi se ostvarila konačna propast
onoga što je ostalo od Katoličke crkve u Americi.“
U pismu se nalaze linkovi ka dokumentima i vestima koje ističu njihove tvrdnje. Prvo usmerava pažnju na
zloglasne Soroš-Klinton-Podesta e-mejlove koje je prošle godine otkrio WikiLeaks, u kojima Podesta i drugi
progresivci razmatraju o promeni režima da uklone ono što su oni opisali kao “srednjevekovnu diktaturu“ u
Katoličkoj crkvi.
Što se tiče Podestinih e-mejlova, The New American je prošlog oktobra izvestio:
“Podesta, dugogodišnji savetnik/poverenik Klintonove i izabrani top aktivista za levičarskog finansijera
Džordža Soroša, otkrio je u e-mejlovima iz 2011. godine da su on i drugi aktivisti radili na sprovođenju
revolucije “Katoličko proleće“ unutar Katoličke crkve, očigledno se pozivajući da katastrofalne udare
“Arapskog proleća“ koji su organizovani iste godine od strane Obama-Klinton-Soroš tima koji je
destabilizovao Bliski istok i doveo radikalne islamističke režime i terorističke grupe na vlas tu regionu.
Podstin e-mejl je odgovor još jednom radikalu koga finansira Soroš– Sendi Njuman. Njuman je pisao
Podesti tražeći savet o najboljem načinu da se “posadi seme revolucije“ u Katoličkoj crkvi, koju je on opisao
kao “srednjevekovnu diktaturu.“
U svom pismu predsedniku Trampu, grupa katoličkih lidera je napisala: “Oko godinu dana posle ove e-mejl
diskusije, koja nikada nije bila namenjena da postane javna, saznajemo da je papa Benedikt XVI abdicirao
pod veoma neobičnim okolnostima i da je zamenjen papom čija je očigledna misija da obezbedi duhovnu
komponentu radikalnim ideološkim planovima međunarodne levice. Pontifikat pape Franje se naknadno
dovodi u pitanje po pitanju njegove legitimnosti u mnogim prilikama.“
“Ostajemo zbunjeni ponašanjem ovog ideološki optuženog pape, čija je misija, izgleda, jedan od naprednih
sekularnih planova levice, pre nego da vodi Katoličku crkvu u njenog svetoj misiji“, kažu oni, izražavajući
misli miliona katolika širom sveta koji su zapanjeni levičarskom ideologijom pape Franje. “To jednostavno
nije odgovarajuća uloga pape da bude umešan u politiku do to mere da se smatra vođom međunarodne
levice.“
Oni nastavljaju:
“Uz sve ovo, i želeći najbolje za našu zemlju, kao i za katolike širom sveta, verujemo da je odgovornost
lojalnih i obaveštenih američkih katolika da vam preda peticiju da odobrite istragu o sledećim pitanjima:
– Sa kojim ciljem je Agencija za nacionalnu bezbednost nadgledala konklavu koja je izbrala papu Franju?
– Koje druge tajne operacije su izvedene od strane operativaca američke vlade koje se odnose na ostavku
pape Benedikta ili konklavu koja je izabrala papu Franja?
– Da li su operativci američke vlade imali kontakte sa “Cardinal Danneels Mafia“?
– Međunarodne monetarne transakcije sa Vatikanom su suspendovane tokom nekoliko poslednjih dana pre
ostavke pape Benedikta. Da li je naka agencija američke vlade bila umešana u to?
– Zašto su međunarodne novčane transakcije nastavljene 12. februara 2013. godine, dan nakon što je
Benedikt XVI najavio svoju ostavku? Da ll je to čista slučajnost?
– Koje akcije, ako ih ima, su u stvari preduzeli Džon Podesta, Hilari Klinton i drugi koji su povezani sa
Obainom administracijom, koji su bili uključeni u raspravu o predlogu izazivanja “Katoličkog proleća“?
– Koja je bila svrha i priroda tajnog sastanka između potpredsednika Džozefa Bajdena i pape Benedikta XVI
u Vatikanu oko ili 3. juna 2011. godine?
– Koje su uloge igrali Džordž Soroš i drugi međunarodni finansijeri koji trenutno možda borave na teritoriji
SAD?“
Istraga koju grupa katoličkih lidera traži od predsednika Trampa bi trebalo da bude od većeg interesa, ne
samo za katolike.
Sposobnost Džordža Soroša da pridobije vodeće političke ličnosti da mu pomognu u njegovim radikalnim
planovima za nacionalne države je dobro poznata, ali njegova sposobnost da natera na “promenu režima“ u
Katoličkoj crkvi, ustanovi za koju se prethodno mislilo da je neprobojna spolja, ozbiljno dovodi u pitanje
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njegov potencijal za globalni haos. Istraga i kazna, bi trebalo da počne odmah.
Webtribune.rs- овој напис го видов денес (04.02.2017). (Денес имам 2311 пријатели).
ХАЗЕРСКИТЕ ЕВРЕИ СО СВОЈОТ ЈАЗИК ЈИДИШ ВО ОСНОВА СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК , ТН.СЛОВЕСКИ
ИЗРОДИ СО МОНГОЛСКИ УДЕЛ, СЕ ТВОРЦИ НА АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА ДОНЕСЕНА ОД ЦИА
Еднобожеството=еврејството започнало само со предавање на еднобожнатаеврејската историја,што
започнало само од 444 г.п.н.е.,и тоа во Ерусалим со историја за да се создадат Евреи,напишана пред
таа 444-та г.п.н.е., цела присвоена месопотамска и египетска, без ништо било што посебно еврејско.
Па следи еврејството започнало само во Палестина која била сириска со службен сириски арамејски
јазик. Бидејќи арамејскиот јазик бил само сириски, а Евреите таквиот јазик го присвојуваат како свој,
се потврдува, никогаш немало било каков еврејски народ со сите личности непознати во историјата.
Авторите пишат, народниот еврејски јазик бил како на Феникијците. Феникијците имале и обожувале
само тн.Олиписки богови, од македонската планина Олимп. Бидејќи Венеја потекнува од Македонија
за наши Венети, а Феникијците биле Фени=Вени- Венети, се одгонетна јазикот на Феникјците кој бил
само венетски=тн.словенски, значи пелазгиски како на Македонците ( Јустин). Нивни најбитен бог бил
Посејдон-тој бил патодавател=пат давател на наш јазик. Посејдон бил претставен како пастув- коњот
во Феникија се до Египет бил балкански. Не случајно, погребалната кола на фараоните во Египет не
била влечена од египетските говеда со рогови усмерени напред, пречејќи при пасење..., туку од наше
говедо раса буша, Буш..., кое било симбол на Викинзите и во Европа домашно-европското било диво.
Еврејство со својот венетски=тн.словенски јазик се пробило кај Хазарите, кои биле Монголи. Следи и
Хазерско Царство да било поразено од Русите.Хазериштата воглавно биле Руси- Русија била Анта, а
тек потоа Венетија.Тие биле двојно тн.Словени. Нивниот јазик бил ист со на Склавините (Прокопиј...).
Ова говори, Склавините во Македонија говореле ист јазик со Антите и Венетите, кој бил и хазерски.
Еве го доказот: Хазарите како Евреи говореле јидиш, кој бил воглавно словенски. Јидиш јазик бил со
словенска синтакса... и мнозинство словенски зборови. Па Евреите биле двојни тн.словенски изроди.
Водачите на овие тн.словенски изродишта без ништо човечко решиле да уништат се македонско, а и
јазикот, кој бил на Хазарите само тн.словенски изроди со човечки лик кој сакаат да го уништат а и од
него да го направат хазарски монструм, што било можно со Шкиптарите 100% тн.словенски изроди со
сите тн.словенски гласови...мноштво тн.словенски зборови, и тоа преку ЦИА на Хазарите Ротшилд ...
и Роквелер феникијски Евреин на од Евреите пребегнати во Шпанија, кои во Битола говореле само
шпански,без ништо посебно еврејско. Тие Рама во Шкиптарија го рамиле...со неговата женичка водач
на ЦИА еврејскиот капитал да се спроведе во потполност Албанската платформа во Р .Македонија да
биде службен јазик шкиптарскиот кој содржи мноштво монголски збора со потекло од хазарски Кавказ
Ваквата ЦИА еврејската албанска платформа ја подржува американскиот амбасадор гледајќи ги сите
ЦИА злостори во само македонска Р.Македонија подржан од кој друг ако не и од Британија потврдена
руски и православен непријател со Германија, поврзани за се и со циганска Елада со индиска бузука.
КРАЈНОТО СЛОВО С НЕ БИЛО САМО ТН.ГРЧКО ТУКУ И ТН.СЛОВЕНСКО
Херодот, под I-110, пиши: „Тоа и го рекол и веднаш испратил гласник до еден од пастирите на Астијаг
и когознаел дека има најпогоднипасишта во горите, најбогати со диви ѕверови. Тој се викал
Митридат и живеел со својата жена која била исто така робинка како и тој. Таа жена, со која живеел,
се викала на хеленски јазик Кино, а на медски Спако, зашто Медијците за куче викаат ‘спако’...“.
Кино=куно- поимите се правеле со в-н-т: куво-куно-куто: куто=куте=куче.
Спако=с пако: к=с, пасо, пас, кој ги паси (чува) овците да пасат, и од волци...
„139. Има и една друга појава присутна таму, која Персијците не ја забележуваат, но нам ни паѓа в
очи. Имињата, кои инаку им соодветствуваат на телото и на степенот на благородието, сите
завршуваат на иста буква, која Доријците ја викаат ‘сан’, а Јонците ‘сигма’. Ако, значи, човек обрне
внимание на тоа ќе најде дека имињата на Персијците им завршуваат исто, а не некои вака други
онака“.
„148. Сејонското светилиште...Излегува дека празниците на сите Хелени, не само јонските, сите
завршуваат слично, на иста буква, како личните имиња кај Персијците. Тие се јонските градови“.
Имињата завршувале со с, ако тие „им соодветствуваат на телото и на степенот на благородието“.
Се говори за „благородието“. Ваквата состојба била во старата ера василеус, а и новата ера 10...век
василеус: у=в, Василевс + ки = Василевски.
Бидејќи Хелените говореле пелазгиски (Херодот...), а Македонците биле Пелазги ( Јустин...), кој бил
тн.Хомеров само тн.словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...), се потврдува, античките Македонци
биле етнички Македонци со тн.Платонов јазик. Следи коине (тн.старо-грчки) бил создаден само во
Египет- коине го заменил староегипетскиот. (Написов на ФБ- страниците го објавив на 06.02.2017)
Kando Kandov Поздрави за добриот избор на цитати од првата книга („Клео“) на Херодот (=Веродот). Но, сепак, треба да
бидеме претпазливи. Пример: „Доријците (буквата) ја викаат ‘сан’, а Јонците ‘сигма’“. Со инвалидното (сакатото)

72
„хеленско“ писмо и изговор се губат трагите. Не се работи за гласот, кој денес го предаваме со буквата „С“ туку за гласот,
кој и тогаш и денес, се предава со буквата „Ш“. Во таканаречените семитски писма, на пример во древното арамејско
писмо, таа буква не е „сан“, туку „шан/шин“. Видоизменета останала до денес во арапското, персиското и еврејското
писмо. Добро е што Веродот ја посочува јонската „сигма“, затоа што тогаш се уште Јонците не ја внеле „кси“ и „сигмата“
се употребувала и за „С“ и за „Ш“. Но, подоцна, како што прецизно вели Тезео Амброзио, Грците ја зеле последната буква
(Ш) од „македонскиот алфабет“. Тоа говори за надмоќта на македонската култура во споредба со културата на морските
пирати и друмските разбојници - Хелените.
Nikolov Goran С како дел од суфиксите ИС, ЕС, ОС се добиени од денешниот македонски збор ИСТ. Денес ние
користиме, не знам од каде Т на крајот на овој збор Т, во антиката Македонците не користеле. Исто така не користеле Т и
во членувањето ОТ и било само О. Инаку кај суфиксите ЕС и ОС, првите букви Е и О се последни букви од основат на
зборот. На пример ПРАВЕН = Праве + он = ПравЕОн. Една до друга самогласки не стојат, па така втората, т.е О ја
снемува.
Kando Kandov Во текстови од средновековието се среќава и членување со ОС (постпозитивен определителен член).
Примери за машки род: ЧЛОВЕКОС , ХЛМОС, КОНОС. И да не заборавиме дека има показна заменка (деиксис): С, СИЈ ,
СИЈА . Пример: Сија книжица (=оваа книшка) итн. Тој граматички формант (како показна заменка или член) во
рудементирана форма го имаме во примерите: ДЕНЕС/ДАНАС/ДНЕС, НОЌЕСКА/НОЌАС/НОШТЕС ...соодветно во
македонски, српски и бугарски јазик.
Risto Ivanovski Бригите=Брсјаците првото х не го изговоруваат.
Risto Jauleski Значи различни народи звучно различно ги читаат едни исти симболи и букви од предантички времиња па
до денес како Ј =Џ= Ж=Х на пр JUAN = Жан сл на Џон или Хуан или Жоао и оние што имаат знаење и разбирање на оваа
тематика би било добро да направат видео записи под име - Звучноста на античките јазици - верувам дека ќе биде
интересно па можеби и профитабилно.

СТАРО- ЕГИПЕТСКИОТ БИЛ ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ И ЦРНЦИ - НЕГОВИОТ НАСЛЕДНИК
КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) КАКО ДВОРАСЕН ЈАЗИК ОСТАНАЛ НЕРАЗБИРЛИВ ЗА ТН.СЛОВЕНИ СО
ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК НА БЕЛАТА РАСА
Во Египет се до со Месопотамија живееле две раси- белата и црната раса.
Авторите пишат, Сумерите биле бели луѓе со закосени очи како и Египќаните, а Акадците биле црни
луѓе. За Акадците се наведува и „црноглави странци“...
Херодот, под II-104, пиши: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќидо таков
заклучок, уште пред да чујам од други. Бидејќи сакам да разберам, ги прашав и едните и другите, и
се покажа дека повеќе Колхгите се враќаат во спомените на Египќаните отколку Египќаните на
Колхите. Египќаните рекоа дека тие Колхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас
самиот заклучив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрава коса. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае
што; и други има такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќаните и
Ајтопците отсекогаш си ги обрежувале срамните делови. Фојничаните и Сиријците, оние од
Палајстина, самите признаваат дека тоа го научиле од Египќаните, додека Сиријците што живеат
околу реката Термодонт и реката Партениј, а и Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу
одамна го примиле тој обичај од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па
излегува дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие два народи,
Египќаните и Ајтиопите, кој од кого научил, не можам да кажам. Во секој случај, тоа е еден стар
обичај. А дека тоа другите народи го учеле кога доаѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем
доказ. Имено, сите овие Фојничани, кои тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од
Египќаните. Тие не ги обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“.
Колхите биле Црнци „со темна кожа и кадрава коса“ кои се обрежувале- до денес се обрежуваат
девојки црнки, зашто има движење обрежувањето да прекини.
„105. И друго да кажам сега за Колхите, во што се слични со Египќаните. Единствено тие ленот го
обработуваат како Египќаните и, воопшто, во начинот на живеењето, а и јазикот се слични едни на
други. А колхишкиот лен Хелените го викаат сардонски, а оној што доаѓа од Египет се вика
египетски“.
Бидејќи „Колхите биле Црнци ‘со темна кожа и кадрава коса’ кои се обрежувале“, нивниот јазик им
припаѓал на црната раса. Со тоа што „Колхите, во што се слични со Египќаните“, „а и јазикот се
слични едни на други“, јазикот на Египќаните имал врска и со црната раса. Следи староегипетски
јазик бил деворасен јазик на Белци и Црнци. Исто било и со сирискиот арамејски јазик.
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Со реформата на староегипетскиот за време на Птоломеите, од него биле отфрлени црнечките=
семитските зборови, и се дошло до коптски јазик кој бил само тн.словенски=пелазгиски. Истото го
направил од наследникот на староегипетскиот коине Константин (Кирил) Филозоф- тој од коине ги
остранил семитските зборови на Црнците и се дошло до старословенски јазик кој бил само јазикот на
белата раса.
Авторите мислеле, коине бил само хеленски јазик и затоа Хелените коине би морале да го говорат.
Бидејќи коине никогаш на никој не му бил народен јазик, во Елада се говорел на нашиот словенски
јазик, потврдено од ...Фалмерајер (1830)...Силвестер (1904)... Па авторите мислеле, Хелените биле
словенизирани. Со тоа што Еладците имале и словенски акцент (Фалмераер), дури темниот вокал
(М.Фасмер, 1941 ), кој бил само наш тн.словенски, никогаш немало било каков друг посебен народ со
различен јазик од Македонците. Ова се потврдува и со доказот што ниеден антички автор не навел
преведувач- кај Херодот се чита, Александар I говорел во Елада без преведувач, кој не постоел кај
ниеден автор. Збрките ги создала Германците, со првите две фалсификат книгикај Куртиј Руф итн.
Кој бил еладскиот јазик ? Само реформиран македонски АлександријскиПтоломејов коине. Па тој со
Апостол Павле бил христијански а и тн.византиски јазик- коине. Реформираниот коине бил дело само
на Кораис- катаревуса. Тој бил службен само од 1868 година. Следи заклучок, до 1868 година немало
еладски народ со свој посебен јазик. Што се Еладците ? Само едно-тн.словенски изроди,кои ја гнасат
тн.словенска раса како единствени во светот чии чеда говорат и творат на прајазикот на белата раса
варварски=пелазгиски=тн.Хомеров...=тн.словенски јазик. Бидејќи во Македонија има мноштво говори,
мојот мајчин и татков јазик бригискиот=брсјачки го има дативното у кое денес го има во Индија (Ману,
Меру, Зебу...), Кина Бату кан... и Јапонија аину + в + л + к = влакину- влакнести високи Белци итн.
Pater Yios Akis Αρματωλός (Επικό ποίημα Σταυρίδη,Григор Ставрев Пърличев 1860)
Παρά τον νέκυν [4] τού Κοσμά βαρυπενθής ο ίππος
εφρύαττεν αιμοσταγής·
και κλίνων προς τον ήρωα την χαίτην, βαρυλύπως,
τα νώτα έκρουε της γης.
Με βήμα τρέμον εξορμά η μήτηρ κ’ αμφιβάλλει·
αλλ’ εις τον πάνδημον κλαυθμόν
εμάντευσε την συμφοράν, και τ’ όναρ ανεκάλει...
Βαρύν αφήκε βρυχηθμόν
ως πρωτοτόκος λέαινα, ο σκύμνος ἦς ηρπάγη
υπό θρασέων θηρευτών...» [5]
Pater Yios Akis Григоријпишува песни во грчкиот јазик во 1860 година, а тврдиш дека грчкиот јазик бил создаден во 1868
година од страна на Korai;
Risto Ivanovski Григор Прличев пишел на коине- тој не го познавал катаревуса.
Pater Yios Akis а сепак, песната е напишана на архаичен катаревуса.
Risto Ivanovski За време на кралот Отон службен јазик бил коине и германски, а делимно француски. Хан (1865) пиши за
коине како византиски јазик. Ова го пишат и другиавтори.
Pater Yios Akis Григоријлекции пишување во грчко училиште во Αхрид, иако прв учител бил неговиот дедо, кога тие го
научиле на катаревуса?
Risto Ivanovski Григор Прличев во Охрид учел само и само на коине- до 1868 година Цариградската патријаршија не го
прифаќала катаревуса. Па Григор Прличев бил само припадникна Цариградската патријаршија- во 1767 година султанот
ја укинал Охридската архиепископија. Црквите во Елада биле само под соборната црква Св.Димитрија- Битола. Следи
ништо немало еладско до 1830 година кога се родил во Охрид Григор Прличев.

БРИТАНЦИТЕ ЈА СПАСУВАА ОВК ОД ПРОПАСТ: КАКО БРИТАНЦИТЕ ЈА ФОРМИРАА ОВК (УЧК), ГО
ОТЦЕПИЈА КОСОВО И ЈА РАСТУРИЈА МАКЕДОНИЈА !
За Англија и Британија сум пишел за пучот во Елада. Тоа било по бркањето на првиот еладски крал
Отон кој бил баварски принц. Тој бил наследник на првиот претседател на Елада рускиот дипломат-
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тој бил убиен само по заговор со странска помош. Пучот било дело на амбасадата на Англија, и тоа
на новата држава Елада, чии простори биле ослободени од Русија со помош на флотата на
Венеција. Па Англија војувала во Кримската војна против Русија,а во полза на Турција...Следи
Британија била и останала непријател на православието. Нејзината амбасада била вмешана и во
Р.Македонија, и тоа против Македонците кои воглавно биле православни. Во врска на насловот еве
напис од Infomax.mk од 6 февруари 2017, со што ќе се потврди, Британија била и останала
православен злосторник:
„Специјалниот суд за воени злосторства на ОВК се обиде на обвинителна клупа да доведе сведоци и
некои „странски елементи“ кои во текот на 1998-1999 година, во периодот за кој судот е надлежен би
можеле да бидат крунски сведоци за злосторствата на албанските терористи.
Британецот Џон Харисон, бивш припадникна ОВК, за заслугите во текот на војната на Косово ги
добил највисоките признанија од т.н. држава, но и улица во Призрен со своето име. Пред неколку
дена на ФБ се огласи и објави статус во кој вели дека „е спремен да дојде и да им помогне на своите
соборци (ОВК) ако затреба“.
Харисон кој учествувал во битката кај Кошара во 1999 година, изразил една желба, таму да биде и
погребан. Албанците и денес го паметат по изјавата – „Да бевме повеќе, денес ќе пиевме кафе во
Белград. Косово би било многу поголемо!“.
Тоа за што на Косово неофицијално се шушка, а што го „кочи“ формирањето на Специјалниот суд за
злосторства на ОВК, не е толку во техничките детали, колку што е во недостатокот на сведоци.
Имено, судот се обиде за сведоци да доведе некои „странски елементи“ кои во текот од 1998-1999
година, за периодот за кој овој суд е надлежен, би можеле да бидат крунски сведоци за некои од
злочините на ОВК, како што е случајот во Клечка но и во други, но се утврдило дка од тоа нема
ништо.
Специјалниот суд за воени злосторства на ОВК, инаку требаше да започне со работа оваа година.
Меѓутоа, по автоматизам тоа не би значело и подигнување на обвинителни акти, бидејќи главниот
обвинител на Специјалниот суд Дејвид Швендиман сеуште ги нема завршено обвиненијата. Сеуште
не се завршени и некои другиклучни работи кои претходат на подигнувањето на обвиниение, како
именувањето на судии, закажување на пленарни седници на кои треба да се усвои Правилник за
постапки и докази, и ревизија на правилникот од Уставниот суд. Сето тоа би требало да се направи
во тек од 30 дена.
Фактот дека за тоа што се правеле ОВК знаат највеќе Американците, меѓутоа, за тоа доста би
требало да знаат и припадниците на британските елитни единициСАС. Улогата на Британците беше
врзана со Косовската верификациона комисија, воспоставена во 1998 година како дел од договорот
помеѓу Милошевиќ и Холбрук за решавање на косовската криза, постигнат во октомври. Лидер на
мисијата беше Вилијам Вокер. И Холбрук и Вокер се американски дипломати кои беа дел од
цивилната Косовоска верификациона комисија, но поважна улога во мисијата имаа Британците.
Освен Вилијам Вокер, кој беше на чело на ОБСЕ , главна улога во Верификационата комисија имал
Британецот генерал-мајор Дејвид Древјенкиевиќ, кој бил и сведок на судењето на Слободан
Милошевиќ.
Андреј Млакар, воено-политички коментатор, потсетува дека Британците тогаш прв пат преку оваа
комисија биле ангажирани како набљудувачи.
„Имаше соневања дека Древјенкијевиќ бил еден од оние кои помогнале во Рачак…Меѓутоа се
сомневам дека било кој од нив ќе се најде како сведок, а уште помалу на обвинителна клупа во
Специјалниот суд за злосторства на ОВК. Реално, овој суд би требало да ја разоткрие улогата на
странците о сето ова, бидејќи тие во голем дел ги помагаа ОВК, и ја спасија од пропаст“, вели
соговорникот за Спутник.
Млакар понатаму објаснува дека нивната официјална улога била да го надгледуваат примирјето, но
и дека своето присуство го искористиле и за други работи. За спрегата помеѓу британската војска и
ОВК доста пишуваше и Том Маршал во својата кника „Игра на сенки“.
Млакар вели дека освен оваа фомрација (САС) Британците на Косово вметналу уште две воени
групи – 14.Разузнувачка бригада и Кралските сигналисти.
Сите, како што потсетува соговорникот на Спутник, имале дипломатски пасоши и се додава дека
нивната улога се засновала на таканаречена разузнувачка припрема на боиштето, што подразбира
разгледување на военото поле и ситуацијата како пред одредени воени дејствија би биле затечени
потенцијалните проблеми и ситуации, и како би се остварила победа во случај на борба.
Припадниците на 14.Разузнувачка бригада на тој начин одиграа клучна улога бидејќи ги имаа сите
податоци собрани од српското МВР, а и сите останати кои ги добиваа ги споделуваа со ОВК.
Кралските сигналисти имаа улога на врска, тие пдоцна преку шифрирани линии испраќаа во МИ6 и
Министерството за одбрана на Британија, кои беа посебно врзани со операцијата на Косово. САС, од
друга страна беше задолжен за операцијата на извлекуање, и тие во прво време беа сместени во
Македонија како систем за поддршка, поточно извлекување на нивните луѓе ако дојде до
непредвидена ситуација“, објаснува соговорникот за Спутник.
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Дека Британците беа присутни во ова подрачје во јавноста по прв пат се слушна по ќотекот кој го
добија во Македонија во кафаната „Два елени“.
За време на бомбардирањето на СРЈ , НАТО-што се однесува на целите на Косово-беше во постојан
контакт со ОВК. Тој контакт е остваруван преку албанската армија и преку неофицијални канали –
шпиони на ЦИА, САС и други тајни служби. Од страна на британски САС, припадниците на ОВК по
обуката во Албаија, беа опремени со модерна комуникациска техника со помош на која по
преминувањето на територија на СРЈ ги наведуваа бомбардерите на НАТО за цели на земја.
Францускиот полковник Жак Огар бил еден од првите западни офицери кои влегле на територија на
Србија по потпишувањето на Кумановскиот договор во 1999 година, и таму се виде дека
информациите со кои НАТО командува и ги потхранува – не одговараат на вистината.
„Војниците од 20.полк на САС всушност беа ангажирани на страна на ОВК, тие им даваа логистика и
ги обучуваа. Тоа го открив во конкретни ситуации на терен“, објаснува францускиот полковник. Огар
се потестува дека кога припадниците на ОВК од заседа нападнале бегалци кои се повлекувале со
трактори – тој напад е спроведен со поддршка на Британиците-повикал една српска бригада во
повлекување да се врати и да ги запре албанските агресори“.
САД СО СВОЈАТА ВОЈНА БАЗА СОЗДАДЕ АЛБАНСКА (ЧЕРКЕСКА И ТАТАРСКА) ДРЖАВА КОСОВО
Албанците се дворасно- двоконтинентален најнов тн.народ составен од 90% Геги Азијати (Черкези и
Татари) и само 10% Шкиптари=Тоски, со најнов шкиптарски јазик во светот.За таквиот нов и непознат
јазик Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик
беше прогласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија“. Како потврда дека
никогаш немало единствен народ бил доказот што во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореа
јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа да ја поделат. И што токму станало со нив?Нив
со сила ги задржале Ватикан,Европа и САД кои крволочно сакаат да ги истребат тн.словенски народи
само поради православието на Русија, која Ватикан, Европа и САД сакаат да ја уништат... Место ова
дворасно- двоконтинентално разбиено население да се подели, тие заговараат само да нема ништо
македонско.Ако се земе во предвид дека имало Македонија, но никогаш било што албанско до 1913 г.
е очигледен злосторот врз се македонско православно што од 1071год. без прекин го води Ватикан.
Па зошто Ватикан, Европа и САД се со Албанците, а за Турците нема Албанци туку само Арнаути, со
значење одметници ? Шкиптарите биле во служба на исламот, тие биле најкрволочни во Османовото
Царство. Бидејќи Русите имале премногу тешкотии од Черкезите и Татарите, тие нив ги протерувале
од кавказко- црноморските простори, и се населувале во Анадолија. Нивни руски најголем прогонсе
случил за време на Кримската војна, кога Англија се борела против Русија, во полза на Османовото
Царство. И бидејќи кавказко- црноморските Татари и Черкези, колонизирани во Анадолија, краделе и
многу се множеле, а за десет годиниго дуплирале населението (Шових), тие од Анадолија злосторно
меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани, кои останале само „чума“ за домородните и „краста“
на православните.Таквата чума и краста постанала фашистичка,па комунистичка (Титова, Сталинова
и на Мацетунг) и конечно капиталистичка на Европа и САД крвните непријатели на се македонско од
последните векови до 1913 година и потоа, се до денес. САД со својата НАТО, во полза на злобните
турски Албанци врз Србија извршила инвазија, бомбардирајќија со осиромашен ураним за почести
случаеви со рак, подигајќисвоја војна база во Косово, и само така ја создале монголската албанска
држава Косово.Оттаму во 2001 година во Р .Македонија САД врши агресија во полза на САД-Албанци
крволочни ѕверови потврдени и докажани во последните векови. Следи и изјава на еден САД бандид,
кој бил поврзан со УЧК која наПравославните учка им се качиле,без прекин цицајќиправославна крв:
„Мојот став е дека Македонија не е држава. Жал ми е, но не е држава. Тие се толку поделени што
никогаш нема да бидат во можност да одат добро заедно. Затоа Косовците и Албанците во
Македонија треба да бидат дел од Косово, додека другиот дел на Македонија треба да стане дел од
Бугарија или со било која друга земја за која тие тврдат дека се поврзани. Идејата е дека ние сакаме
да ја држиме Македонија во живот, бидејќи некој пред 30 годиниодлучил дека тоа е конфигурација
која треба да произлезе од растурањето на Југославија, но тоа нема да доведе до образложение
дека оваа идеја се уште држи“, изјавил Дана Рохрабачер за Визион Плус- Изјавувачот бил монструм.
БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ 100% САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ СО ОГРАБЕНИ ПРАВОСЛАВНИ
ИМОТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ СЕ ДО 1913 ГОД., ПЛАТФОРМАТА Е САМО НА ЗЛОЧИНЦИ
Некое мноштво на луѓе да бара свои народни права тоа би морало да биде народ. Бидејќи албански
народ не бил познат во историјата, а Албанија бил само на Кавказ, немало никаков албански народ.
Денешните Албанци се само дворасно- двоконтинентално мноштво на луѓе составено од 90% Геги
Азијати (Черкези и Татари) и 10% балкански Шкиптари. Како доказ дека тие не биле и се уште не се
никаков заеднички народ е тој што тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и се до денес
тие меѓусебно не се разбираат. За нивното обединување пиши Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „Со
ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е

76
особено важно- и надвор од Албанија“. Само така, оттогаш почнало да се создава нов тн.народ, и тоа
само вон Шкиптарија. Како потврда дека никогаш немало единствен албански народ бил доказот што
во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореле јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за
неа да ја поделат.Токму и затоа, Албанците се здружиле само поради исламот само вон Шкиптарија.
За некој народ да би барал некое свое народно право, таквиот народ би морал да потекнува од таму
каде што тој се залага за свои народни права. Бидејќи Албанците во Р.Македонија биле 100% само
исламски=турски колонисти, тие немаат никакви народни права во Р.Македонија, туку само граѓански
права. За потврда дека Албанците во Р.Македонија биле 100% исламски=турски колоисти потврда е
мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други. Во прилогможи да се
наведи и доказот,што имотите на Албанците во Р .Македонија биле само присвоени и ограбени имоти
на Православните, потврдено со доказот, Албанците немале доказ за сопственост на имотите се до
1913 година- дотогаш Македонците биле под Османовото Царство, а Албанците биле злосторници.
За зулумите на исламските=турските Албанци имав напис Геноцидот на Албанците врз МакедонцитеМакедонците да ги тужат Албанците, во 18 точки, испратен на ФБ - страниците (24.01.2017). Сите тие
18 точки со злостори се само според моите познати извори, кои секој може да ги надополни со нови...
Бидејќи Албанците биле 100% само едно- турски колонисти со присвоени и ограбени православни
имоти без доказ за сопственост се до 1913 година, не важи албанската злосторничка платформа:
„Ова е албанската платформа: Еве што се треба да прифатат македонските политички партии за
состав на Влада“, објавено во Infomax.mk, на February 8, 2017. Во неа се захтеваат 100% злостори:
„1. Постигнување целосна рамноправност во согласност со Охридскиот Договор и Уставот
Правилно спроведување на принципот на мултиетничноста во Уставот на РМ, каде Албанците се
сметаат како државотворна нација, поддржување секаква правна и уставна иницијатива која ja
зајакнува националната рамноправност за албанското население.
– Постигнување целосна јазична еднаквост, употребата на албанскиот јазик на сите нивоа на власта
и гаранција за неговата примена како фундаментално и уставно право. Уставот на Република
Македонија треба да утврди дека „македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и албанскиот јазик
со неговото писмо се официјални јазици во Република Македонија”.
– Сеопфатна дебата за знамето, химната и државниот грб на Република Македонија, со цел
државните симболи да ја рефлектираат општествената мултиетничност и етничката рамноправност.
– Усвојување на Резолуција во Собранието на Република Македонија со која се осудува геноцидот
врз албанскиот народ во Македонија во периодот од 1912 до 1956 година.
2. Постигнување економска рамноправност и општествената благосостојба, особено преку
рамномерен регионален развој
– Создавање нов механизам, во форма на една државна комисија за финансирање на општините, за
донесување одлуки со право за владини грантови во корист на општините.
– Создавање министерство за политички систем и односи меѓу заедниците, како надлежен орган за
почитување на правата на заедниците и поттикнување на економскиот и социјалниот развој во
неразвиените подрачја.
– Остварување правична застапеност во органите за безбедност, војската, разузнавањето и
правдата.
– Остварување правична застапеност во сите нивоа на централната власт, како и во јавните служби
или претпријатија со јавни акции.
3. Зајакнување на владеењето на правото, како предуслов за напредок на евроатлантскиот
интегративен процес
– Спроведувањето на реформите во согласност со Договорот во Скопје, Препораките на Прибе,
итните препораки на Европската комисија како и Препораките од Пристапниот дијалог на високо ниво
со ЕУ.
– Поддршка за непристрасно вршење на работата на Специјалниот обвинител, без етнички и
политички предрасуди.
– Целосно расчистување на прашањата и судските постапки како „Сопот”, „Бродец”, „Монструм” и
„Куманово” преку една анкетна комисија или меѓународен независен орган.
4. Создавање дух на доверба во функција на добри меѓуетнички односи како суштински елемент за
политичка стабилност во земјата
– Преземање на афирмативни мерки за обезбедување финансирање на албанските културни
институции на централно и локално ниво.
– Создавање на една централна институција за унапредување на јазиците на заедниците, која ќе
обезбеди подготовка на преведувачи, уредници и предавачи.
5. Решавање на спорот со името, во согласност со европските вредности и принципите на
меѓународното право
– Усвојување заедничка и обврзувачка резолуција во Собранието на Република Македонија со која
Владата на Република Македонија е обврзува активно да се вклучи кон решавањето на спорот со
името.

77
– Вклучување на Албанците во работната група за директни преговори со Грција.
6. Добри односи со соседите
– Вклучување на Албанците во работната група за директни преговори со Бугарија.
– Соработка со Косово и Албанија за интегрирано гранично управување.
– Отворање на нови гранични премини.
7. Брза интеграција во НАТО и во Европската унија
– Исполнувањето на горенаведените точки ќе го деблокира патот на Македонија кон целосна
интеграција во НАТО и отворање на преговорите за членство во Европската унија.
Исполнувањето на овие цели ќе се следи преку организирање тркалезна маса на албанските
парламентарни партии. Тркалезната маса на албанските парламентарни партии ќе се одвива во
согласност со принципот на ротација и ќе служи како платформа за усогласување на политичкото
дејствување и транспарентна комуникација со меѓународните партнери на Македонија, особено
барајќи ја поддршката на Европската Унија и меѓународните институции. Тркалезната маса ќе ги
определи роковите за спроведување на горенаведените цели, во согласност со законите и Уставот
на Република Македонија“.
Бидејќи Албанците се потврдени злосторници, а со цел да не се јавуваат разни нивни барања, а дури
и со платформи, Турците кои Албанците ги колонизирале во Македонија, таа назад да си ги врати во
своите матични земји- Р .Македонија останала матична држава само Македонците кои се домородни.
ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ МАКЕДОНЕЦ
Франсоа Пуквил, добар познавач на историјата на Балканот, пиши: „...Скендербег, последен од
хероите на Македонија и нејзината историја достоен за неговата слава...“.
Следи тој бил македонски и епирски крал.
ШТО ЗНАЕМЕ ЗА ЃОРЃИ КАСТРИОТ...?
Преземено од ФБ - страниците на 11.02.2017.
Сите предци на Георгија Кастриот имаат македонско потекло.
Неговите предци се знаат за девет колена наназад.
Тоа биле:
Константин (1176),
Бране (1233),
Јоан (1261),
Константин (1279),
Бранислав (Бранила 1307),
Павле (1332),
Никола (1354),
Иван (1383) и
Георгија (1405).
Татко му на Георгија, кнезот Иван Кастриот, во бракот со Воислава, ќерка на кнезот Бранислав од с.
Градец, Тетовско, имал четири сина: Репош, Станислав, Константин и Георгија; и четири ќерки:
Марија, Елена ( Јела ), Ангелина и Мамица.
Тие биле мажени за видни личности во тоа време, кои по потекло биле Македонци, Срби и
Црногорци, војводи и грофови.
Марија била мажена за кнезот Степан Черноевич, Елена за Теодор Јоан, Ангелина за Степан
Јуревич Балшич, а Мамица за Карло Музак -Топија.
Еден од синовите на Константин, на пример, покрај роденото име Лазар, имал и прекар Славјанин, со
што веројатно сакал да го изрази своето народносно потекло.
и една песна..
Сон сонила Воислава кралица,
сон сонила, от сон се исплашила,
ми родила бела лута змија,
со крилјата Епир покривала,
со главата Цариград допирала.
Како змија глава ми вртела,
таке живи Турци ми г’лтала..!
Проговори Иван Кастриота:
"Воиславо моја кротка жено,
ми кажуваш шо сон си сонила,
си родила бела лута змија...!
Радви ми се, Славо, весели се,
ќа ми родиш голема јунака,

78
голема јунака, јунак над јунаци,
ќа погубит клети Османлији,
силни паши, аги и везири,
ќа растерат погани султани...".
ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Х.Г. Бајрон пиши: „Георгија Кастриот бил најголем витез во својот век. Тој бил непобедив борец и нов
Александар Македонски. Тоа се епитети кои ги заслужувал, бидејќи бил способен во тоа сурово и
опасно време, кога турската воена сила загрозувала многу земји во Европа, со својата силна
тупаница успеал да одбие двајца ужасни султани од својата земја и да го ослободи од нивното
крвопијство. Со својата мудрост и со вештото водење на своите војски под знамето на слободата,
неговото Кралство се издигнало како меур високо во небото, кое под неговото вешто управување во
текот на целиот негов живот блескало како ѕвезда Деница. По неговата смрт тоа возвишено Кралство
ги изгубило крилјата, но продолжило да живее во срцата на неговите воинствени соплеменици со кои
се прославил...!“.
АЛБАНЦИТЕ ДО 1974 Г. НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ИЛИРИ- ЗА НИВ ИЛИРИ СЕ ЧЕРКЕЗИТЕ И ТАТАРИТЕ
Марин Барлети (16 век) во книгата „Скендербег“ пиши, Илирик бил северно од реката Дрим, а на југ
биле Епирците. Следи Епирци биле Арбаните, кои биле само со словенски јазик, кој според авторите
бил илирски јазик. Во прилогсе наведува она што го наведувала Виенската канцеларија за Илири со
наш тн.словенски јазик. Да не се изуми, Напалеон Бонапарта создал илирска провинција со своите
Словенија и Х рватска, што според авторите биле и останале само словенски, никако албански.
Марин Барлети не познавал било какви Геги. Па тој не можел такви да познава, кога такви во 15, 16 и
17 век немало. Истото се среќава и кај Григор Прличев-тој во Скендербег од никогоне можел да види
за некакви си Геги. Напротив,во Сердарот се среќаваат Гегите. Тоа било само во 19 век кога веќе тие
биле колонизирани на Балканот.Нивното колонизирање било на крајот на 18 век во Шкиптарија, и тоа
во северна, а во 19 век Гегите биле познати меѓу Врање и Шар Планина. Геги биле Черкези и Татари.
Следи тие биле „чума“ на домородните и „краста“ на православните од кои никогаш ќе нема спас...
Првата половина на 20 век Македонците познавале само питоми Турци и диви Арнаути (одметници...)
и ништо друго. Доказ била Битола- во неа имало само арнаут-маала или маџер-маала,но никако било
каква шкиптар-маала или албан-маала. На никој лудак не му паднало на ум да вели и за илир-маала,
без името Илир да го поврзе со Шкиптарите, не дај боже со монголите азијатишта (Черкези и Татари).
Состојбата за Илирите останала не променета цела прва половина на 20 век. Таа ја менал
арбанасот Александар Стипчевиќ, “Илири“, Школска књига, Загреб, 1974- пиши: Илирите живееле во
денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар). Следи тој ги означува како врсни рудари, кои
подоцна оделе меѓу другинароди па и Дакија, на копање злато. Тие претходноживееле во просторот
на Бока Которска и околу градот Пераст- од албанските простори се иселиле (со најголем дел) во
непознат правец, со останатите Илири...
Бидејќи Гегите во северна Шкиптарија, дури јужна Србија- меѓу Шар Планина- како турски Черкези и
Татари биле колонизирани во 19 век, а во 20 век вон Шкиптарија имало 90% Геги (Черкези и Татари)
и 10% Тоски= Шкиптари, Илири за албанската (шкиптарска и гегска) историографија биле и азијатски
монголски типови,страв и трепет за белата раса. Што ова говори, Албанците 100% биле се и ќе бидат
само лажговци.
Еве ги доказите: 1) Марин Барлети пиши: „Илирик бил северно од реката Дрим, а на југ биле
Епирците“; 2) во 1974 година арбанасот од Хрватска, а задарските Арбанасите во Далмација во 18 и
19 век имале и говореле само тн.словенски јазик, навел: „Илирите живееле во денешна северна
Албанија (југоисточно од Скадар)“. Се потврдува, не само Гегите како монголски Азијати и
Шкиптарите никогаш не биле Илири.
Што се заклучува ? Албанците биле, се и ќе бидат само лажговци, што ги подржува Ватикан, Европа
и САД.
РУСКАТА АМБАСАДА НА МАКЕДОНИЈА РЕАГИРА НА ДОЈЧЕ ВЕЛЕ : БЕСРАМНИ ИЗМИСЛИЦИ
Насловов „Руската амбасада во Македонија реагира на Дојче веле: Бесрамни измислици“ 13.02.2017
(денес) го објави МКД, како реакција на Руската амбасада, со следен поднаслов:
„Во последно време западните медиуми ги зафати бран на фејкови кои како чума ги уништуваат и
последните остатоци на доверба кон некогаш угледните новински куќи. Жално е дека жртва на оваа
епидемија сега повторно стана Дојче веле, чијашто македонска редакција објави напис
насловен„Предлогот на Рорабакер - верзија на стар руски предлог?“, реагира Амбасадата на Руската
Федерација во Македонија“.
„Во овој напис, во кој се повикува на други медиуми, поточно на австрискиот Штандарт, се обидува
да му ја атрибуира на министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, идејата за
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поделба на Република Македонија што тој всушност никогаш не ја искажал. Ваквите тврдења не се
ништо друго туку бесрамна измислица. Токму спротивно на тоа, Сергеј Лавров таквите идеи ги смета
за неодговорни и опасни. Како потврда за ова целосно го цитираме тој дел од обраќањето на Сергеј
Лавров на 20 мај 2015 година на кој се повикуваат овие несовесни новинари. Тогаш Лавров изјави:
'Пред многу годининавистина имаше мошне остри разлики меѓу Словените и Албанците, тогаш беше
склучен и Охридскиот договор, кој ги воспостави мирот и стабилноста. Потоа во контактите со
Европската Унија се поставуваше прашањето за правата на Русите во Естонија и Летонија, ги
прашавме: Зошто го поддржавте Охридскиот договор и на Албанците во Македонија им дадовте
многу права, а не можете да го направите истото за Русите во Естонија и Летонија? Одговор не
добивме. Сепак, конфликтот во Македонија беше разрешен. Сега веќе се зборува дека Македонија
треба да биде „федерализирана“ уште подлабоко, да се направи и „лабава федерација“, па дури и
„конфедерација“. Дури се изнесуваат идеи зошто истата да не биде распарчена како вештачка
држава, дел да ѝ се даде на Бугарија, а дел на Албанија. Без да ја спомне Македонија, во еден
поширокконтекст премиерот на Албанија во Тирана искажува пароли на 'голема Албанија'. Во
Тирана доаѓаат лидери на албанските партии во Македонија и од таму добиваат инструкции.
Паралелно со тоа американскиот амбасадор во Скопје ги свикува лидерите на политичките партии и
на опозицијата. Кон крајот на април годинава дури беше организирана посета на постојаните
претставници на некои западни земји и на ЕУ при ОБСЕ . Пет или шест луѓе без никаков мандат од
Постојаниот совет на ОБСЕ дојдоа во Скопје, се прогласија за 'мисија на ОБСЕ ' и притоа му
испорачуваа рецепти и барања на Никола Груевски. За ваквото самоволие да не се повтори, ги
замоливме во седиштето на ОБСЕ , генералниот секретар и претседавачот, односно актуелниот
министер за надворешни работи на Србија Ивица Дачиќ, да спроведат истрага и да не известат како
можеше такво нешто да се случи“.
Би сакале да веруваме дека авторите на овој допис едноставно пренебрегнале со своите
професионални обврски и не ја проверија веродостојноста на информацијата на која се повикуваат.
Но, сепак, судејќи по тоа колку детално и заплеткано е изградена целата мрежа на многубројни
референци, очигледно е дека станува збор за најобична технологија на 'фејкот' – омиленото
средство на западните медиуми во информациски војни“, соопшти Амбасадата на Русија во Скопје“.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ ЈАДЕЛЕ ЧОВЕЧКО И КОЊСКО МЕСО , ТИЕ НЕ ДОШЛЕ ОД
СКИТИЈА (СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ) ТУКУ ТИЕ СЕ ДОМОРОДЦИ СО ПОВЕЌЕБОЖНИ КОЛЕДЕ
(ЗЕВС ) И СВ.ТРИФУН (ДИОНИС). ТИЕ НЕМААТ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО СВ .ВАЛЕНТИН- РИМСКИ
За Коледето било битен дабот, кој бил посветен на Зевс- дабовото гранче се сретнува кај античките
Македонци (Филип Македонски...), кој многу пиел и го обожувал Дионис претставен како Св.Трифун.
Бидејќи Коледе и Дионис никогаш не се славеле во Скитија, што се чита кај Херодот, се потврдува,
ние етничките Македонци немаме ништо со Скитија каде се јадело човечкото месо, измешано со на
разни животни, за тоа да биде повкусно. Со тоа што Македонците не јадеме човечко месо, ниту од на
коњот, што Скитите со уживање го јаделе, ние етничките Македонцисме домородниво Македонија, и
ние немаме ништо заедничко со неандерталските Словени од Скитија-неандертаците биле себејадци
Ние Македонците како православни можеме да биде Македонцисамо ако си ги почитуваме нашите
македонските традиции, поврзани со Зевс, Дионис (дианиш= пианиш= опианиш)...Македонците без
своето Коледе, Св.Трифун...не се Македонцитуку само еден православен народ без свој корен како
што го проповедаат свештениците на МПЦ школувани во Ватикан и Цариград,гробари на македонско.
Доказ: како што ватикано-цариградските свештеници се гласни против Коледе..., тие се до денес не
се искажале и против римскиот Св.Валентин, неспоредиво со тн.Олимписки богови- Олимпот останал
само македонски. Што бил римскиот Св. Валентин, вчера (13.02.20017) од ФБ ова го презедов:
„Пред да го празнувате СВ Валентин помислете си пред се што празнувате!
Кој е СВ Валентин?
Императорот Клавдиј Втори издал наредба :
Младите момчиња што биле спремни за воена служба да немаат право да се женат ( помеѓу себе )
затоа што тоа ќе се одразело неблагопријатно за општиот воен дух на армијата.
Свештеникот на име Валентин ја отфрлил императорската наредба и ги продолжил свадбените
церемонии на влубените ( војници-хомосексуалци ) за кое и бил обезглавен.Посмртно католичката
црква го провозгласила за ,, СВЕТЕЦ ,, Свети Валентин активно почнал да се празнува од
американските хомосексуалци во 70-те годинина минатиот век и од тогаш на 14 февруари
започнуваат да се вклучуваат бракови помеѓу ЕДНОПОЛОВИТЕ !“
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЗАЛАГАЛЕ САМО ЗА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА А НИКОГАШ
ЗА БУГАРСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , МАКЕДОНЦИТЕ НЕМААТ НИШТО СО БИЛО ШТО БУГАРСКО
Македонците отсекогаш се бореле за слободна и независна Македонија... По укинувањето на нашата
Охридска архиепископија со тн.старословенски јазик, кој произлегол од Александријскиот Птоломејов
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јазик- коине, од со Апостол Павле христијански јазик, а потоа и византиски јазик (Хан- 1865), службен
во Елада до 1868 година- тогаш Цариградската патријаршија го прифати катаревуса-,нејзините цркви
подпаднале под Цариградската патријаршија. Така бил исклучен тн.старословенски јазик- единствен
јазик останал само македонскиот коине. Македонците продолжиле да се борат да се возобнови само
нашата Охридска архиепископија со својот македонски јазик, тн.старословенски, со солунски говор,
како и да се вклучат македонските говори. Ваквите настојувања се завршиле само во Р .Македонија.
Ниеден Македонец не се залагал за било што бугарско. Во сеќавањето на сите генерации постоело
само залагање да се возобнови само Охридската архиепископија со македонскиот црковен јазик, без
било што за Цариградската патријаршија со своите Грци, наметнат поим за Македонската династија
која владеела во јужна Италија, а тоа било од Латините. Следат крстоносни војни- тие траат и денес.
Со цел меѓусебно да се убиваат православните, ненадлежниот султан кој ги укинал сите три цркви со
црковниот јазик (Трновската патријаршија, Пеќката патријаршија и Охридската архиепоископија), иако
не нандлежен ја создал Бугарската егзархија со седиште во Цариград. Бидејќи во султановата цркваБугарската егзархија службен јазик бил македонскиот црковен јазик со солунски говор,Македонците ја
прифатиле таа султанова црква, и се изјанувале за Бугари. Па името Бугари станало дури политичко
за потребите на кнежеството Бугарија кое било под султанот, а бугарска држава имало само од 1908
година. Тогаш Македонците велеле, ние не сакавме да бидеме Грци (Цариградската патријаршија), а
сега ли ќе бидеме Бугари (Бугарска егзархија). Ова било повод Македонците да ја продолжат својата
борба за возобновување на својата Охридска архиепископија со својот црковен јазик, како и да се
внесат мајчините јазици (говори). Ова било повод Гргор Прличев да ги тера своите ученици тие да не
пишуваат на бугарски јазик со говор од Варна кој не го познавале, туку тие да пишат само на својот
брсјачки. Па Григор Прличев пишел на македонскиот коине и на македонскиот брсјачки јазик (говор).
Од изложеното се заклучува, Македонците немале ништо со Цариградската патријаршија и Бугарска
егзархија на султанот за тие да бидат Грци и Бугари. Се потврдува, Македонците биле Македонци
само со Охридската архиепископија и своите говори. Токму и затоа денес Македонците се Македонци
во Р.Македонија со својата МПЦ, наследничка на Охридската архиепископија, со својот македонски
брсјачки говор, денес македонски литературен јазик. Со наводот се заклучува, Македонците ништо
немале со бугарските цркви (Трновска патријаршија и слутановата Бугарска егзархија) и со бугарски
јазик со говор од Варна, кој Македонците како далечен говор тешко го учеле. Со цел Бугарите да им
се доближат на Македонците, тоа е веќе бугарски проблем, но не и македонски, Бугарите го сменале
својот јазик со говор од Варна, и прифатиле западен говор поблизок до македонските говори. Што е
ова ? Бугарите јазично им се доближуваат на Македонците, што не е дело на Македонците од оваа
наша слободна Р .Македонија.Бидејќи народ=јазик, имало два бугарски народи со два бугарски јазика.
Бидејќи црковно и јазично Бугарите и Македонците се два посебно одвоени народи, отпаќа барањето
на Бугарија во Европскиот парламент за „признавање на 100.000 Бугари во Македонија, заедничка
прослава на историски настани со Бугарија“... Зошто ? Бугари=Бугари и само Македонци=Македонци.
БИДЕЈЌИ ИМИЊАТА НА СЕМЕЈСТВОТО НА РИМСКИОТ ЦАР ЈУСТИНИЈАН I БИЛЕ САМО НА НАШ
ЈАЗИК, НИКОГАШ НЕМАЛО СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ . Р .МАКЕДОНИЈА ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ИТНО
ДА ПРЕКИНЕ ДА СЕ РАСПРАВА СО ЕЛАДА, БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА - НИЕ СМЕ ДОМОРОДНИ
Во врска со насловот наведувам што Лидија Славеска, Македонска генеза, Матица македонска, 2008,
на стр. 93 во објаснувањето 59, пиши: „Во продолжение се дадени изворните оригинални словенски
имиња на сите споменати личности во Vita паралелно со нивната латинска верзија. Имено: името на
таткото на Јустинијан (Вправда) било Исток и потекнувал од фамилијата на Константин Велики;
името на мајка му била Бигленица, на латински Abula. Таа му била сестра на императорот Јустин
(Правда); сестра на Јустинијановиот татко била Лада и била мажена за Селимир (Желимир). Во
Берберинскиот ракопис се запишани и името на Јустановата жена, Вукица (Vukciza-Lupiana) и на син
му Божидар (Bosidara), за кого една стара жена престакажала дека ќе стане Врагидар (Vraghidar) на
Римската Империја“.
Обединета Македонија Така е почитуван господине Ристо Ивановски во право сте, ние сме МАКЕДОНЦИ - домороден
народ на Македонскиот полуостров! Исто така и со Србија да се прекинат разговорите кој повремено се водат со нив
околу признавањето на нашата МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ? Господине Ристо Ивановски, да не ја
потценуваме Србија дека не и мисли лошо на Македонија и Македонците? Верувајте ми дека се исти ѓубриња како сите
земји што сте ги спомнале? И тие викаат исто како Бугарите, дека грешка било што не признале под името Македонија?
Тие исти Срби, беа последни што не признаа како Македонска држава од бившите републики на сфрј? Не се тие никакви
пријатели на Македонците! Нивните навивачи, со години заедно со Грците скандираат: Македонија е грчка! Стално не
навредуваат на фејсбук, YouTube и на форумите, не викаат Шиптари, Бугари, Цигани, ни ја пцујат МАКЕДОНСКАТА
МАЈКА, а ни викаат дека сме биле јужни Срби? Со годинина нивните форуми сме им тема за разговор и
омаловажување? И денес се радуваат на Шиптарските фашистички барања за двојазичност и за целосно рушење на
Македонската држава? Викаат ако ни е, сме го признале нивното мочано Косово (иако не по наша волја, се знае кој
нареди да се признае) а забораваат кога ја поделија нашата ТАТКОВИНА - МАКЕДОНИЈА заедно со Грците и Бугарите,
за тоа никому ништо, кој ќе одговара од нив за тоа злосторство? Ние МАКЕДОНЦИТЕ, за жал немаме ниту еден пријател
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од соседите, ни еден! Единствено ХРВАТСКА односно ХРВАТИТЕ не признаваат за МАКЕДОНЦИ, и никогаш не сум
прочитал од нив некаква навреда кон нас или омаловажување, само почит од нив добиваме и храброст да истраеме во
нашата борба за Македонија? Поздрав лично до вас почитуван Ристо Ивановски и до сите Битолчани - гордиМакедонци!
МАКЕДОНСКО ИМЕ НЕМА ДА ЗАГИНЕ !

КОЈ Е ПРВ НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ? САМО БУГАРИЈА ! ЗОШТО ? ЗАТОАШТО ТАА 100%
СЕ ОТКАЖА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ; ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД НЕА
ОКУПИРАН СО 100% МАКЕДОНЦИ Е ПОД БУГАРСКО РОПСТО; ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕ ПРИЗНАВА
НИШТО МАКЕДОНСКО; А И ПРЕКУТРУПА ВО ШКИПТАРИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА НЕА БИЛЕ БУГАРИ
Македонците за време на Балканските војни и Првата светска војна се бореле за ослободување на
нивната Македонија која била петвековно турско=исламско ропство. Македонците биле изиграни од
православните балкански држави кои меѓусебно Македонија си ја поделиле. Па Бугарија била против
Србија и Елада... Бугарија ги заборавила нејзините две непријателки,Србија и Грција,и во Европската
заедница заедно со Елада се здружиле за се македонско да биде бугарско. Меѓутоа, тоа и не е така:
Бугарија 100% се откажала од Егејскиот дел на Македонија со сите нејзини преселници во Бугарија,
заборавајќи ги нивните имоти со пасишта, гори...планини. Значи, 100% Егејскиот дел на Македонија.
Со тоа што Бугарија 100% се откажала од Егејскиот дел на Македонија како бугарски со свои жители
Бугари, се потврдува, во Егејскиот дел на Македонија не можело да има-ло Бугари туку сите тие биле
само Македонци. Ова се докажува и со Уставот на Бугарија во кои стои, Бугарија се грижи за своите
Бугари во соседството. Не случајно, Бугарија со Елада братски бараат Бугари во Вардарскиот дел на
Македонија кој и припаднал на Србија- таа братски војувала заедно со Елада, бугарски непријаели.
Пиринскиот дел на Македонија останал во Бугарија. Бугарскиот царски двор во Пиринскиот дел на
Македонија подржувал огромна војска составена од Македонци. Војската имала задача само да го
напаѓа Вардарскиот дел на Македонија, за него таа да го ослободи од српската окупација, а и припои
кон Бугарија, како што бил и Пиринскиот дел на Македонија. Со тоа што Бугарија никогаш од нашиот
Пирински дел на Македонија не ја нападнала Елада, што важи и за директно Елада, никогаш Бугарија
не се залагала за било што бугарско во Егејскиот дел на Македонија.Таа откажувајќи се од Егејците
како нејзини сонародници, таа потврдила, во Елада немало Бугари туку само македонски Македонци.
Па Македонците во Пиринскиот дел на Македонија, по бугарската окупација, живеат само во бугарско
ропство. Тоа се согледа преку јазикот- Македонците во Пиринскиот дел на Македонија никако не учат
македонски јазик, туку само бугарски. Бидејќи Македонците во 1/2 на 20 век учеле бугарски јазик- првсо говор од Варна,а втор од 2/2-20 век западен говор, Македонците во Пиринскиот дел на Македонија
два пати Македонците ги бугаризирале. Што ова говори ? Македонците биле Бугари тип- 1 а и тип- 2.
Бидејќи Европското собрание на 15.02.2017 го прифатило барањето на Бугарија за своите Бугари во
Шкиптарија на број 100.000, Македонците во Шкиптарија нема да бидат двотипови Бугари, само
едно- Бугари и тоа само од типот-2. Па ваквата можност Бугарија не ќе може да ја оствари во
Р.Македонија: во неа има се македонско. Секако, Бугарија преку бугарашите успеала од уставот на
Р.Македонија да се бриши грижата на Македонците во соседните држави- само Р .Македонија се
граничи само со себе.
Со наведеното се потврдува, Ватикан, Европа и САД отсекогаш биле против се македонско, и затоа
Македонците во Егејскиот дел на Македонија биле бомбардирани со непалмбомби, што било за прв
пат...;во 2001 година САД од својата САД- база во Косово изврши агресија; 2015 година беше Пржино
да се доиспржат Македонците; 2017 година во Европската заедница Бугари во Шкиптарија. Па Елада
ќе чека Р.Македонија да се исламизира за да исчезни македонското- непријателите ги точат забите.
Конечно се утврди најбитното: Македонците сме постоеле, постоиме и ќе постоиме само како такви.
Па кои се Македонците ? ДНК- блиски на Критјаните но не на Дунавците и Заткарпатците. Ова значи,
само домородци. Ако Македонците постојат, сета историја се оспорува- Европјаните останале лага...
Angjelko Pesinoski - Fafe АКО ЗА ОВА НЕ ДОБИЕШ НОБЕЛОВА НАГРАДА НОБЕЛ ЌЕ СЕ ПРЕВРТУВА ВО ГРОБОТ .

МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА ЖИВЕАТ 100% ВО РОПСТВО - БЕЗ НИЕДНО НАЦИОНАЛНО ПРАВО
За состојбата на Македонците во Бугарија, МКД, на 16.02.2017, го објави следново:
„РАСПРАВА ВО СТРАЗБУР ,
ОМО Илинден и ЕФА во ЕП: Македонците во Бугарија се претставени како шпиони, предавници,
платени агенти...
По вчерашното усвојување на извештајот за Албанија и усвојувањето на амандманите на бугарските
европратеници за наводното постоење на бугарско малцинство кај нашиот западен сосед, денеска во
Европскиот парламент се расправаше за малцинствата во Бугарија. И денеска европратениците на
Европската слободна алијанса (ЕФА) и ОМО Илинден од Бугарија одржаа вистинска лекција за
почитување на основните човекови права.
Европратеникот на ЕФА Џусеп Мариа Терикабрас на состанокот на Интергрупата за национални
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малцинства во Европскиот парламент пренесе некои заклучоци на ОМО Илинден од Бугарија за
положбата на македонското национално малцинство во оваа земја.
Македонското малцинство во Бугарија порано беше признато, на поранешните пописи околу еден
милион луѓе се декларирале дека се Македонции тие уживаа некакви малцински права во периодот
по Втората светска војна, сѐ до 1963 година, рече Терикабрас.
„Овие права вклучуваа образование на мајчин јазик, изучување на историјата, програми на
македонски јазик на бугарското национално радио и слобода во основањето на разни здруженија.
Оваа ситуација драстично се промени по 1963 година. Новата политика може да се преслика во една
реченица на тогашниот комунистички лидер Тодор Живков: „Нема и не може да има македонско
малцинство во Бугарија“. Сите права на Македонците беа суспендирани, многумина активисти
завршија во затворите и за жал оваа национална доктрина на Бугарија кон Македонците е важечка и
до денес“, рече Терикабрас.
Како изгледа денес спроведувањето на оваа доктрина? Еве што кажа за ова европратеникот на ЕФА:
„Ниту едно од основните права на малцинствата не се остварува. Напротив, постои официјална
политика на негирање на македонскиот национален идентитет на сите нивоа и во власта
(законодавна, парламентарна, судска...).
Говор на омраза. Секоја изјава за македонска свест, па дури и тврдење за постоење на македонски
идентитет се третира како национално предавство, а Македонците се претставуваат како шпиони,
предавници, испрани мозоци, платени агенти, деца на Коминтерната... Официјална Бугарија ги
поддржува овие стереотипи и ги третира како закана за единството и националната безбедност на
земјата, а секое јавно декларирање на македонскиот идентитет се смета за чин спротивен на Уставот
на Бугарија.
И покрај фактот дека против Бугарија веќе има 8 пресуди од Европскиот суд за човекови права за
различни форми на дискриминација против Македонците, бугарската држава одбива да ги спроведе
и продолжува да ги негира Македонците и не применува никакви мерки за заштита од
дискриминација.
Македонците систематски се исклучени од политичкиот и општествениот развој. Бугарските власти
досега ги отфрлија сите барања за регистрација на граѓанските и политичките платформи на
Македонците. Бугарските власти сметаат дека ваквите организации ќе работат против националните
интереси, против бугарскиот територијален интегритет и Устав. Бугарија досега повеќе пати дури и го
смени Законот за регистрација на политичките партии, го зголеми лимитот за собрани потписи
потребни за формирање на политичко здружение. Треба ли да се каже дека ниту една политичка
партија не ги застапува легитимните барања на Македонците.
Нема дијалог. И покрај многубројните обиди на македонското малцинство и препораките на
меѓународните организации (ЕКРИ, Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за заштита на
националните малцинства на Советот на Европа-a.o.), Бугарија одбива каква било форма на дијалог.
Единственото нешто позитивно што се случило во текот на последните 20 години, главно поради
влезот на Бугарија во ЕУ, е тоа дека бугарските власти не ги забранија и не ги попречуваат јавните
собири на Македонците. Ова е навистина премалку за да се смета за некаков значаен напредок“.
Овие заклучоци ќе бидат испратени до бугарските власти. Но, како и досега, никој и не се надева
дека Бугарија ќе промени нешто во однос на признавањето на постоењето на македонското
национално малцинство кај нив. Тоа за европратениците од Бугарија воопшто не е никаква пречка за
нивните постојани забелешки за наводното бугарско малцинство во Преспа, Голо Брдо и Гора, каде
што десетици Македонци зеле бугарски пасош од економски причини. Ова за бугарската официјална
политика е сосема доволно, од позиција на членка на ЕУ, да бара права за некакви Бугари во
Албанија. А за македонското малцинство кај нив - ни збор“.
ВО ШКИПТАРИЈА НИКОГАШ НЕМАЛО БУГАРИ- ИМЕТО БУГАРИ Е СПОРЕД БУГАРИТЕ =ТАТАРИТЕ
Историски името Бугари, според Бугарите кои биле Татари, не бил во употреба во старата ера. Тоа
име се појавува за време на Источноторимско царство. Бидејќи името Бугари било според Татарите,
името Бугари немало етничко значење... Со укинувањето на Охридската архепископија, 1767 година,
под која била 100% Шкиптарија, опстоила само Цариградската патријаршија. За православните меѓу
себно да се истребуваат, султанот ја оформил Бугарската егзархија, со центар Цариград, а но никако
во Софија, главен град на султановото кнежество Бугарија- тоа станува држава само во 1908 година.
Како што во султановото кнежество Бугарија, а од 1908 година држава Бугарија, имало свои Бугари,
со создавањето на Шкиптарија постојат Шкиптари-одродени тн.Словени и припадницина Охридската
црква. Според авторите, шкиптарскиот народ и јазик биле дело на Австрија. Па мноштво Македонци
и чеда на Охридската црква до денес опстоиле тие да си бидат Македонци. За потврда дека тие чеда
на Охридската црква останале Македонци, денес (19.02.2017) од ФБ - страниците го презедов ова:
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„Добиена уште една битка во ЕП против обид за негирање на Македонците во Албанија
Европската слободна алијанса што како асоцијација функционира во Европскиот парламент и ги
претставува малцинските групи во Европа меѓу кои и двете партии на Македонците од ГрцијаВиножито и од Бугарија -ОМО Илинден Пирин, на вчерашното гласање на резолуцијата за
извештајот за напредокот на Албанија, успеа да интервенира со забелешка дека во областите
Преспа, Голо Брдо и Гора не живее Бугарско туку Македонско малцинство.
Забелешката е впрочем реакција на амандманот на двајцата бугарски пратеници Андреј Ковачев и
Ангел Џамбаски во кој се бара од албанските власти да ги штитат правата на бугарското малцинство
во Преспа, Голо Брдо и Гора што како член 24 се најде во предлог резолуцијата за Албанија.
Бугарските пратеници не очекувале таква реакција од некој од членовите на Европската Слободна
алијанса од каде повторуваат дека постојано ќе реагираат кога има ситуации кои потврдуваат дека
Бугарија има скриена агенда на искривување на вистината за постоење на Македонско малцинство
во Албанија.
Усвојувањето на Извештајот за напредокот на Албанија, наиде на остра реакција од страна на
здружението на Македонците ,,Илинден ,, од Тирана и на неговиот огранокво Голо Брдо.
„Бугари во Албанија и во регионите Преспа, Голо Брдо и Гора, нема. Потсетуваме дека на целата
територија на Република Албанија, и посебно во регионите Преспа, Голо Брдо и Гора не живеат
Бугари, туку само Македонци. Од Албанската и од Македонската влада бараме да испратат остар
демарш до Брисел и Софија за нотификацијата на лажна бугарска историја во европските службени
документи и за преименувањето на Македонците во Албанија за Бугари- се вели во реакцијата на
Македонците во Албанија .
Реагираше и Светскиот Македонски конгрес кој покрај што побара од Владата да испрати демарши
до Брисел и до Софија за преименување на Македонците во Албанија, ја осуди официјална Софија
за продолжувањето на политиката на антимакедонизам како официјална политика за негирање на
македонскиот народ по сите основи и за влошување на добрососедските односи со Македонија“.
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕМАЛО ТУРЦИЗМИ ТУКУ ТИЕ ВО ТУРЦИЈА БИЛЕ МАКЕДОНИЗМИ
Секоја држава си има свој службен јазик. Со ослободувањето на Вардарскиот дел на Македонија,што
било за време на Втората светска војна, и тоа од фашистичка Бугарија и Албанија, беше нужно да се
вклучи некој говор како литературен македонски јазик. Тоа бил брсјачкиот говор.Токму тој бил и говор
на Григор Прличев, а тој неговите ученици ги терал на него да пишат, но не на бугарскиот, поврзано и
со она што пишел Крсте П. Мисирков...со центарот Битола..., таквиот говор станал македонски јазик.
Како изненадување за македонската јавност, лицата кои се зафатиле со македонскиот јазик не само
тие него што го реформирале, тие него и го осакатиле. Па што тие направиле ? Зборовите кои биле
употребувани во турскиот, грчкиот, бугарскиот, српскиот и албанскиот ги прогласиле за туѓи зборови,
и за миг македонскиот јазик бил осиромашен за сите тие отстранети зборови кои биле општи на сите
балкански народи, и место тие до денес да опстојат како македонски, следеле нови кованици...
Бидејќи во мноштво мои книгисум истакнувал дека нашите турцизми во Турција се македонизми, а со
цел моето пишување да се потврди, во прилогнаведувам и еден српски автор во светот прочуен.
С.С. Билбија, Староевропски јазик и писмо Етрураца“, Чикаго, 1984, на српски јазик, пиши:
„Во речникот кој е составен дел на оваа расправа, се најдуваат околу 750 збора кои во своите записи
ги употребиле Рашаните-Етрурците, Лиѓаните и Личаните. Меѓу тие зборови се најдуваат и многу
зборови за кои се мислело и тврдело дека тоа така се викани турцизми во српско-хрватскиот јазик.
Тоа со овој труд се исправува, оти тоа се етрурски, лидијски и личански зборови кои во својот речник
ги освоиле освојувачите на малоазиските српски народи како Персијанци, Арапи и Турци. Турците не
ги донеле на Балканот оти тие секогаш биле во говорот на народите на Балканот кои тие ги покориле.
Кога би биле правилно прочитани и протолкувани, нарочито лидијските и личанските или ликијските
пишани споменици, бројот на тие, така викани турцизми, ќе бидат многу поголеми“.
Ако се земе во предвид, што пишел Херодот, Бригите ја создале Анадилија и Ерменија, а и Фригија,
ф=б, а Бриги=брг=брз=брс- Брсјак, се потврдува, Македонците биле домородци, но никако дојденци
од Подунавјето или Заткарпатите.Па и затоа Македонците останале ДНК- блиски само на Критјаните,
но никако на Подунавците ниту на Заткарпатците:Москва е создадена во 11 век-таму нема лоза за да
се слави Дионис кој кај денес е Св.Трифун итн. Бидејќи Македонците се само домороднино никако
дојденци, време е надлежните во Р.Македонија конечно да прекинат да разговараат со соседите... Па
и време е да се срамиме од надлежните, кои заработуваат во Р .Македонија, и тоа на наша штета.
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КАКО ШТО ЛАЗАР КОЛИШЕСКИ ГО РУШИЛ ПАРТИСКИОТ ОБЈЕКТ ВО СКОПЈЕ , СЛИЧНО НАПРАВИ
И НИКОЛА ГРУЕВСКИ СО ЗГРАДАТА НА ВМРО - ДПМНЕ ВО СКОПЈЕ ЗА КОЈА КРВАРЕЛЕ ВМРОВЦИ
Македонците за време на Втората светска војна, во јуни 1941 година, кренале први востание на овој
наш Балкан за ослободување на Македонија од окупаторите, при што бил бомбардиран аеродромот
во Скопје..., а сите дејствија биле од еден објект. Бидејќи Лазар Колишевски не бил учесник во било
што македонско, тој решил објектот да се руши, да нема трага ништо на она што било пред него.
Да се потсетиме, што токму Лазар Колишевски направил со Битола: најубавиот дел на Битола околу
Саат- Кулата од 17 век го рушил, за тој пред насобраниот народ да држи говори. И што тој
направил ? Тој ја уништил Битола, дури се сакало да се руши и Широк Сокак... Курбан отишол само
Театарот...
Како што било со Лазар Колишевски, домче во Битола денешен Старски дом во соседство на нашата
куќа- меѓу нив имаше две вратнички за да се бега од окуптарите-слично направил и Никола Груевски:
зградата на ВМРО- ДПМНЕ во Скопје во која се случувале сите настани со партијата, таа и се руши, а
на неа ќе се подигнела палата која не му е потребна на народот кој го водела партијата од зградата.
ЛАТИНСКИОТ ЈАЗИК СОДРЖЕЛ 80% ЗБОРОВИ НА БЕЛАТА И 20% НА ЦРНЦАТА РАСА
Според Дионисиј Халикарнишки (60 г.п.н.е.- 7 г.н.е.), „ Јазикот со кој се користат Римјаните, не е
наполно варварски, ниту пак апсолутно хеленски, но преставува мешавина од двата. Поголемиот дел
од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Од ова произлегува дека Римјаните говореле со
„поголемиот дел од тој јазик е истоветен со еолското наречје“. Се гледа дека јазикот бил еолско
наречје кој бил хеленски, а Хелада била Пелазгија. Кон ова да се надоврзе и она што рекол Херодот:
„Еолците биле и се нарекувале Пелазги“. Бидејќи пелазгискиот јазик бил варварски, овде во игра се
вклучени само три говори на пелазгискиот (варварскиот) јазик кои како говори меѓусебе биле
разбирливи. Овде е чудно зошто поимот варварски се употребува за говор. Истото се случило и за
поимот пелазгиски. Ова говори дека постепено старите поими се потискале, а на нивното место го
заменувале со други. Бидејќи тогаш немало народи, нивните јазици биле говори. Ова било повод од
разни поими тие меѓу себе да се разликуваат. Овде е најбитно што латинскиот јазик бил само
службен. Па тој бил само мртов јазик, а народот говорел со тн.Хомеров (тн.словенски) јазик.
Римјаните говореле тн.словенски. Токму ова европските автори го кријат.
Бидејќи Римјаните говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, но не латински, кој бил
наследник на коине, се поставува прашање за бројот на тн.словенски зборови кој ги содржел
латински јазик како дворасен јазик на Белци и Црнци:
С.С. Билбија, Староевропски језик и писмо Етрураца, Чикаго, 1984, на српски јазик, пиши: „Чинителот
е дека 20% римско-латински зборови и изрази ги немало во словенските јазици, а нарочито ги нема
во кириличните споменици, и ако 80% сите етрурски, лидијски и ликијски зборови и изрази се
застапени во современиот српски и други словенски јазици, а не во латинскиот“.
Следи латински јазик имал 80% зборови на белата и 20% на црната раса- двете раси живееле во
Египет и Месопотамија.
Бидејќи Александријскиот Птоломејов јазик коине бил наследник на дворасниот старо-египетски
јазик, а коински наследник бил латинскиот, со тн.словенски јазици се потврдува, латинскиот од
белата раса имал 80% зборови, а од црната 20%.
Со тоа што романските јазици се со латинско потекло, а цела Европа била христијанизирана од Рим
со латинскиот јазик, се е јасно- Европјаните се само одродени тн.Словени, дури и со тн.словенски
темен вокал во сите француски јазици, португалскиот, романскиот (влашкиот) и шкиптарскиот со
монголски зборови со своја албанска платформа прифатена од ЕП на одродената тн.словенска
Европа, обединета без Македонци.
БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕМАЛО ГРЧКА ДРЖАВА , ГРЧКА НАЦИЈА И ГРЧКИ ЈАЗИК , ИТЕН ПРЕКИН ЗА
СЕ МАКЕДОНСКО-ДО КОГА ЌЕ МОЛЧАТ МАНУ, ИСТОРИЧАРИТЕ И НАДЛЕЖНИТЕ - ПРОБИСВЕТОТ
Во врска со насловов пишеле повеќе автори. Во прилогсе наведува уште еден автор:
Х.С. Вотсон пиши: „...никогаш не постоело нешто што би можело да се нарече грчка држава...“.
„Сега, значи, постоела грчка држава, ама тек валјало да се создаде грчка нација. Тој процес го
попречувал веќе споменатата поделба на традициналисти и западњаци. Понатамошна комликација
искрснала околу прашањето на јазикот. Кораис намерувал да создаде нов јазик, обогатен со
елементите на античката минатост, во што испрво го подржувале либералите, додека
традиционалистите му се спротиставиле. Во новата држава новиот уметнички јазик наскоро го
прифатил целиот образовен горен слој, и прогресивни и конзервативци. Тој ‘чист’ јазик (kathairevousa)
на народот, воглавно, бил неразбирлив, те тој и понатаму се служел со својот ‘демотски’ говор.
Разликата измеѓу двата јазици се претвориле во класни разлики, или уште појако се истакнала
поделеноста на нацијата; или, подобро да се рече, раздвојувајќи го грчкото население, се успоравало
создавањето на грчката нација. Во втората половина на столетието напредните Грци почнале да се
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залагаат за употребата на демотскиот, и поделбата измеѓу kathairevousa и демотики, која порано се
испреплетувала поделбата на левица и десница во политиката, почнале со нив да се поклопуваат.
Во уметничката книжевност преовладувал демотски, ама во новинарство и во службените исправи
предност добил ‘чистиот’ јазик. Полемиката траела и во третата четвртина на дваесеттото столетие,
иако демотски непрекинато јачал“.
Бидејќи народот има еден јазик, еладски јазици имало два. Па имало два народи.
Ова не е се: еладски јазик биле дури Хомеровиот и коине. Со тоа што еладски јазици имало четири,
тоа било само комедија. Ако четворица Еладци би говореле со по еден јазик, тие меѓусебно нема да
се разберат. Па што е ова ? Само трагедија. Следи еладскиот народ останал само едно: трагикомедија.
Дали има доказ за ваквиот траги-комичен народ ? Првиот еладски јазик, на Хомер, бил само
словенски, потврдено од германскиот лингвист Пасоф (1815), еладскиот лингвист Чулкас (1907) итн.
Вториот еладски јазик бил само македонскиот јазик коине, во 19 век само таканаречен (старо) грчкитој бил само Александријски Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е. Апостол Павле го познавал
коине, но не и еладскиот- со Апостол Павле коине постанал прв христијански јазик. Од коине,
христијански и византиски јазик, во 19 век со реформа произлегол катаревуса. Тој бил мешавина на
коине со народни зборови, а демотики од катаревуса содржи уште повеќе народни зборови од јазикот
на Хомер кој бил само тн.словенски. Па токму и затоа делата на Григор Прличев, пишани на коине,
во потполност не можат да се разберат со катаревуса и демотики- двата јазика содржеле помал
фонд коински зборови.
Бидејќи во Египет владееле Птоломејците, чиј јазик бил битолскиот говор, а Бригите=Брсјаците го
имааат дативот (кој=Н, кого А, кому Д и чиј Г), коине бил дативен јазик, како што бил катаревуса како
германскиот јазик а Германците со германскиот јазик владееле во Елада. Напротив, демотики немал
датив. Се потврдува, во Елада никогаш немало никаков датив и коине немал врска со Елада.
Авторите мислеле, коине бил хеленски јазик и затоа Хелените коине би морале да го говорат.
Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик, во Елада се говорел само нашиот словенски јазик,
потврдено од ...Фалмерајер (1830)...Силвестер (1904)... Па авторите мислеле, Хелените биле
словенизирани. Со тоа што тие имале и словенски акцент (Фалмераер), дури темниот вокал
(М.Фасмер, 1941 ), кој бил само тн.словенски, никогаш немало било каков друг посебен народ со
различен јазик од Македонците. Ова се потврдува и со доказот што ниеден антички автор не навел
преведувач- кај Херодот се чита, Александар I говорел во Елада без преведувач, кој не постоел кај
ниеден автор.
Па што бил и што е се до денес еладскиот народ ? 100% вештачки, за кого 100% лажат сите во
Европа и САД, а страдаат Македонците со својот Хомеров јазик. Крајно е време да се прекине за се
македонско да се разговара со 100% вештачката Елада, која никогаш не била држава, никогаш
немало еладски народ, ниту еладски јазик.
Срамно е да се разговара со Елада за се македонско со циганското население од 14- 15 век со
индискиот музички инструмент бузуки, населено на Пелопонез, како и со Азијатите со свој турски
јазик како православни во 20 век колонизирани во Елада, а оние населените во Македонија се
изјаснуваат за Македонци, оспорувајќи не нас Македонците домородцисо татков и мајчин Хомеров=
тн.словенски јазик.
Pater Yios Akis Ο στεφανωθείς ποιητής. Του βραβευθέντος κατά την προχθεσινήν του ποιητικού διαγωνισμού τούτου του έτους
ημέραν ποιήματος «ο Αρματωλός» συγγραφεύς είναι ο φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Γρηγόριος Σταυρίδης (Παραλίτσας) εξ
Αχρίδας (Λυχνιδιού) της Μακεδονίας ορμώμενος, ως εβεβαιώθη εκ διαφόρων τεκμηρίων δοθέντων ενώπιον του Πρυτάνεως και
ιδίως εκ της ομοιότητος της γραφής και διαφόρων στροφών, ἄς απήγγειλεν ο ποιητής εκ στήθους. Μετά τη βεβαίωσιν ταύτην ο
Πρύτανις ενεχείρισε τω ποιητή την τε δάφνην της νίκης και το ήμισυ του χιλιοδράχμου γέρατος, του άλλου ημίσεως δοθέντος κατά
την παραγγελίαν του ποιητού εις τον φοιτητήν της θεολογικής Σχολής κύριον Δημήτριον Ζομπουλίδην.
— Εν Αθήναις, τη 27 Μαρτίου 1860
Ο Γραμματεύς του Οθωνείου Πανεπιστημίου Γ. ΔΟΚΟΣ[7] Крунисан поет. На победа во завчера на поетскиот резултат на
натпреварот од годината ден песната "автор на Арматолос" е студент на Медицинскиот факултет ГригоријСтавридис
(Paralitsas) на Охрид (Лихнидос) Македонија Тргнувајќи, како што беше потврдено на неколку од даден доказ пред
Ректорот особено на сличноста на пишување и со различна брзина, нека рецитира поетот на дојка. По проект за потврда,
времена Дин му го додели на поетот или dafnin победа и пол илјади драхми Гера, а другата половина дадени од страна
на наменска на поетот во студентските теолошки главен Димитриј Zompoulidin училиште.
- Во Атина, на 27 март, 1860 година
Секретарот на Othonos Универзитетот III. СВЕТЛА

ПРАВОСЛАВНИТЕ ИЗГУБИЛЕ ДВЕ ВОЈНИ : КРИМСКАТА И КОСОВСКАТА - ПРВАТА Е НАДМИНАТА...
Народот со пелазгиски=тн.словенски јазик страдаше петвековно исламско=турско ропство, подржано
од Ватикан, крвен непријател на православието без прекин од 1071 година. Следат крстоносни војни
за да се уништи и оплачка се православно. Тоа продолжило и во следните векови. Бидејќи крајот на
Православното Царство дошол, па на тапет била Киевска Русија каде православието засекогаш си се
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спасило со рускиот цар и рускиот патријархсо православниот тн.византиски двоглав орел кој секогаш
ги красел македонските цркви, се наследство на православната тн.Византија. Иако руските цареви со
своите семејства биле поврзани со европските, занесени за своја превласт, а не во полза на нивниот
руски православен народ, што било и со народот на Балканот, поважни од Русите биле и се Хазерите
- руски Евреи со монголски удел и со јудиш јазик со тн.словенска синтакса и мнозинство тн.словенски
зборови-, ја ослободиле Елада со помош на венециската флота, го поставиле рускиот дипломат како
прв еладски претседател-убиен, и со преврат бил донесен баварскиот принцОтон- прв еладски крал.
Англија прави пуч со својата амбасада, и Елада се отргнува од својот варварски=пелазгиски само за
тн.словенски јазик со словенски акцент а и темен вокал...и се создал нов народ со нов непознат јазик.
Русија како православна држава се бореше против Османовото Царство. Место Англија да и излезе
во пресрет на христијанската Русија, таа братски со своето соверничко исламско= турско Османово
Царство војуваше против Русија. Само така Русија ја изгуби Кримската војна... Русија останала да се
бори за на исток, но никако на Балканот. На ваков руски приод само Сталин на Хитлер му рекол не...
Бидејќи Австрија со Баварска, Виена со Минхен, ја изгуби битката со Елада, која стана англиска, таа
си го доисполни насловот на државата Österreich-Источно Царство за на Балканот, а Русија на исток
(Тибет...). Следи Австрија постепено да ја создава Албанија- всушност Шкиптарија, а Албанија била
само кавказка каде опстојувале Черкезите и Татарите. Таа во 19 век го создала шкиптарскиот јазик, а
прва школа на тој нов јазик Австрија и ватиканска Италија основале само во 1924 година,а не порано.
Меѓутоа, обединувањето на Албанците 90% Геги Азијати (Черкези и Татари) со 10% Тоски Шкиптари
100% одродени тн.Словени и 100% припадницина Охридската архиепископија, само охридскичеда,
било само од 1972 година со нов јазик: „Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик
беше прогласен за официјален“. Значи, до 1972 година немало ништо заедничко албанско. Тоа било
дело само на католикот и масонот само на Британија- ЈБ .Тито. Па токму и овде бил носител Англија.
Православните ги изгубија двете големи војни: Кримската и Косовската- Русија од Кримската војна се
опоравила,што преостанува опоравување од Косовската војна со хазерски капитал,бомбардирање со
осироимашен ураниум на Србија со прелетување на Р.Македонија- само Македонците се побунија со
запалување на амбасадата на САД итн. Се создаде САД Косово со САД војна база, со центар во САД
амбасада во Скопје, откаде се контролира целиот Балкан сосе Медитеранот дури Русија...
Осиромашениот ураниум го руши имунитетот на човекот, со што тој е подложен на разни оболувања
и рак. Пореметување со разрушен имунитет е СИДАТА, а сидаш бил Клинтон, кој се слави во Косово
за злото врз православните, браќа на Русите, со ист православен двоглав орел, руски и српски, и тоа
само во полза на дворасно-двоконтинентален албански тн.народ, создаден само во СФР Југославија,
но не во Шкиптарија, каде во 1997 г. се бореле за нејзина поделба јужните Тоски против дивите Геги.
Со колонизирањето на Албанците вон Шкиптарија, кои денес во Р .Македонија не се 20%, а ниту 17%
туку само 14% без не-албанци, тие за Домородните се само „чума“,а за Православните само „краста“,
а со хазерскиот капитал и сидашот Клинтон се само чеда на Косово сида држава- сидата нема лек...
БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ , ТИЕ НЕ СЕ РАСНО СВЕСНИ . ДОКАЗ ЗА
НИВНО ОДРОДУВАЊЕ ОД ЈАЗИКОТ НА БЕЛАТА РАСА ФРАНЦУСКИТЕ ЈАЗИЦИ ,ПОРТУГАЛСКИОТ,
РОМАНСКИОТ (ВЛАШКИОТ) И ШКИПТАРСКИОТ ГО ИМААТ ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ. А ТИЕ
НЕ СЕ НИ ВЕРСКИ СВЕСНИ- ЗА ТИЕ ПОБРЗО ДА СЕ ОБОГАТАТ,ЕВРОПА ВЕЌЕ СТАНА ИСЛАМСКА
Историски е познато, во Египет и Месопотамија живееле две раси- белата и црната раса. За пример
се наведуваат Сумерите- тие биле белци само со закосени очи, како што биле и Египќаните. Црнци
биле Акадците. Авторите за нив пишат, тие биле „црноглави странци“. Па во прво време се пишело
одвоено, посебно на јазикот на белата раса, одвоено од на црната раса. Следи на ист камен...да се
пиши на двата јазика- еден под друг. И конечно, биле создадени дворасни јазици: сиријски јазик бил
арамејскиот, кој до денес се присвојува од Евреите. Сличен јазик бил и старо-египетскиот. Арамејски
послужил да се создаде новоперсискиот, што било по 515 г.п.н.е. Коине (тн.старо-грчки) бил само од
300-та г.п.н.е.- следи сите дела преведени и пишани на коине биле по таа 300-та г.п.н.е., што било и
делото на Хомер (3 век п.н.е.), и тоа само во Александрија. Врската била само со Птоломејците. Па
што биле Птоломејците ? Македонци, со битолски говор, што се гледа од Каменот Розета во Египет.
Бидејќи македонскиот коине го заменил староегипетскиот и го потиснал арамејскиот, Греикот (Гркот)
Лив Андроник, во 240 г.п.н.е., го создал латинскиот јазик, кој станал службен јазик, иако Римјаните и
во 1 век н.е. говореле само тн.словенски (варварски=пелазгиски), напишано од Дионисиј Халикарнас.
Разликата меѓу коине и латински била таа што коине имал 40% зборови на црнци- латинскиот 20%.
Од коине произлегле еладските јазици (катаревуса и димотикик- само со повеќе тн.словенски збора).
Ова било само во 19 век. Напротив, во вториот милениум во Европа се правеле вулгарно-латински.
Такви биле повеќе јазици во Италија, Франција... и Португалија. Латинскиот јазик бил само дворасен,
а дворасни биле сите романски јазици- западно од Германија. Па бидејќи Европјаните биле белци со
јазик на белци кој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски,доказ бил тн.словенски темен вокал,
кој го немало во латинскиот јазик. Сите француски јазици- Французи околу 50%- португалскиот кој се
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говори во Бразил, романскиот (влашкиот) и шкиптарскиот се со темен вокал. Па покрај овие романски
јазици, источно од Франција се готски,дополнително монголски зборови и завршетоци: их иг,унг, инг...
Само за пример главниот град на Кина е Пекинг=пе (град) кинг=кениг (владетел), кој бил за владетел,
а такви биле кнезови, кралеви и цареви- погрешно кинг=кениг. Викинг=вик кинг. Па Викиншки симбол
биле роговите на балканското говедо, а европското диво- Европјаните биле со потекло од Балканот.
Замислете, овие Европјани, иако до денес биле и се расисти со свои колонии,кои крваво ги плачкале,
до денес останале раснонесвесни со јазици кои содржат зборови на црнции Монголи- расни изроди.
Тие до денес се трудат да ги одродат од своите повеќемилениумски јазици на белата раса,а тие биле
само нашите тн.словенски јазици. Бидејќи тн.словенски јазици се гордост на нашата бела раса, тие
на најгнасен начин сакаат да не одродат, воглавно со англискиот јазик, кој, како готски јазик, до денес
е најарамиски, не само со 10.000 француски зборови, кои биле латински, а овие македонски коински,
туку со него нас не прават неписмени- за а=а, е=е, и=и...поминале повеќе милениуми, а за англискиот
тоа повеќе не важи. Па што е англискиот јазик ? Само рак во лингвистиката, а и гнаса на гнасотијата.
Балканот со Мала Азија биле составен дел на Источноторимско Царство, кое било брана за да не се
шири исламот. Проклетиот Ватикан со своите европски чеда, сите само убијци и арамишта,царството
го уништија и оплачкале. Исламот се омасовил во Мала Азија и Балканот.Европјаните како крволочни
ѕверови... процесот на уништување на православието не завршило... Па тие се бореле против Русија,
што било очевидно со Кримската војна, во полза на Турција. Бидејќи Европјаните никогаш не сакале
да бидат христијани, го создале исламско Косово на Албанците кои 90% се Азијати Геги (Черкези и
Татари) и 10% Тоски (Балканци). Поради нив, а и за добивка на САД и Европа уште до денес крварат
православните (Македонците, Србите и Црногорците), „браќа“ на православните тн.словенски Руси.
На ова не завршиле Европјаните, изроди на христијанството и белата тн.словенска раса, тие за да се
се побогати, а да живета поефтино и поубаво, што беше можно со ефтина работна рака, па воглавно
исламска, Европа повеќе не е континент на белата раса и христијанството, туку таа веќе постанува
повеќерасна и исламска. Бидејќи јазиците им се повеќерасни,жителите им се само се повеќе и повеќе
расни, дури исламот е навлезен во сите пори во европските држави- со Европа се завршува. Злобите
на Европјаните што ги доживеа нашиот македонски народ, и неговите братски српски, црногорски... и
руски народ, самоволно решивте сами да си се казните. Со среќа нека вие е злосторот извршен од
вас самите врз себе. Се заклучува,еднорасни народи со еднорасни јазици останале само тн.Словени.
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПОРАЗЕНИ СО ЕВРОПСКИ ЛАГИ- МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ПОБЕДАТ СО ВИСТИНА:
АЛБАНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ 100% КОЛОНИСТИ САМО СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА ; ШКИПТАРИ
СЕ НАЈМАЛО МАЛЦИНСТВО ВО Р .МАКЕДОНИЈА:ОД 14% АЛБАНЦИ СЕ САМО 1,4% ШКИПТАРИ СО
ОДНОС ГЕГИ (АЗИЈАТИ:ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) 90% И АРБАНСКИ ШКИПТАРИ 10%:ТИЕ МЕЃУСЕБНО
НЕ ОПШТЕЛЕ , НЕ СКЛУЧУВАЛЕ БРАКОВИ И ДО ДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРААТ - ТИЕ СЕ ДВА НАРОДИ
СО КАВКАЗКО-ЦРНОМОРСКО А И БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО; БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е НА
НАЈМАЛОТО МАЛЦИНСТВО ВО Р .МАКЕДОНИЈА ТОЈ НЕ СМЕЕ ДА ГО ИЗУЧУВААТ ГЕГИТЕ И СИТЕ
ДРУГИ НЕАЛБАНЦИ КОИ СЕ КАКО АЛБАНЦИ И ГЛАСААТ ЗА АЛБАНЦИТЕ ; РАМКОВИОТ ДОГОВОР
НЕ ВАЖИ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ БЕЗ РАЗЛИКА КОЛКУ СЕ АЛБАНЦИ БЕЛЦИ И МОНГОЛИ ВО НАШАТА
Р.МАКЕДОНИЈА;МОРА ДА ИМА ПОПИС ЗА ЛАГИТЕ НА АЛБАНЦИТЕ КОИ БИЛЕ И СЕ САМО „ЧУМА“
НА ДОМОРОДЦИТЕ И „КРАСТА“ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ПОДРЖАНИ ОД ЕВРОПА И САД ЗА НАС ДА
НЕ НЕМА. БИДЕЈЌИ ВАКВА БИЛЕ И Е СОСТОЈБАТА , Р .МАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ НЕУТРАЛНА .
РУСИЈА ЗА ЕВРОПА ДАЛА 25 МИЛИОНИ ЖРТВИ - МАКЕДОНИЈА ОД ЕВРОПА СТРАДА СО ВЕКОВИ
Крволочната Европа со векови македонската Македонија ја дели, македонските Македонци ги касапи.
Европската историографија е бандитска.За доказ дека таа е бандитска и злочинечка еве еден напис:
МАРИН ЛЕ ПЕН: Русија је нашу слободу платила са 25 милиона жртава, Брисел наређује да се то
заборави- 25.02.2017, објавено во Искра светла страна света:
„Вођа францускогНационалногфронта Марин Ле Пен рекла је да је вријеме да се „осигура мјесто
Русије на европском континенту“, критикујући одлуку Париза да не испоручи уговорене ратне бродове
„Мистрал“ Русији.
„Током посљедњег рата Русија је платила тешку цијену. Нашој слободи допринијело је 25 милиона
убијенихРуса и припадника различитих националности њиховогцарства“, подсјетила је она, пише
„Дејли експрес“.
Она је рекла да ниједна држава није платила тако високу цијену и да Француска то неће заборавити,
иако ЕУ наређује да се то заборави.
„ЕУ се лоше понијела према Русији, као и Француска. Ужасавам се нашег понашања, попуштања под
притиском и негирањем обавезе да испоручимо договорене ратне бродове Русији“, рекла је она.
Ле Пенова је рекла да ће она, ако побиједи на предсједничким изборима, сарађивати са Русијом.
„Француска мора да ради на томе да осигура Русију на европском континенту, јер је то у интересу
земаља Европе“, рекла је она.
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Вођа Националногфронта рекла је да је растућа популарност „националне слободе“ знак све већег
противљења ЕУ“.
СПОРЕД КАТЕРИНА ВЕЛИКА, ...РУСКАТА ЦАРИЦА..., ФРАНЦИЈА , ШПАНИЈА , ШКОТСКА И ДРУГИ
КРАИШТА БИЛЕ САМО СЛОВЕНСКИ- ДОКАЗ И ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ ДО ПОРТУГАЛИЈА ЕВРОПЈАНИТЕ ОПСТОИЛЕ САМО БАЛКАНСКИ НАСЛЕДНИЦИ, ДУРИ БАЛКАНСКИ ЗЛОСТОРНИЦИ
Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990, во насловот Катерина
Велика...наведува:
„Но немајќи потреба, за тоа да расправаме овде, да се вратиме на Катерина Велика, која била
пример владетел по принципите на ‘просветниот апсолутизам’... Таа земала видно учество во
книжевниот живот на своето доба, соработувала во сатиртични часописи, пишеле комедии и им
помагала на книжевниците и научниците, кои ја називале ‘северна Семирамида’. Напишала драма
‘Олег’- Катарина Велика ја вбројувале во свои пријатели Волтер, д’ Аламбер, Дидеро (Voltaire, d’
Alembert, Diderot) и одржувала коресподенција и со Волтер и со Грим (Grimm), додека Диодор го
примила на својот двор. Со обѕир, значи, на сè тоа, имаме разлог да веруваме, дека Катарина
Велика навистина била просветена жена која не се бавела успешно само со државните работи, туку
многу работела и на личното усовршување, што значи, дека со знаење морала да се сретнува со
многу личности на своето време. И навистина, поедини личности кои ги споменува Бернар Бонилори
во својот членок во ‘Фигаро’ таа наша претпоставка ја потврдува, оти тој подвлекува, дека Катерина
била: ... (Француски текст, Р.И.)
Со обѕир на стравот, кој Германите кои го применувале при уништувањето и истребувањето на
Лужичките Срби, па со обѕир на германизацијата на северните Словени со нивното насилно
преводување во новата ера (За што постојат историски сведоштва и литерарни описи, како и низ
поетски дела прожети со ист дух како и поезијата на балканските Срби)... со обѕир, значи на сите
споменато, една особа оптеретена со германски дух едно крваво минатост, тешко би можела да ја
изјави нешто слична на она, што ни изнесува Бернар Бонилори како изјава на Катерина Велика, која:
‘...била прва (те. Катерина Велика), која ја обелоденила супериорноста на словенската раса. А
особено сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитен јазик на човечкиот род. Во едно писмо,
кое му го упатила на Грим 1784.г., таа пишела дека старите Словени дале свои имиња на најголем
број на реки, планини, рамници и области на Франција, Шпанија, Шкотска и други краишта...’ “.
Следи кон ова да се додаде, германските и британските автори пишат, Источна Германија и
Британија имале илирско наследство, а Илирите биле само Балканци. За доказ дека Европјаните
биле само словенски изроди, иако латинскиот јазик немал темен вокал, кој бил тн.словенски, тој
постоел во Елада, до денес него го има во јазиците во Франција- 50% Французи, португалскиот,
романскиот (влашкиот) и шкиптарскиот. Бидејќи преселбите на белата раса биле само со волски
коли, а домашното говедо било само балканското- европското било диво, Европјаните се преселиле
само преку Балканот. Само за пример, Бригија= Фригија, бриг=Бриж=брс-Брсјак, Фриги= Фрижи=
Фризи-ја до фризиско говедо... , а и симболот на Викинзите биле само роговите на балканскотобргиското говедо (расата буша).
Бидејќи Европјаните потекнале од Балканот, тие имале илирски традиции, а останале само одродени
Словени, Европјаните не се ништо туку само крволочни ѕверови на нивните балкански словенски
браќа, кои до денес ги уништуваат, дури создавале черкеско- татарско Косово, и Македонците со
векови до денес ги истребуваат. Па тие се уште не се свесни што прават...
БИДЕЈЌА ЕВРОПА НЕ БИЛА НАСЕЛЕНА ВО 5. МИЛЕНИУМ СТАРА ЕРА , А ОД МАЈМУН
(НЕАНДЕРТАЛЕЦ) НЕ ПОТЕКНАЛ ЧОВЕК , ЕВРОПА БИЛА БАЛКАНСКА
Олга Луковиќ- Пјановиќ, Срби...народ најстарији, Досије, Белград, 1990, во насловот Лепенски Вир...,
наведува:
„Во наставокот еве значајни заклучни мисли на Жорж Сифер, кои ни еден искрен истражувач на
минатоста не можат да го остават рамнодушни. Всушност- тој со еден епохален заклучок не воведува
во светот, за што говори Драгослав Срејовиќ, после своето откритие на тлото на Србија, на десниот
брег на Дунав:
‘Уранувањето во минатоста до илјадите години (пред Христо), релативно е лесно. Ама- од илјадите
годинидо почетокот на нашата ера, историјата на она што се назива Галија- е матна и несигурна. А
понатаму (те. од илјади годинипа наназад), владее полумрак, одвај осветлен со Цезаровите и
Астериксовите обавестувања на нееднакви вредности...’
Треба, значи, да се вдлабиме уште понатаму во времето. Вчера- тоа не било можно Денес- повеќе не
потполно...’ Спротивно на тоа, што многу веруваат- господарството, шталите, куќите- не доаѓаат од
источното Средоземје, туку од Дунав. Голем покрет према североисток и југозапад отпочнал. Тек
1973.г. во (северниот округна парискиот базен под називот ЕН)- Еннес- ‘дунавски куќи, долги 10 до
40 метри и широки од 6 до 8 метри. Мошне близу на тие куќи- остатоци на: скршена грнчарија,
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изупотребени орудија, обични предмети. Изгледа веројатно, дека ѕидовите биле од набој, а
крововите од слепени трски. Селата имале од 50 до 200 становници. Дунавската цивилизацијата
четвртиот милениум пред Христо се протега од Чехословачка до Франција, преминувајќи преку
Холандија и Германија...“.
Бидејќи „Дунавската цивилизацијата четвртиот милениум пред Христо се протега од Чехословачка до
Франција, преминувајќи преку Холандија и Германија...“, се потврдува, Европа во 5. милениум стара
ера не била населена.
Европа започналала да се населува само во потрага на рудно богатство. Најбитен бил калајот. Со
тоа што ископините биле од бакарен оксид, а следел бакарен сулфат, кој бил кршлив, се преминало
на бронза- мешавина на бакар до 10% калај. Секаде, каде што бил пронајден калајот, таму биле
првите населби. Прво таму се копала рудата и носела во Источното Средоземје за таа таму да се
топи, а тек потоа таа до наоѓалиштата се топела итн. Истото било и со другите руди- метали итн.
Бидејќи немало доказ за населби од 5-тиот милениум стара ера, Европјаните од наодите од
неандерталецот ги вклучиле како претходеникна човекот во Европа. Со тоа што тој бил мајмун, кој
не оставил свој наследник, отпаѓа секоја можност меѓу човек и неандерталец и со секој друг вид
мајмун да се добие меѓупроизвод. За ова се вршени многу огледи, и до денес никој не добил
меѓупроизвод- ова е најбитното.
Па и затоа коњот со магарето се поблиску отколку човекот со секој вид мајмун- меѓу коњ и магаре се
добива неплоден машкипроизвод, ни никаков меѓупроизвод на човек со сите видови мајмуни. Ова се
објаснува со доказот што сите видови мајмуни имаат 48 хромозоми, а човекот 46. Бидејќи
хромозоните не се истоветни, меѓу нив не е можно размена на генетскиот материјал- меѓусебно
тн.парење.
Во прилогсе наведуваат и крвните групи: кај човекот првобитна крвна група била само 0, а крвната
група А била пред 15.000 г.п.н.е. од Левантот- авторите пишат Источно Средоземје, од Азија. Крвната
група В била после 3.500 г.п.н.е., а АВ само од новата ера како мешавина на Белци и Монголи.
Напротив, мајмуните сите крвни групи ги имале уште од самиот свој почеток. Со крвните групи се
потврдува, човекот немал врска со мајмините. Следат и мноштво другиразлики.
Како потврда дека Европа била населена од и преку Балканот, домашните животни во Европа
потекнале од Источното Средоземје, а и сета флора и фауна од југот постепено низ Европа само по
леденото доба, со траење 0,5- 1,0 милион години, биле проширени нив Европа. До денес има
преселби само од Балканот, а никогаш обратно.
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА СТАВИ НА СВОЈОТ КАТАЛОГ МОЈАТА 28 КНИГАРОМЕИТЕ (ТН.ВИЗАНТИЈЦИ)=ХРИСТИЈАНИ-СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ =ПОВЕЌЕБОЖЦИ
Книгата од 01.03.2017 како најнова се најдува под број 1, со нешто скратен наслов. Ево го заклучокот:
На Балканот живеел само еден народ кој говорел варварски=пелазгиски=тн. Хомеров=тн.Платонов=
тн.словенски јазик, а македонскиот коине (тн.старо-грчки) бил само АлександријскиПтоломејов јазик,
и тоа само од 300-та г.п.н.е. Бидејќи коине го познавал Апостол Павле, тој станал христијански јазик.
Тој постанал службен јазик на Источното Римско Царство (тн.Византија), што било и со латинскиот.
На Балканот населението било само повеќебожно. Па тоа постепено се христијанизирало. Со
христијанизирањето на Повеќебожците почнале меѓусебни судири. Потоа за Царството важни биле
само судирите меѓу христијаните кои според верувањето во Исус Христос меѓусебно се поделиле.
Така тие меѓусебно и војувале. Меѓусебни војувања имало и меѓу двајца браќа- владетели во
Римското Царство ...
Па имало борби само меѓу Православните и Склавините. Православни биле Римјаните (Ромеите), а
Склавините (тн.Словени) само Повеќебожци. Со христијанизирањето на Склавините како
Повеќебожци Склавините изчезнувале-Римјаните биле Христијаните. И се потврдува, имало само
верски народи но никако етнички.
Ова се потврдува и со доказот што Склавини не познавале Херодот, Тукидид, Платон... Тие ги
познавале Антите и Венетите. Бидејќи Венети биле Венецијанците, поимот Венети немал врска со
било што словенско, што важело и за Антите. Нов поим биле само Склавини. За нив се пиши само во
VI век (Прокоп=про коп)...
Се разликувале тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени од слово- имало и Божјо Слово. Со
тоа што Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за Словени, што го пишел цариградскиот
патријархФотиј, словенството било од слово.
За преселби на посебни словенски народи северно од реката Дунав на Балканот нема ниеден
материјален доказ/наод- за пронаоѓачот Нобелова и друга награда.
За доказ дека немало етнички народи туку верски се Комнените- Османите биле Комнени. Па имало
православни Комнени и муслимански Комнени- султани.
Православните биле само Римјани (Ромејци) а Муслиманите само Турци. Па оваа состојба била во
Елада дури во со 19 век- Еладците биле Римјани (Ромејци) со главен град Цариград и никогаш
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немало етнички народ Еладци-никако Византијци.
Германецот Хиеоронимус Волф (1516- 1580) прв го внел поимот Византија.
КОИ БИЛЕ СЛОВЕНИ ? АЗИЈАТИТЕ ...БАЛКАНЦИТЕ ... АВСТРИЈЦИТЕ ...ИТАЛИЈАНИТЕ ...
Кои биле Словени за енциколопедијата... (A.Descubes, Nouveau Dictionnaire d’ Historie, d’ Géographie,
de Mythologie et de Biographic, Paris, 1880) ? Дури и Не-словените:
„Словените- голема човечка група, која припаѓа на европската раса. Таа зазема простор на цела
источна Европа, сметајќи ја тука Русија, Полска до Унгарија, Австрија, Чешка, Балканот и Српските
земји по неа. Словенските племиња, кои ја напуштија Азија уште во најдревната минатост, најмалку
петнаесет векови пред Христовото родување продреле во Европа, населувајќи се во Италија под
називот Венети, или Венди, потоа по бреговите на Црното Море и Долниот Дунав, тек околу 350. г.
пред Христо. Илирските Словени, биле победени од Келтите и делимично потиснати према Север...
Во IV век тие постануваат сојузници на Хуните, додека во V отпочнува да се враќаат поново кон
Дунав и тоа е заправо она време, кое долго се сматрало време за нивното доаѓање во Европа“.
БИДЕЈЌИ ЕВРОПА И САД СО СВОЈАТА НАТО НЕ УЦЕНУВААТ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ЗА ЕЛАДА И
ВЕЛИКА АЛБАНИЈА, ЗА НАС МАКЕДОНЦИТЕ Р .МАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ САМО НЕУТРАЛНА
Основно човеково права на секој човек е тој доброволно да се определи, што тој е по националност,
вера...Секој оној кој е човек, човековото право за самоопределување мора да го почитува. Тоа исто
мора да го почитува секоја земја со свој народ на друга земја со свој народ.Македонска Р .Македонија
си има свој македонски народ, а другите се малцинства само со сите граѓански права кои им следат.
Сведоци сме што Елада се противи на се македонско, нас Македонците да не нема, и тоа на најдрзок
начин, самите да си го смениме името, и да се откажеме од се македонско. Ова е повод,Македонците
под привремено име како југословенска иако СФРЈугославија со децении не постоиме чекаме да не
примат во Европа и НАТО, и тоа дури во 21 век, како единствен народ во светот да се расправаат со
децеднии во Европа, САД со својата НАТО- позната и потврдена воена профитна крвна
организација.
Денешните Албанци се само дворасно- двоконтинентално мноштво на луѓе составено од 90% Геги
Азијати (Черкези и Татари) и 10% балкански Шкиптари. Како доказ дека тие не биле и се уште не се
никаков заеднички народ е тој што тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и се до денес
тие меѓусебно не се разбираат. За нивното обединување пиши Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „Со
ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е
особено важно- и надвор од Албанија“. Само така, оттогаш почнало да се создава нов тн.народ, и тоа
само вон Шкиптарија. Како потврда дека никогаш немало единствен албански народ бил доказот што
во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореле јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за
неа да ја поделат.Токму и затоа, Албанците се здружиле само поради исламот само вон Шкиптарија.
За 100% колонисти вон Шкиптарија, „чума“ на домородните и „краста“ на православните, се залагаат
истите православни непријатели, Ватикан од 1071 година, Европа со САД во последните векови,и тоа
за нас да не нема.Следи тие ги подржувале Албанците 19, 20 и 21 век,поради кои Македонците се од
1990 година имаат проблеми...Во 2001 година од САД базата во Косово врз Р .Македонија се изврши
агресија, зашто се донесе Рамковен договор без македонскиот народ да се изјасни...дури да одржи и
референдум, губејќи ја само Македонците својата државност, што им се случи само на Македонците
во Европа... Подршката на Албанците и понатаму продолжило...Во Тирана беше донесена Албанска
платформа за се македонско да се изгуби. Таа платформа беше подржана од Европа, САД со нивно
НАТО- никој од нив не го осуди мешањето на Тирана во внатрешните работи на Р .Македонија. Следи
да се врши притисок да се почитува платформата и со неа да се оформи влада со која се македонско
да се бриши, без тие да се запрашаат, дали платформата е во склад со Уставот, основен закон за на
секоја држава. При тоа во секој држава Уставот мора да се почитува,а на оние кои него го прекршиле
мора да им се суди, а можна е и пресуда со доживотен затвор, дури и смртна пресуда-добра позната.
За да се потврди заговорот врз православието, иако Русите во Прибалтичките држави се над 25%, за
нив не постојат никакви национални права. Напротив, Рамковиот договор е донесен само со лажење
на Албанците за 20% Албанци. Бидејќи тие сами се залагале за 15%,тие многу убаво знаеле дека тие
се само мало малцинство. Најбитнен е бројот на здраствените книшки. Според нив, во Р .Македонија
има 14,7% Албанци. Бидејќи Албанците се многу мало малцинство, ваков заговор во светот немало.
Со тоа што Европа и САД со својата НАТО Македонците не уценуваат со децении за се македонско и
тоа во полза на Елада и Велика Албанија,за нас Македонците Р .Македонија мора да биде неутрална.
КАКО ШТО АЛБАНЦИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК БИЛЕ САМО „ЧУМА“ ЗА ДОМОРОДЦИТЕ И „КРАСТА“ ЗА
ПРАВОСЛАВНИТЕ , ИСТОТО ОСТАНАЛЕ И ВО 21 ВЕК . ДАЛИ ИМА СПАС ОД ТИЕ ЅВЕРОВИ ? КАКО
ШТО СУЛТАНОТ СЕЛИМ III ЗАПОВЕДАЛ ЗА НИВ: „ИСЕЧИ ГИ СО МЕЧОТ НА ПОБЕДНИЦИТЕ...“ ...
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Македонците како домородни на Балканот живееле во петвековно турско=исламско ропство, во кое
Македонците дури плаќале данок во крв. Најкрволочни ѕверови со човечки лик биле Албанците. Не
случајно, авторите наведуваат, Турците не биле толку омразени отколку Албанците- Албанците биле
не замисливи со своите крволочни постапки во историјата многу убаво познати. Тие за домородните
биле „чума“- каде тие стапнувале, со пушка и кама, домородците биле преведувани во исламот, само
потоа и шкиптаризирани. Во спротивен случај, тие морале да бидат ...мртви. Следи за православните
Албанците биле „краста“. Пример како биле истребени Сулиотите- православни ? Али паша Тепелин,
симбол на албаштината, ги ликвидирал. А зошто ? Затоашто тие биле само православни. Па како тоа
тој го извршил ?Само едноставно: „Едни живи ги одрал, други живи ги печел, а најсреќните ги заклал.
На жените им ги отварале стомаците вадејќи им ги од нив плодовите и сечејќи ги на парчина“. Ова го
доживеале Србите, Македонците... не само во 19 век, туку и 20 и 21 век. Многу тешко оној кој нив не
ги знае, а оној кој нив ги подржува (...НАТО...) тој е многу покрволочен- тој е само антиправославен.
Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до
солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Со подобрата можност за нив
се се разрешува: Арнаутите да си ги врати Турција назад- така Арнаутите не ќе ја ништат Македонија.
Со тоа што Арнаутите не се 20% без кој процент не важи Рамковиот договор, со ваквиот фалсификат
удел Македонците во 21 век глава не можат да кренат, а ако Арнаутите би биле 40% ќе почне истото
што било во 19 и 20 век-тогаш беа Турците,сега се САД-чаните и Европјаните со својата крвна НАТО.
Risto Jauleski - „Зар повтор со злосторни ужасни мисли сте полни,
скитници, грабливи страчки?!
Зар пак, о, разбојници, кроите некакви волни
убиства, кражби и пљачки?
Зар не се сеќавате, клетници, божјата рака
како ве разори, смачка?
Ил' диво се смеете син ми што загина сакан
мислите: час е за пљачка!
Но и други борци ќе воскресне Река и водач
нивни ќе излезам в гора.
По вашата трага ќе тргнам и по вас ќе одам . . .
Јас да ве уништам морам,
ил' мртва ќе паднам. Зошто ми е животот кога
син ми неодмазден ке е?
Во бојот ќе побарам смрт. Но по желба на бога
може и триумф да грее!
Јас сина да видам - ќе жртвувам живот, копнејќи;
сили со радост ќе зберам.
Но залудо ти ми го фалиш ко јунак, бидејки
враг си му нему по вера.
Сердарот – Григор Прличев
Сердарот – Григор Прличев — Wikibooks
MK.WIKIBOOKS.ORG

АЛБАНЦИ И ШКИПТАРИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ОД 1912 ДО 1956 ГОДИНА ТУКУ САМО ЕДНО:
АРНАУТИ (ОДМЕТНИЦИ),КОИ БИЛЕ ТУРЦИ-ТИЕ КАКО ТУРЦИ СЕ СЕЛЕЛЕ ВО 1956 Г. ВО ТУРЦИЈА
Историски Албанија била на Кавказ. За неа пишел Страбон и други автори. Па следи Албанците биле
само Кавказци, никако Балканци. Денешните Албанци се 90% Геги (Азијати: Черкези и Татари) и 10%
Тоски=Шкиптари.Пак,Османовото Царство со своите Турци познавале само Арнаути-крвни злочинци.
Па еве ја и шкиптарската гробарска дејност:тие за да не ги изгубат имотите,дури да станат по-богати,
тие го примиле исламот. И па во Куранот се дава можноста христијаните да бидат неверници, а како
такви тие биле само плачкани, силовани и убивани. Следи албанскиот академик Стефана Поло пиши
за „Масовната исламизација на Албанците...во толку повеќе што теократската држава на Албанците
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муслимани ги сметала Турци“. Ова говори,Албанците муслимани биле само едно Турци,никако инаку.
Наим Фрашери во 18 век говори: „Сите сме ние браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и ѓаури,
не велето го тоа никогаш“. Па нив не им требало никаков шкиптарски јазик- тие биле Турци со турски.
Турците, за кои велиме петвековно турско (муслиманско) ропство, никако не го употребуваат името
Албанци туку само Арнаути, што означувало само одметник, што многу значи. Центар Битола имала
најголема касарна на Балканот со своја војна гимназија и била позната само Арнаутмаала или инаку
Маџармаала, како во Скопје Маџари со значење на дојденци, а и Монголи- такви биле Унгарците. Со
ова се потврдува, во Битола, Скопје...не се познати никакви арбанаски, тоскиски и шкиптарски маали
туку само Арнаути, злогласни Арнаутишта познати како арамишта. Следи постојат арамиски имиња.
Каква дрскост, Арнаутите (Одметниците) се залагаат да бидат осудени Православните од 1912 се до
1956 година,заборавајќи дека Арнаутите биле само крволочни ѕверови врз Православните со векови.
Ова се потврдува и со доказот што сите Турци, само Турци биле Арнаутите, од 1912 година масовно
бегале во исламската држава Турција, плашејќи се тие да бидат судени и казнети за своите ѕверства
вршени пред и во 1912 година. Пак, она што се говори, во 1913 година Македонците со Арнаутите се
бореле против Србија не е вистина- Македонците се бореле затоашто биле изиграни со Балканските
војни кога нивната македонска Македонија била поделена меѓу балканските држави,а Арнаутите како
Турци се бореле да се поврати Османовото Царство.За потврда дека Арнаутите биле само Турци,тие
само како Муслимани=Турци и по 1956 година се селеле во исламска држава Турција- и без Албанци.
За потврда дека Аранутите биле крволочни ѕверови, тие крволочно ги истребувале Православните за
време на фашизмот-тие како фашисти се бореле за Велика Албанија,која требало да биде само едно
исламска. Следи сите заложби на Арнаутите се само за Велика Албанија- само исламска=турска. Со
ова се потврдува, Арнаутите биле само Муслимани=Турци, и за се друго се само лажговци. И па што
се Арнаутите ? Исламски сојуз на Геги и Шкиптари-тие се само тн.народ, само на едно:зинилажговци.
АЛБАНСКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО И НИТУ НЕКОГАШ ЌЕ ИМА- АЛБАНЦИТЕ СЕ САМО ТУРЦИ
СО ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК НА ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ЗБОРОВИ . МНОШТВО АЛБАНЦИ СЕ СО
МОНГОЛСКИ ОДЛИКИ (ДЕБЕЛО ВЛАКНО НА КОСАТА, ПОТЕМЕН ТЕН, КАВКАЗКО- ЦРНОМОРСКИ
ТРАЦИИ..., ДНК-БЛИСКОСТ НА КАВКАЗ СО ЦРНОМОРИЕТО..., ПОВИСОК УДЕЛ НА МОНГОЛСКАТА
КРВНА ГРУПА В, МЕШАНАТА КРВНА ГРУПА АВ НА БЕЛЦИ И МОНГОЛИ...), КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ
КОИ СЕ БОРЕЛЕ ЗА ОДБРАНА НА ОСМАНИТЕ КАКО АКИНЏИИ- МОНГОЛСКИ ЈАВАЧКИ ОДРЕДИ
Наведеното е поврзано со што во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани еден милион
Азијати (Черкези и Татари) кои со себе ја донеле долгоопашната монголска овца денес позната како
косовски сој на расата праменка, а и ген на монголскиот коњ кој бил внесен во балканскиот коњ. Овие
Азијати се Гегите 90%, наспроти Шкиптарите 100% одродени тн.Словени со сите тн.словенски гласа,
дури македонското ѕ, брсјачкиот завршеток на презимињата: т- трето лице еднина и дативното у, што
ги нема во шкиптарскиот јазик. Со тоа што шкиптарскиот ги содржи тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ
творел во 19 век, шкиптарскиот јазик бил нов јазик.За ваквиот јазик пиши Ами Буе-јазикот се
создавал во негово време. Па јазикот и народот било дело само на Австрија. Не случајно,Фалмерајер
запишал, тие биле неписмени. Па како се обединале Гегите со Шкиптарите кои се 10% ? Само со
јазик од 1972 година, и тоа само во СФРЈ . Како доказ дека Шкиптарите во Шкиптарија не биле
обединати како еден народ, тие во 1997 година се бореле меѓусебно да ја поделат Шкиптарија, а сега
се залагаат нашата македонска Р .Македонија да биде албанска на 90% Азијатијци со монголски
одлики и 10% Шкиптари.
Еден Шкиптар со замрсена коса која ја дотерува за да ја покрие неговата гнаснаалбанска тиква стои:
„Коалицискиот партнер на Заев, Зијадин Села ја кажа суштината на тиранската платформа:
Македонците не постојат! (ВИДЕО)
За коалиционите партнери на Зоран Заев не постои македонскиот народ. Зијадин Села во
скандалозна изјава вели дека македонскиот идентитет не постои, а пред 100 години македонскиот
народ не постоел.
-Историската реалност на Македонија ја знае целиот свет и е многу апсурдно за еден народ што го
нема својот идентитет, во конкретниот случај се Македонците, Албанците биле многу коректнин и им
помагале да го градат тој идентитет и сега вие го оспорувате нашиот идентитет. Со пописот од пред
100 години не постои македонски народ, вели Зијадин Села во скандалозната изјава.
Инаку Зијадин Села е еден од потписниците на Платформата од Тирана и тој е еден од оние кој прв
му ја даде својата поддршка на Зоран Заев за формирање влада“.
Zlatko Kuzmanoski Не само акинџии туку и како дервенџии (чувари на планинските премини, превои).

БИДЕЈЌИ ЕДИ РАМА БИЛ САМО ВЛАВ КОЈ УЧЕСТВУВАЛ НА КРШТЕВКАТА НА ВНУКОТ НА СОРОС,
А БИВШАТА НЕГОВАТА СОПРУГА РАСПОЛАГАЛА СО ФОНДОТ НА СОРОС, НЕМАЛО АЛБАНСКАТА
ПЛАТФОРМА ТУКУ САМО МАФИЈАШКА НА МАФИЈАШОТ СОРОС, НАЈКРВОЛОЧНОТО ЅВЕРИШТЕ
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Насловот е според моето досегашно сознание, во кое се говори за Албанска платформа за Албанци
кои во историјата не биле познати во Османовото Царство до со 1912 година. До со таа година и без
држава Албанија туку потоа само Шкиптарија.Бидејќи до 1912 година немало ништо албанско, никако
шкиптарско, туку само арнаутско, а за Османите Гегите и Шкиптарите биле само Арнаути,значи, само
Одметници, крволични ѕверови со човечки лик,немало врз Арнаутите геноцит,туку Арнаутите биле/се
злочинци со векови...Со тоа што Шкиптарите кои се само 10% се здружиле со Гегите кои се 90% само
и од 1972 година со шкиптарскиот јазик вон Шкиптарија, а тие во 1997 година меѓусебно се бореле за
Шкиптарија да ја поделат на јужна Шкиптарија и северен Гегелак, никогаш немало никаков единствен
албански народ. Бидејќи Шкиптарите како Балканци се здружиле со Гегите како Азијати со Черкези и
Татари со монголски одлики, Шкиптарите никогаш немале, нити имаат,ниту некогаш ќе имаат некакво
национално достонство. Следи Шкиптарите биле балкански изроди верски поврзани со Азијатиштата.
АЛБАНЦИТЕ КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ ВРЗ ПРАВОСЛАВНИТЕ И ФАШИСТИ
Семејството на мојата мајка Станка по татко од Пармаковци и мајка од Кочовци биле од с. БабиноДемир Хисар. Нејзиниот дедо Илија, татко на нејзиниот татко Силјан,во Цариград постанал богаташ...
Неговите пари биле ограбени од Арнаути. За тој со својот син Силјан роден во с.Бабино и неговиот
втор син Никола, роден во Цариград, да не бидат доуништени преостанатиот имот го заменал со
имот на Турците во с.Мургашево- денес Демир Хисар, така неговото семејство денес е најголемо во
истото место. Заради ваквата семејна трагедија на семејството на мојата мајка се обврзав да пишам
за зулумите на Арнаутите. Следи на семејството на мојата мајка му ја посветив книгата на Великанот
Ѓорѓи Кастриот, како моја втора книга „Нов Александар Македонски“- прво издание март 2001 година
(159 страни) и второ издание јуни 2003 година (334 страни). Втора книга беше „Македонецот Георг
Кастриотис, т.н.Скендербег“ април 2008 година. Дури конечно отворив ФБ -страна Georg Kastriot – t.n.
Skenderbeg. Со првата книга за Ѓорѓи Кастриот бев втор Македонец по Григор Прличев- наш Великан.
За Албанците објавив мноштво други книги: „Кавказко- црноморски Албанци- Арнаути“- 2002 година;
„Македонската Комненова Албанија“-2004 година; „Албанците колонисти во Македонија“-2006 година;
„Албанците одродени Брзјаци и Мијаци“- 2007 година. Сите овие се печатени книги- тие се кај мене.
На мојата в-страна www.brigien.com се најдуваат следните непечатени книги, со нивниот реден број:
28. АЛБАНЦИТЕ ДВОКОНТИНЕНТАЛЕН И ДВОРАСЕН Т.Н.НАРОД;
37. АЛБАНЦИТЕ- МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ;
38. АЛБАНЦИТЕ- ФАШИСТИ;
49. АЛБАНЦИТЕ КОЛОНИСТИ- МАКЕДОНЦИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ;
53. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ И АЗИСКИТЕ АРНАУТИ;
58. АЛБАНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА- САМО ОД 1780 ГОДИНА.
И во многу мои книги пишувам за Арнаутите (Одметниците), кои носат сосем други наслови.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ... ИМААТ СЛИЧНОСТ СО ВО МЕСОПОТАМИЈА А НИШТО СО
МАЈМУНСКА (НЕАНДЕРТАЛСКА) ЕВРОПА , НИЕ СМЕ САМО ДОМОРОДЦИ- ДО КОГА
КРВОЛОЧНИТЕ АРНАУТИ ЌЕ НЕ НАРЕКУВААТ СЛОВЕНИ (ДОЈДЕНЦИ ) ?!
Слободан Јарчевиќ, Историјске скривалице,, 1999, го наведува следново:
„Поинтересно е дека професорот Реља Новаковиќ утврдува дека во Романија Србите го почитувале
богот Дагон (пола човек- пола риба) и дека царот Ликинијбил противник на новата христијанска
религија па затоа поради тоа против него војувал царот Константин Велики, ама дека истото
божество имало развиен култ и кај народот во Месопотамија. А таму во Месопотамија (во денешен
Ирак), античките картографи ги забележиле следните географски имиња, од кои некои се задржале и
до денес: Баба, Пиран, Рисан, Берана, Бихаќ, Бар, Дебар, Лим, Бари, Бојан, Колар, Котур и многу
други“.
Па до кога крволочните Арнаути од Балканот ќе не бркаат, кога ние сме само домороднина
Балканот, без ние ништо да немаме со мајмунска (неандерталска) Европа со своите собраќа Арнаути
мнозина со монголски одлики и страшилишта.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ НА СЕ МАКЕДОНСКО
На ФБ за Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со удел само 14,7% крволочни ѕверови прочитав:
Питер Бомонт и Нив Вуд во "Обзервер" на 11 МАРТ 2001 го пренесуваат Шќелзен Малики, новинар
од Приштина на Радио Слободна Европа и соработник на Институтот за воено и мирновременско
известување: "Познати ми се идеологијата, менталитетот и мотивацијата зад силите што
провоцираат вооружен конфликт во Македонија. Сум се запознал со нив, особено со емигрантите во
Европа (Заев беше таму). Тие се обидоа да ме убедат дека Македонија е ВЕШТАЧКА творба,
создадена на ШТЕТА на албанската нација. Тие упорно твдрат дека наметнатата поделба на
албанската нација била историска неправда, чија цел била да ја спречи да биде еднаква со своите
соседи од регионот. Таа неправда ќе биде исправена, велат тие, со ПОДЕЛБАТА на Македонија на
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словенска и албанска дел и со ОВОЗМОЖУВАЊЕ вториот дел подоцна да се обедини со Косово или,
УШТЕ ПОДОБРО, да се приклучи во една УНИТАРНА АЛБАНСКА ДРЖАВА“.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) СО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ЖИВЕЕЛЕ ЗАЕДНО, ТУКУ
АРНАУТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ КОЛОНИСТИ- АРНАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО СЕ ДО 1780
ГОДИНА. ПА СЛЕДИ НА МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ МОРА ДА СЕ ИСТАКНЕ - АРНАУТИТЕ КОЛОНИСТИ
Арнаути никогаш немало во Македонија- нивните родови почнале да бидат колонизирани од со 1780
година. Како можело во Македонија да живеат со векови заедно Македонции Арнаути кога никогаш
во Македонија немало Арнаути. На мирните протести низ Р .Македонија се истакнува, со векови сме
живееле заедно, и ќе мора да живееме заедно. Меѓутоа, Арнаутите за тоа не се залагаат, а тие се со
подршка на Европа, САД и НАТО, а католички Ватикан непријател на православието од 1071 година
молчи. Со нашиот став дека Арнаутите со Македонците живееле со векови, самите се уништуваме...
Па ние сме живееле и сакаме да живееме со нив со заедно. Меѓутоа, Арнаутите со нас не сакаат да
живеат, тие се борат се македонско да бришат по налог на Ватикан, Европа и НАТО а ние понатаму
сме за со Ватикан, Европа и САД со профитната воена организација НАТО,само православен гробар.
Време е Македонците Арнаутите да ги прогласат за колонисти, а колонисти во Р .Македонија нема-ло
што да бараат повеќе од граѓански права. На мирните протести мора да се протестира за Арнаутите
како колонисти во Македонија, и да се отфрли арнаутскиот став, ние сме Словени (Дојденци) во оваа
само наша Р.Македонија-втора македонска држава немаме,а Р .Македонија се прави трета арнаутскомуслиманска (турска) држава,која за Македонците ќе биде кланица.Па Арнаутите врз Македонците со
векови биле вистински касапи. Значи, ние сме немале соживот со народ Арнаути туку само со касапи.
ВАТИКАН, ЕВРОПА, САД И ПРОФИТНАТА КРВОЛОЧНА ВОЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАТО СЕ САМО
ЗА СМРТ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ - СО ВЕКОВИ ОПАСНИ ЗА НИВНАТА ЕВРОПА
Денес во Европа постојат два верски народи: христијани и муслимани. Христијаните се делат на
православни и католици- протестантите се најнов српски Лутеров народ. Велам српски, затоашто
Лутер бил само Србин. Кога се говори за српството, Германците се најнов српски народ. Зошто ?
Затоаа што, како што Лутер бил само Србин, само Србин бил и Бизмарк- тој ја обединал Германија
со српскиот протестатски јазик на србинот Лутер,а Германци биле Австријците, од 100% тн.словенска
Австрија, како што била Германија, со само словенски теменвокал во сите јазици во ФранцијаФранцузи се 50%, португалскиот, романскиот (влашикот) и шкиптарскиот јазик.Да не се изуми, според
германските и британските историчари Источна Германија и Британија имале илирска култура- 100%
балканско.
Следи дивите Европјани, кои и во 16 век канибалисти (Х.Џ.Велс), а нивни канибалистички
наследницибиле САД-чаните со својата крволочна НАТО, до денес крволочно се борат да се
истреби православното. Тој процес го започнал Ватикан од 1071 година.
Бидејќи Македонците говорат најстар варварски= пелазгиски= тн.Платонов јазик, кој бил Хомеров
само словенски (Пасов- 1815, Чулкас- 1907, Букурештански договор- член 5...), а коине (тн.старогрчки) јазик бил само македонски, само од Александрија, и тоа само од 300-та г.п.н.е., кој со Апостол
Павле станал христијански јазик, а потоа византиски, канибалистичка Европа и САД со својата
канибалистичка НАТО сакаат да го уништат најстариот Хомеров јазик, кој се говорел и говори само
во мојата татко-мајковина Македонија.
Еве што пиши Јован Цвииќ: во Македонија се говори старо-штокавски, до Крушевац (до Шумадија)
средно- штокавски и во Шумадија ново-штокавски. Следи во Македонија живее-л стар народ, до
Шумадија среден народ, а во Шумадија нов народ. Исто така, во Македонија е најизворен 7/8 ритам,
кој го имаат Скотите, само според скот, со наша гајда... пелагонски сукњи со чорапи како што се
носеа во с.Кукуречани- Битола.
Англија ја доби Кримската војна во полза на Турција- поразени беше православна Русија; Ватикан
беше носител на Октомвриската револуција да се убие рускиот цар и рускиот патријарх, наследници
на Византија- се уби само царското семејство... Ватикан, Европа и САД со НАТО крваво ја распаднаа
СФРЈ , а добитницибеа само Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), и тоа на најправославните
простори. Се создаде православен струп Косово, кој мора да се откорни. На ред дојде Р.Македонија
за Велика Албанија со кавказко- црноморскитрадиции и ножаџии.
Вечен непријател остана Киевска Русија, со патријархна Руската црква, наследник на Цариградската
патријаршија, со која управуваше царод во Цариград. Бидејќи Ватикан со Готите беше само под
Цариград, под цариградскиот цар, Ватикан сака да го убие рускиот патријарх, и да го шири
унијатсвото како во Цариградската патријаршија, Еладската црква, Украина (Киевска Русија)...
Бидејќи ние православни тн.Словени сме еден ист народ со еден ист јазик, само со говорни разлики,
Ватикан, САД со НАТО сака нас да не уништи, дури со азиските Монголишта (Черкези и Татари), со
нивните претпоставени Шкиптари. Јован Цвииќ за во Македонија, што нему таму му се говорело:
„Ние во сонот бегаме испред Турците и Арнаутите“. Токму со нив се Европа, САД и НАТО, за да се
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дозаврши за Македонците: „Ние во сонот бегаме испред Турците и Арнаутите“.
СФРЈ наведените канибалисти крваво ја распаднале, дури сите оние кои се борат за обединување на
тој ист народ, беа и ќе бидат жртви. Една таква беше и Тоше Проевски, што од самиот почеток се
говори и пиши.
ЗА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИТАРИ) ВО АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА Р .МАКЕДОНИЈА
БИЛА САМО АРНАУТСКА;ЗА ГРЦИТЕ САМО ГРЧКА- МАКЕДОНЦИТЕ БЕЗ СВОЈА МАНУ МОЛЧАТ?!
Во прилогсе наведува мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други
кои се најдуваат во мојатаwww.brigien.comза потеклото на Албанците, нивните ѕверства и се друго...
Секако, за Арнаутите „чума“ на домородците и „краста“ на православните пишат и други македонски
автори. Редовно се говори за Косово, струпот на православниот Балкан, кој итно мора да се откорни.
Следи за Грците говори податокот дека Германскиот лингвист Пасоф (1815) пишел, Хомервиот јазик
бил словенски. За тој Хомеров јазик пиши дури и еладскиот автор Чулкас (1907) кој запишал, СлавоМакедонците во Лерин говореле Ран Хомеров јазик. Ова го потврдиле и македонските автори кои се
бавеле со тој наш Хомеров јазик... Затоа е битна и врската со јазикот на Македонците кој е составен
од мноштво говори- токму македонските автори со битолски говор од 21 век го отгонетнале текстот
од Каменот во Розета- Египет. Бидејќи на него истиот текст бил и на јазикот коине, коине бил наполно
различен со знаците и јазикот на Македонците. Истото било и со староегипетски, од кого произлегол
коине-коине го заменил староегипетски. Па овде се говори за Хомеров јазик, коине и староегипетски.
Па Арнаутите си имаат вештачка држава Шкиптарија со вештачки шкиптарски јазик дело на Австрија,
и тоа само од 19 век, потврдено со Ј . Ф . Фалмерајер- Шкиптарите биле неписмени, а Ами Буе пиши за
нов јазик кој се создавал во негово време-19 век. На тој јазик Шкиптарите со Монголите, само од 1972
година, се обединале во СФРЈ . Напротив, во 1997 година јужните Шкиптари се бореле против дивите
Геги во северен Гегелак-Македонците не знаат, што Арнаутите овде бараат: Шкиптарија или Гегелак.
Секако Елада и Шкиптарија имаат свои академии и установи за историја кои се занимаваат со своето
национално наследство кое треба да им се пренесе на следните нивни генерации, зашто тие имаат
безброј трудови, од антиката се до денес. Ова само кај нас не важи- ние како да немале установи кои
ќе се грижат за македонското наследство...,тие никаде ги нема, без тие да ги оправдаат своите лични
дохотци, ниту академскиот додаток од 500 евра- луѓе со нога вгроб земаат додаток за своите семејни
наследници, но никако за младите македонските генерации. Има и објаснување-тие не се Македонци.
РАМКОВИОТ ДОГОВОР НЕВАЖЕЧКИ - АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ЛАЖГОВЦИ
Албанци во Р .Македонија не само што не се 20%, тие не се ниту 17% туку без Неалбанци тие се само
14%. Бидејќи Тоски=Шкиптари се 10%, а Геги 90%, Шкиптарите се само со 1,4%. За процентот 14%
да се потврди, од одземената документација од Албанците од безбедните сили на
Р.Македонија,само за време на Илирида, Албанци во Р .Македонија имало само 15%.Токму тогаш
таквиот процент и самите Албанци го кажувале. Па сите другипроценти 25, 20 и под 18% се само
нивна лага. Ова се гледа и со доказот што според македонските извори, Албанците биле меѓу 17 и
18%, а според лажни пописи кои беа прекинати заради попис дури и мртви, Албанците биле под 18%17,1%, потоа дотерани на 17,4%. Секако, најбитнен е бројот на здраствените книшки. Според нив,во
Р.Македонија има 14,7% Албанци. За доказ дека Албанците се само лажговци,во Програмата „Гласот
на народот“, Хералд Кочи изјавил: „Во Пописот во 2004 година Албанците се напумпаа од 15 на 20
проценти“. Нивната лага е очевидна со исти 150.000 илјади Албанци државјани во Албанија, Косово и
Р.Македонја.Тие биле/се лажговци.
Risto Ivanovski На 15.03.2017 ова го видов во Press24: „Моите пријатели, кои како меѓународни набљудувачи го следеа пописот во
2004 ми раскажуваа за наеднаш расцветаните албански села во “планините“ кои со децении биле пусти. Ако се споредат резултатите
од повеќе последователни пописи, очигледно е дека податоците се нагодувале. Ќе си дозволам да го наречам пописот во Македонија
2004 беше попис ,,А ла Потемкин“. Денес се знае од документацијата на социјалните служби и од протечените информации за
издавањето лични документи, дека вистинскиот број на Албанците во Македонија изнесува околу 15 проценти, изјави во
екслузивното интервју за Програмата „Гласот на народот со Слободан Томиќ“ на Радио Слободан Македонија, Харалд Кочи,
поранешен амбасадор на Австрија во Македонија и политички аналитичар“.

БИДЕЈЌИ МАНУ, 14.03.2017 ГОДИНА, НЕ ЈА ОТФРЛИ АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА, И НЕ СЕ ЗАФАТИ
ДА ДОКАЖЕ ДЕКА ВО МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕМАЛО ИЛИРИДА НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ СО
ТАТАРИ И БЕЛЦИ ШКИПТАРИ), ТАА ПОВЕЌЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ МАКЕДОНСКА, ЗАТОА Е МРТВА
На 14.03.2017, на состанокот на МАНУ, Академикот Маџунков, во својот говор изјави, време е МАНУ
да ја отфрли Албанската платформа со која Македонците ја губат својата држава- Р.Македонија. Па
само така, Македонците ќе бидат единствен балкански народ на Балканот и светот без своја држава.
На овој народ му беше најпотребна подршката за државноста на Македонците на својата македонска
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држава. Место МАНУ како надлежна таа да ја отфрли Албанската платформа, нејзините академици
изјавила, тоа била надлежност на партиите. Бидејќи МАНУ својата научна историска надлежност им
ја префрли на партиите, кои немаат ништо заедничко со науката и историјата, МАНУ си се прогласи
за непотребна, и мртва за Македонците кои се 70% во Р .Македонија. Таа се вклучи во втор престап и
злочин, неизјаснувајќи се за некаква си Илирида- наводно таа била Македонија како област, МАНУ е
албанска, и тоа не само на белите Шкиптари (10%), туку и на Монголиштата Черкези и Татари (90%),
сите „чума“ на домородните и „краста“ на православните, со струпот Косово-тој итно мора да го нема.
ЗА АКАДЕМИЧКАТА НА МАНУ ЌУЛАВКОВА ЛУДАЧКА КОШУЛА
Ќулавкова: Можеби сами ја создадоа Платформата за да ја задржат власта и да се амнестираат
(Вокус-15.03.2017)

Платформата на албанските партии ги подели и академците на МАНУ, кои денеска расправаа во
жешка атмосфера. Едни сметаат дека платформата е десетабилизација на државата и алатка која и
оди во полза на досегашната власт, и истата не претставува заштита на правата на Албанците. Други
пак, ја оценија како националистичка ииредентистичка.
Тука, меѓудругите говореше и професорката и писателка, академик, Катица Ќулавкова, која рече
дека последно што ѝ треба на МАНУ денес е да застане на страна на изманипулираната патриотска
платформа од ВМРО-ДПМНЕ.
– Сметам дека станува збор за манипулација и се сомневам дека самите ја создале Платформата за
да ја задржат власта и да се амнестираат за направените злосторства кои не се само финансиски,
туку и институционални и кои се однесуваат и на слободата на говор и движење во државава. Така
што целиот хистерично националистички дискурс содржи тактика за дефокусирање од главниот
проблем: криминалот, слободата на говор и мирниот трансфер на власта. Барањата на платформи се
нереални без да бидат прифатени од двотретинско мнозонство. Затоа и не сметам дека се закана за
Уставот. Затоа сметам дека првенствено тоа е алатка за дестабилизација на државата што оди во
полза на заштита на досегашната власт а не на заштита на правата на Албанците. Не ни доликува ни
артикулацијата на напади кон меѓународниот фактор. Имаме ние стручни инстанци преку кои може
соодветно да реагираме, затоа што сега не е време за мултиетнички конфликти. Јас го поддржувам
предлогот да се повлечат секакви платформи и од албанскиот блок и од власта која одумира, а не
сака да го признае тоа – рече Ќулавкова.
Risto Ivanovski -Маџунков побара МАНУ да ја отфрли албанската платформа
-Таки Фити, претседател на МАНУ, рече дека дебатите за клучните прашања треба да се вратат и да се одвиваат во институциите.
- Состојбата е премногу сериозна и тензична. Неопходно е сите политички субјекти во земјата да разберат дека е потребна мала искра
за разгорување внатреетнички и меѓуетнички судири, кои може комплетно да ја дестабилизираат земјата. Оттука, потребно е, без
одлагање, дебатите за клучните реформски приоритети на земјата и за комплексот прашања од меѓуетничките односи да се вратат и
одвиваат во институциите на системот
-Kатица Ќулавкова, реагирајќи на настапот на Маџунков, рече дека Академијата не треба да застанува на страната, како што рече, на
манупилирани патриотски платформи.
-Луан Старова рече не се случува трагедија со македонскиот јазик ако е објавена една политичка платформа во Тирана.
-Од излагањето на Маџунков се оградија академиците Алајдин Абази и Изет Зекири.
-Витомир Митевски рече дека приоритетна и постојана грижа на МАНУ треба да биде јазикот и дека македонскиот јазик во својата
матична земја не смее да биде загрозен од малцинските јазици во РМ.
-Зузана Топлињска рече „се чувствуваме дури навредени кога некои луѓе од странство немаат доволно респект и фактографски
знаења за македонскиот јазик“.
- А што правиме ние сите во изминатите повеќе од 20 години за афирмација на тој јазик - рече Тополињска.
-Милан Ѓурчинов смета дека платформата во овој момент е недопустливо да се лансира бидејќи, како што рече, е запалива и може да
предизвика несовладлив оган. Но, исто така, рече тој, не треба да се негира спротивното мислење.

БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА, А ШКИПТАРИТЕ ОДРОДЕНИ МАКЕДОНЦИ,
ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ 100% ИЗРОДИ НА СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ РОД, СПОРЕД НИВ НАЈГНАСНИОТ
СЛОВЕНСКИ РОД
Во врска со насловот се наведува што пишел Хрватот Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија,
Мисла, Скопје, 1985: „Во истиов овој век наидуваме на една Триода (црковна книга), која е печатена
од ‘Стефан од Скадар од Р. Х. во летото 1563 во земјите македонски во градот Скендери (Скадар:
С.А.)...’, а во еден извештај од 1648 година се говори дека е ‘…la nation Abaneso e Macedon è povera,
e tiraneggiata dal Turco…’ “.
Еве го доказот дека Шкиптарите биле 100% одродени тн.Словени, со тн.словенски јазик кој до денес
го говорат Македонците, Србите, Црногорците...: Шкиптарите се 100% одродени тн.Словени со сите
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тн.словенски гласа, дури македонското ѕ, брсјачкиот завршеток на презимињата: т- трето лице
еднина и дативното у, што ги нема во шкиптарскиот јазик. Со тоа што шкиптарскиот ги содржи
тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ творел во 19 век, шкиптарскиот јазик бил нов јазик. За ваквиот јазик
пиши Ами Буе- јазикот се создавал во негово време (19 век). Па јазикот и народот било дело само на
Австрија (19 век). Не случајно, Ф. Ј . Фалмерајер (19 век) запишал, тие биле неписмени. Шкиптарското
писмо било романско од 1908 година во Битола, составено од битолско влашко (романско) семејство
чии наследници не го познаваат шкиптарскиот јазик- на Втора програма на МТВ арнаутот со
семејството говори македонски, а нивниот разговор е преведен на шкиптарскиот од 1972 година со
кого Азијатите 90% Геги (Черкези и Татари) вон Шкиптарија се обединија со 10% Шкиптари- 100%
тн.словенски изроди (ГНАСИ).
Само да не се изуми, шкиптарскиот бил и монголски јазик со татаро- турски зборови (Г.Мајер), и
затоа Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) и Шкиптари грешат во родовите на белата раса со
одлики на Белци, а Гегите се и монголски типови итн.- каде тие стапнале таму треба не растело (се
горело...).
Освен што тие се само 100% историски гнаси, тие се и 100% лажговци. На истата Втора програма на
МТВ повеќе пати се прикажани дури наследниците на Македонецот Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендер-бег)
во Италија- според новинарод арнаут (одметник) тие биле Албанци. Меѓутоа, нивната носија е само
македонска, како што се носиите на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, што мора да се
спореди со наводот на Филип Шерард, Византија. Ората кои тие ги играат се денешни македенски...
Дали се ова може конечно да се потврди ? Бидејќи оставштината на Ѓорѓи Кастриот, македонскиот и
епирскиот крал, никако арнаутски, не дај боже албански, 100% глупост шкиптарски само од глупавите
Шкиптари, била 100% македонска, или како што Арнаутите (Одметниците арамишта, убијци...) нас не
нарекуваат Словени (Дојденци) 100% словенска-бандити арамишта...убијци Арнаути до кога со лаги?!
МАКЕДОНЦИТЕ БЕА ПЕТВЕКОВНО ТУРСКО РОПСТВО - КРВОЛОЧНО ОД АРНАУТИТЕ 19-20 В . БЕЗ
ПРАВОСЛАВНО БРАТСТВО ВО 21 В . АРНАУТСКОТО РОПСТВО Е НАПОВИДОК СО САД И ЕВРОПА
Македонците доживеале петвековно турско ропство, најкрволочно 19 и 20 век од Арнаутите (Черкези,
Татари со нивните водачи Шкиптари). Бидејќи Ватикан е докажан и потврден православен непријател
со своите Европјани, кои се борат се православно да истребат кое за Европјаните било и е
најопасно, со својата САД и САД базата во Косово, наповидоке новото најмодерното Арнаутско
ропство од кое Македонците никогаш нема да се ослободат кога против нив со векови е Европа, САД
со своја НАТО.
Само со градење на со трпение долго православно братство, на братските народи Македонци, Срби
и Црногорци,тоа ќе може да се разреши,и конечно да се заврши со Арнаутите,браќа на Европа и САД
МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ , ЦРНОГОРЦИТЕ ...СЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СО ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК - САМО
ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ -1815, ЧУЛКАС- 1907, ФАЛМЕРАЈЕР - 1830, СИЛВЕСТЕР 1904). ПА
КОИНЕ=ТН.СТАРО- ГРЧКИ БИЛ МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК (300 Г .П.Н)
Пелазгискиот го говореле Траките и Илирите, а според Полибиј, Тракискиот и Илирскиот јазик биле
Македонски диалекти. Херодот наведува, Бригите, според Стефан Византиски тие биле македонско
племе, ги создале Анадолија и Ерменија, потоа Фригија. Па Фригите биле попаметни од Египтјаните
што пиши египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.). Во Египет владееле Македонците Птоломеи, чија
оставштина била со битолски говор потврдено од македонските автори, признаето во Русија. Според
русинот Генадиј Гриневич, во Русија, Подунавјето, Балканот...Каменот на Розета во Египет имало
исти знаци со исти значења.Се потврдува,Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во својот
Египет биле еден ист народ со еден ист јазик. Русија била Венеа- Венети со свои руни (црти и рецки),
како што биле и имало кај Скадинавците, Британците, Германите, Етрурците...Во Источна Германија
и Британија имало илирска култура, а за Нестор Киевски (11-12 век) Русите потелнале од Илирик- од
нашиот Балкан. Словенски бил темниотвокал, кој го немало во латинскиот, а денес него го има дури
во португалскиот јазик, сите јазици во Франција, романскиот (влашкиот) и шкиптарскиот.
Се потврдува, во Европа и Азија живееле Пелазги, кои стигнале во Индија како Веди + н = Венди, т.е.
Венети, чиј санскритски јазик бил словенски, со дативното у (Ману, Меру...Зебу), каде стигнал Дионис
само дианис= пианис= пианиш- опианиш, за опиум=опи ум познат во стар Египет.Со Дионис бил Наис
(Ниш) итн. Следи белата раса била еден народ, словенски народи не биле познати- за нив без доказ
и наод, а со ДНК се потврдува само генетско-географската оддалеченост од југот кон северот, никако
обратно. Бидејќи преселбите биле само од југ кон север, Македонците се ДНК блиски на Критјаните
кои во 1913 година сакале да и се приклучат на Бугарија чиј јазик го познавале (види и член 5 во на
Букрештански договор), но не еладскиот кој бил само реформиран македонски коине.Па
Македонците немале ништо заедничко со Карпатите и Подунавјето. Денес, во INFOPORTAL, го
прочитав насловот, за словенски гени, а ДНК немала врска со народите, туку само со генетскогеографска оддалеченост:
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S kim SRBI dele najviše GENETSKOG MATERIJALA: Nisu Turci, svejedno odgovor će vas MALO
RAZOČARATI
Nedavno je na Fejsbuku osvanuo post Istoka Pavlovića, internet preduzetnika, u kome se detaljno razotkriva
zašto smo mi Srbi tamnije puti.
Iako je još davno ukorenjena predrasuda da smo mi “crni” zbog mešanja sa Turcima, u njegovom postu
genetska mapa Evrope, rađena prema raspodeli haplogrupa detaljno se pokazuje da je ta pretpostavka
pogrešna jer su srpski i turski geni veoma različiti.
– Čuveni mit “mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima”, zapravo nema veze sa životom. Srpski
i Turski geni su veoma različiti.
– Naše “crnilo” potiče zapravo od starosedeoca Balkana (Tračani, Iliri, Dačani…) sa kojima su se izmešali
Sloveni koji su se doselili.
– Srbi imaju veoma malo “Slovenskih” gena (R-M458, koji se smatraju tipično Slovenskim genima kod nas
su zastupljeni max 12%)
– Ono što se najverovatnije desilo jeste da su “crni” starosedeoci Balkana poprimili jezik došljaka, Slovena
koji su njima bili nekakva “elita”. Sloveni su izdominirali kulturološki, a Tračani i Iliri genetski jer su bili brojniji.
– Priroda ne zna za Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance… svi balkanski narodi su poprilično slični, kao. npr
Norvežani i Šveđani. Naše razlike su isključivo kulturološke.
АРНАУТОТ СЕЛА ДА ДОКАЖЕ , НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО ЗА ИМОТОТ ДА ИМА ДОКАЗ ЗА СВОИНАДО 1913 Г. ИСТОТО ВАЖИ ЗА ДРУГИ АРНАУТИ- БЕЗ ДОКАЗ ОПЛАЧКАНИ ПРАВОСЛАВНИ ИМОТИ
Арнаутите, како најкрволочни извршители на исламот, нивните имоти се само присвоени имоти од на
православните, што било само со пушка и нож. За таквите имоти Арнаутите немале доказ за своина,
прибавени од Србија која го освоила овој дел на Македонија. Следи бандидот Села-нецот да докаже
дека тој и другите Арнаути во Р.Македонија се со наследен имот пред 1913 година- ако за имотот тие
имаат доказ, тие се исламизирани православни, а потоа шкиптаризирани со шкиптарски јазик само од
19 век (Ами Буе- нов јазик во негово време, Фалмераер- неписмени, Вук Караџиќ со Вукови гласови).
Ако тие се без доказ, тој е присвоен православен имот- тие како такви мора да им бидат одземени...
СЕ ДОДЕКА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) 100% НЕ
СЕ КОЛОНИСТИ ВО МАКЕДОНИЈА, НОЖАРНАУТИТЕ ЌЕ ГИ ПОДРЖУВААТ ЕВРОПА , САД СО НАТО
Арнаутите, Азијати (Черкези и Татари), кои биле протерани од Русите од кавказко- црноморие, и тоа
воглавно по Кримската војна, која ја изгубиле од Англичаните во полза на Турците, тие не можеле да
бидат домороднина Балканот. Тие прво од Русите биле протерани само во Анадолија, а оттаму како
арамишта, убијци и множејќи се како кучиња ги колонизирале меѓу Шар Планина и Врање. Нивниот
број бил околу еден милион-...по Кримската војна 100.000 Татари и 500.000 Черкези (Г.Вајганд- 1924).
Тие оттаму се проширувале во Македонија и Црна Гора, како и на север во Србија. Од вкупниот број
Азијатите (Гегите) во Р .Македонија се 90%. Напротив, Шкиптари 10%, чиј симбол бил Ѓорѓи Катриот=
Скендербег, македонски и епирски крал, со 100% македонска (словенска) оставштина.Бидејќи Илирик
бил северно од реката Дрим, Шкиптарите биле само Епирци, од Епир според македонскит крал Пир.
Нивниот јазик бил дело на Австрија, и тоа само од 19 век, со монголски зборови (Г.Мајер). Арнаутите
(Шкиптари=Тоски) во Р.Македонија немало до 1780 година- книга: „Албанците во Р.Македонија- само
од 1780 година“, како и други кои се најдуваат во мојата www.brigien.com за потеклото на Албанците,
нивните ѕверства и се друго...Гегите и Шкиптарите се обединале само во СФРЈ , и тоа само по 1972
година, но не во Шкиптарија- во 1997 година меѓусебно се бореле јужните Шкиптари против дивите
северни Геги, за неа да ја поделат. Па Велика Албанија само како исламска е само вон Шкиптарија.
Бидејќи Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) знаат дека тие со Р.Македонија немаат ништо било
што, дури имотите до 1913 година останале без доказ за сопственост, сите имоти се присвоени само
православни имоти со крволочни ѕверства со пушка и нож, тие сами се прогласуваат за Илири како
домородци, а Македонците како Словени (Дојденци), иако Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф,
Чулкас...член 5 Букурештански договор)...Тие првпат се прогласиле за Илири,за своја Илирида за
која нас не протеруваат се до денес е само со книгата Илири на Александар Стипчевиќ (1974).
Дотогаш Арнаутите биле само Арнаути, никако Албанци и Шкиптари, и тоа само Арнаути
(Одметници)-ножаџи.
Па време е секаде да се истакнува, Арнаутите во Р.Македонија биле и останале само колонисти, тие
нема-ле ништо со Илирите, потврдено од Марин Барлети (16 век) во книгата Скендербег, со Илирик
северно од реката Дрим. Молчејќи Македонците за потеклото на Арнаутите, според кои и Черкезите
со Татарите станале Илири домородниво Македонија, и тие нас како Словени (Дојденци) не ништат
во нашата македонска Македонија, самите го подржувавме нивниот фалсификат- ДОСТА СО ЛАГИ!
КНИГАТА ЗА МАКЕДОНЕЦОТ ЃОРЃИ КАСТРИОТ=ТН.СКЕНДЕР - БЕГ , ПРВО ИЗДАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ
СИМНЕ: Nov AleksandarMakedonski.111pdf.pdf
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По првата моја книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) му посветив вторат книга на
Великанот Ѓорѓи Кастриот, под наслов „Нов Александар Македонски“- прво издание март 2001 година
(159 страни) и второ издание јуни 2003 година (334 страни). Втора книга беше „Македонецот Георг
Кастриотис, т.н.Скендербег“ април 2008 година. Дури конечно отворив ФБ- страна Georg Kastriot – t.n.
Skenderbeg. Благодарејќи на Ристо Поповски, од Дизелдорф, кој го внесе првото издание на книгата
„Нов Александар Македонски“, таа му стои на располагање на заинтересираниот читалел.
Risto Ivanovski http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf
Risto Ivanovski На персиски (и Османовиот јазик на султанот Мехмед Караман, 13 век, бил персиски со персиско писмо- Јозеф фон
Хамер, 1836) бил Искендер, на македонскиот коине (тн.старо-грчки) и на латински Скендер. Народот го викал Скендер.

ЛИКОТ НА АРНАУТОТ (ОДМЕТНИКОТ) КАКО УБИЕЦ ВИДЕН ПРЕКУ АЛИ ПАША- ЈАНИНСКИ
Во мојата книга „Албанците- муслимански колонисти“, 2012, го наведувам ова:
В.Стојчев (Одбрана), во написот „Убавата Фросина“, ја опишува трагедијата на Фросина и тиранијата
на Али- паша Јанински (1744- 1822), како и одмаздата поради љубомора. Али- паша бил феудалец
од Тепелин (Епир). ‘Султанот го примил во војска 1786- та и го поставил за мутесариф на санџакот
Трикала, а 1788 година за дербенџи- паша во јужна Албанија и Епир. Службата ја прифатил заради
лични интерес, а во 1788- та формирал свој пашалук со седиште во Јанина, проширувајќи ја својата
власт, постепено се одметнувал од султанот, што за народот претставувало уште поголемо зло“.
Мајка му била Камко, а сестра Шаиница, по чие барање Али- паша пустошел. Од неговите раце на
два пати страдал Москопол: 1769 и 1788 година. „Насилникот Али- паша и со најтешка смрт ја
погубил убавата Фросина. Таа била жива во вреќа врзана и в среде езеро фрлена. Трагичниот случај
се одиграл во јануари 1801 година на Јанинското езеро зашто Пуквил, подоцнежниот француски
конзул во Јанина, пишувал дека рисјаните го опеале во тажни песни и дека заслужува да не
заборави, за да се овековечи срамот кој му припаѓа на неговиот извршител“. На 28-та годишна
возрасат во Фросина се вплел Муктар, постариот син на Али- паша Јанински, се вљубил во
рисјанката Фросина, украсот на Јанина. Кога нејзиниот маж (тие имале две прекрасни деца) трговец,
бил на пат, Муктар „се одлучил да ја придобие. Малку молејќи ја, повеќе со закана, па и со сила, но и
самиот бил победен“...Езерските бранови го исфрлиле нејзиното тело и таа била погребана на
светата земја на манастирот свети Кузман и свети Дамјан. Во песната „Фросина“ моме убаво“ стои
дека таа била „моме рисјанче, Верата не си ја менувам, За еден Турчин Али- паша“.
Песната до денес е само македонска- никако арнаутска (черкеска, татарска и скиптарска).
Како злосторствата на Али- паша Јанински била редовна појава на Арнаутите, а нешто е наведено и
во книгава. Тоа што досега ниеден Арнаут не го осудил Али- паша Јанински, се потврдува дека
Арнаутите биле познати грабнувачи, силувачи и што не врз православните. Ова до денес не
завршило.
Следи Али- паша Јанински бил само едно- само Муслиман=Турчин, како и денес Арнаутите во
Р.Македонија се Муслимани=Турци. Тие како Турци се селеле во Турција.
БИДЕЈЌИ ЕВРОПА И НАТО НЕ ПРИФАЌА НИШТО МАКЕДОНСКО, СО ЕВРОПА И НАТО ЗАВРШЕНО .
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) СЕ САМО 100% КОЛОНИСТИ- СТРАНЦИ СЕ ОВДЕ
Во врска со насловот, секој оној кој мисли и се надева дека Европа и НАТО Македонците како народ
ги сакаат, е само лудак- лудачката кошула ја заслужува уште од самиот почеток кога почна лудоста
Македонците да влезат во Европа и НАТО, со што би биле непријатели на Русија, чии Руси се само
наши браќа, како што се сите православни тн.Словени. Велам православни, затоашто Католиците се
чеда на Ватикан, гробар на православието од 1071 година, а папата Полјак е носител на злото за да
се распадне крваво СФРЈ , тврдејќи, Католиците и Православните, Хрватите и Србите не можеле да
живеат заедно, со што тој беше/останал крволочен ѕвер на обединувањето на Словените Католици и
Православни. Тој до денес продолжува само да се уништи православна Русија чиј патријархостанал
канонски- царот Ватикан го убил. До денес Европа говори, Православните се нејзини непријатели, и
за Европјаните опасност имало од православието, но не од исламот со исламските Арнаути, ѕверови
по ген, кои во Р.Македонија не се ни 15% а ја сакаат цела Р .Македонија. Арнаутите се 100% ѕверови.
Па не случајно Ватикан беше против обединувањето на Словените Католици и Правопславни, кои се
350 милиони, најброен народ во Европа. Тој дволичен Ватикан никогаш не го спречи обединувањето
на 100% тн.словенски (Венети, Срби...Склавини) Германци, а нив ги обединале само тн.Словени, и
тоа Лутер со германскиот јазик и Бизмарк. Секако, Ватикан до денес не води крвава битка Германите
Протестанти и Католици да не смеат да живеат во една држава, а СФРЈ крваво ја распадна, остана
уште канонската Руска црква со патријархот, а со Ватикан беше завршено со Готите кои по налог на
Цариград ја завладеале Италија. Ватикан унијатски го направи Цариград, кој до денес е под папата,
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унијатството го шири под капа на папата, која според последниот премиер на Цариград Лука Нотарис
била омразена од Православните,им останале само Русите,Србите и Македонците со стар календар.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) САМО АРАМИШТА И ЗИНИЛАЖГОВЦИ
Македонците останале народ со постледени традиции, кои се пренесени во новата ера, дури со
денешните 40- те маченици. Јас како битолчанец, баирчанец, редовно сум одел до црквичето 40- те
маченици- Кркардаш на Смилевски баир. Битола била бригиска= брсјачка, со сосед Пеонија. Според
А.Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик. За австрискиот конзул во Јанина, Хан (1865),
Охриѓаните не сакале да бидат Словени. За 100 годининема Охриѓанец кој не е Словен. Хан пиши
Мариовците не знаеле за крадење и мажите не им биле љубоморни на жените. Со ова се се кажува:
Пеонците не биле арамии во 1865 година, со традициикако во Месопотамија без љубомора на
сопругот кон сопругата.
Наспроти Бригите и Пеонците биле Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) само арамишта, со
сокриени жени од соседот, крвна одмазда за жени итн. Тие биле и останале лажговскизинилажговци, подржани од непријателите на тн.словенски јазик на белата раса и православните.
Во Србин инфо е објавен написот за албанскиот (арнаутскиот) мит само со лаги::
ПОЧЕТАК ПАДА: Крај мита о албанској моћи
Албанци немају капацитет за велике залогаје које су наумили, па ма какву подршку имали од неких
западнихземаља.
Етнички Албанци на Балкану ипак прецењују своје могућности и, заборављајући своју слуганску улогу
у геополитичким играма, почињу да верују да могу бити пресудни актери балканске политичке сцене.
Уствари, верују да могу све што желе. У политици се, међутим, нереалан приступ и прецењивање
сопствених могућности скупо плаћа и после година награђивања за прихваћену улогу у страним
интересима Албанци су на путу да изгубе свој досадашњи статус.
Недавно је швајцарски лист Ноје цирихер цајтунг, који је обично добро упућен у албанске послове,
оценио да се „Албанци на Балкану осећају јачи него икад”. И то не само због подршке кључних
земаља Запада него и због процене да су албански суседи, њихови „традиционални противници“ –
Србија, Грчка и Македонија – знатно ослабљени. Истовремено, Албанци верују, пема приватним
изјавама њихових лидера, да су моћни и због тога што се ти њихови суседи све више политички
ослањају на западне земље које су и највећи албански заштитници. Другим речима, исти је „газда”, с
тим што Албанци сматрају да према њима те западне земље имају обавезу, дуг, пошто су они
њихови подизвођачи балканске несреће.
Без Албанаца не би било ни бомбардовања Србије. И управо од те 1999. године почиње да буја
албански осећај моћи, а најновија демонстрација те погубне самоуверености је ових дана такозвана
Тиранска декларација, којом Албанци, на челу са званичном Тираном, траже прекрајање државе
Македоније и стварање услова да та држава нестане и отвори пут изградњи такозване Велике
Албаније. Идеје о уједињењу свих Албанаца и стварању Велике Албаније – или, како је још зову,
природне или етничке Албаније – нису нове, али ово је први пут да су озваничене у документу
донесеном под ауторитетом званичне Тиране. Такозвана Тиранска декларација је дакле званичан
документ, из којег би требало да проистекну и конкретни политички кораци. А у постојећим
околностима, у реалности, то би готово сигурно довело до новог рата на Балкану. Македонија
једноставно не може у миру да нестане, а када избије рат, онда би насупрот Албанаца готово сигурно
биле увучене и Србија, и Црна Гора, и Грчка, која такође има проблем са албанском мањином, а
вероватно и Бугарска. У очигледном прецењивању својих потенцијала Албанци би, врло је
вероватно, и довели до тог рата. Таква могућност се не би смела потцењивати.
МИТ О БРОЈНОСТИ АЛБАНАЦА
Један од најстаријихалбанскихмитова је онај о њиховом броју. Још је пре стотину година један од
њихових лидера Хасан Приштина тврдио да их има осам милиона. Шта је, међутим, реалност? У
Албанији, према попису становништва из 2011. године, живи 2.821.977 становника. Али нису сви
Албанци. Међу житељима Албаније је око 300.000 Грка, Македонаца, Срба и Цинцара. Уз то,
последњих година је из Албаније отишло скоро 400.000 људи, па тако у тој земљи сада живи нешто
мање од 2,5 милиона. На Косову и Метохији је, према проценама, око 1,3 милиона Албанаца, а не,
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како се јавно говори, два милиона. У Македонијиих је близу 400.000 мада је тачан број непознат јер
се многи Турци и Торбеши, македонски муслимани, изјашњавају као Албанци. Све заједно,
укључујући Црну Гору и Грчку, на Балкану живи до пет милиона Албанаца. У случају рата, Албанци
би се нашли наспрам свих других, а њих је далеко већи број, па албанска „математика” губи смисао.
Убрзо после охрабрења бомбардовањем Србије и перспективе отцепљења Косова у Тирани је почео
рад на пројекту такозване Велике Албаније, која је сада упакована као Природна Албанија. Пројекат
јавно предводи албански академик цинцарскогпорекла Кочо Данај, који тај документ представља као
независан иако је Данај саветник досадашња три албанска премијера. Суштина је у стварању
албанске државе на свим територијама где живе Албанци, а образложење је да се тиме исправља
„историјска неправда”, начињена када је на Лондонскојконференцији 1912/1913. створена Албанија.
Њена идеолошка основа је Бујанска конференција, коју су организовали југословенски комунисти на
крају 1943. и почетку 1944. године.
Према ауторима пројекта Природне Албаније, до нове албанске државе и уједињења Албанаца
требало би да дође корак по корак. Један од корака је очигледно и Тиранска декларација.
Овде би ваљало подсетити да Тиранску декларацију треба разликовати од легитимногправа
Албаније као матичне земље Албанаца да води рачуна и штити Албанце и у другим земљама. То је
легитимно што су потврдиле и суседне земље са албанском популацијом, најновија потврда је и
недавна посета албанскогпредседника Бујара Нишанија Прешеву и југу Србије. У извесној мери је
легитимна и амбиција Албанаца да живе у једној држави. И, заиста, Албанија је једна од ретких
држава која се свим својим границама граничи са рођацима. Али то је историјска реалност, Албанци
су закаснили у историји, јер су били најупорнијиу одбрани оних који губе и нису разумевали
историјске токове. Уз то, Албанија није никад постојала као држава до 1912. године нити икад изван
садашњих њених граница, па ни држатворни облик на свим просторима где живе Албанци. У
преводу, Природна Албанија не постоји, то је бесмислено.
ТИРАНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА ЈЕ ПОЧЕТАК КРАЈА
Свако ширење би значило отимање од другихсуверених држава, а то не може без рата. Један од
доказа је и досадашња судбина Косова. Наравно, исход тог евентуалног будућег рата је под знаком
питања, али у сваком случају не би могло без ратногсукоба. Албанци вероватно рачунају на то што је
Албанија чланица НАТО, па да ће Албанце бранити Запад. Грешка у процени је, међутим, кључна јер
НАТО брани, ако је то уопште више у стању, земљу чланицу коју би неко напао, а Тиранска
декларација сугерише агресивне акције Албанаца према другим, сувереним земљама, укључујући и
Грчку, која је такође чланица НАТО.
МНОЗИНСТВОТО НЕМАКЕДОНЦИ И МАЛЦИНСТВОТО МАКЕДОНЦИ СЕ ВО МАНУ И ИНСТИТУТОТ
ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ЗА ДА СЕ ПОТВРДИ ДЕКА САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ
Македонците, и само Македонците,во Р .Македонија се домородни. Пак, Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари) немало до 1780 година во Македонија. Во прилогсе наведува мојата книга „Албанците во
Р.Македонија- само од 1780 година“, како и другикои се најдуваат воwww.brigien.com за потеклото на
Албанците, нивните ѕверства и се друго...Иако 1780 година е потврдена како почеток, Арнаутите си
се прогласиле за домородни, дури Илири со својата Илирида,иако според Марин Барлети (16 век), во
Скендербег, пиши Илирик бил северно од реката Дрим- на југ Епир. Тој бил според македонскиот
крал Пир, а Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег бил само македонски и епирски крал- ништо арнаутско.
За академиците и историчарите тн.Скендербег бил само и само Албанец, никако Македонец, што јас
го пишувам и ќе го пишам. Бидејќи Албанија била на Кавказ (...Страбо...),а на Балканот е Шкиптарија,
без’рбетниците него го прогласиле само Шкиптар. Со тоа што сета оставштина на семејството на тој
наш Ѓорѓи била само на наш јазик, тој бил само чедо на нашиот род.Ова се потврдува со доказот што
говори, шкиптарскиот јазик бил нов само од 19 век,дело на Австрија,кој содржел дури и татаро-турски
зборови (Г.Мајер). Со тоа што Ѓорѓија никогаш не се нарекол Албанец и Шкиптар, се кажува- се лага.
Како што за Арнаутите Илири станале Монголите (Черкезите и Татарите), и Ѓорѓи Кастриот самите си
го поарнаутиле= помоголчиле. Не само тоа, дури и МАНУ со Институтот за национална историја мене
ме прогласија за лаик за Ѓорѓија, иако ниеден од нив нема-л објавено книга за нашиот Великан- види
http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf. За кои јас сум лаик ? Само за мнозинство Немакедонци
и малцинство Македонци во двете установи- само изроди за во Р .Македонија.
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ДО КОГА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЌЕ ЛАЖАТ И ЌЕ СЕ ЗАКАНУВААТ ?!
Денес ја прочитав изјавата на некој си Селмани кој вели во Македонската Армија, се извинувам
Армијата на Р .Македонија, имала 10.000 војнициАлбанци (се мисли на Арнаути со дебело монголско
влакно на косата со черкески кавказки издолжен череп и заокружен татарски череп), кои ја бранеле
Македонија, и тие нема да стоеле мирно ако состојбата продолжела...
Каде се чуло видело Арнаут да ја брани Македонија која за нив таа била дел од Илирида, на
Илирите, а Илири станале и Монголите (Черкези и Татари) со ДНК- блискост на Кавказ и
Црноморието, со почест удел на монголската крвна група В и мешаната АВ на Белци (вегетеријанци)
и Монголи (месојадци со помала количина на хлородоводорна киселина во желудникот за да го
активизира пепсинот за почетно разлагање на белковините со својот татарбифстек недопечено месо
дури со крв која со векови на цицат од Православните).
Ако се земе во предвид дека во државите има околу 2% војска, од 2 милиони жители на Р.Македонија
бројот арнаутската војска несодејствува со вистината на Арнаути со удел под 15%. За доказ еве што
стои за во православниот струп Косово кое треба да го наоружува Германија- денес (24.03.2017)
прочитав: „...Формирани се во 2008 година и имаат само лесно вооружување, и бројат 2.500 активни
војниции 800 резервисти...“.
Значи, Арнаутите (Одметници) познати како арамишта без доказ за сопственост на имотите до 1913
година и убијци, моќни кога се во мнозинство и подршка од САД, Европа и НАТО, а потврдени
кукавици и подмолни убијци од задгрб, што го пишуваат мноштво автори, потврдено од
Православните со векови, и за време на Втората светска војна кога тие беа само фашистички убијци
и криминалци...во 2001 години, а зошто не и денес ?!
Тие како лажговци, поточно зинилажговци, се борат да бидат вработени во државните установи 20%,
а тие не се ни 15%, што и самите го признаваат, и затоа не сакаат пописи- кој лажго сака попис-, и со
помал удел од 15% сакаат цела само македонска Р .Македонија потполно да ја делат, иако тие 100%
се колонисти- само странци само за граѓански права, само со реципрочност за со Македонците во
злочинечка со векови Шкиптарија.
Е Арнаути, место глави на своите рамења носите лејки, празни со безвоздушен простор во кои има
мал откинат мозок без допир со устата и рацете што зборуваат и чинат, а македонските Македонци
ќе дозволат од лудаци да ја изгубат својата држава за која со векови се бореле- секако борбата
продолжува со Арнаутите (Одметниците), само кавказки Черкези, црноморски Татари и арбански
Шкиптари 100% наши изроди со јазик само од 19 век и со романско писмо само од 1908 година од
Битола, во која имало само арнаут- и маџермаала, никако шкиптарска и албанска, непознати поими
за Османите, кои биле Комнени- само Македонци, види моја книга за Ѓорѓи Кастриот=тн.СкендербегНов Александар Македонски: http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf.
МОЌТА НА БАКНЕЖ ВО ТРЕТО ОКО
Moć poljupca u treće oko (превземено денес-26.03.2017)
“Ako dijete koje ide u školu ili na fakultet, majka ili otac poljube u treće oko i kažu: „Sve će biti dobro“,
uglavnom i bude dobro. To je zato što taj poljubac u treće oko, istog trenutka aktivira 72 000 meridijana u
tijelu. Osjećate se tada lijepo, osjećate da ste moćni. Ovo je znanstveno dokazano i mnogi ljudi kažu da
djeluje. Dakle, poljubac u treće oko ima trenutni efekt reaktiviranja.”
Mohandji
mohandji.wordpress.com / alternativainformacije.com
Osho: Kako gledati trećim okom?
…treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepoočnice, pola centimetra u dubini. Ono je sasvim blizu,
ono je najbliža točka običnim očima.
Kad gledate običnim očima, vi gledate kroz fizičko tijelo. Dok mistično treće oko uopće nije dio fizičkog tijela.
Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo, sukshma sharir. Ono posjeduje vezu sa
fizičkim tijelom, ali nije dio njega. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji treće oko ili nešto slično tome – ona je
svim sredstvima analizirala, prodirala, snimala rendgen zracima i nije našla mjesto, neki fizički dokaz da
postoji treće oko.
Koji je odnos između očiju i trećeg oka? Na koji način tehnike gledanja djeluju na treće oko?
Ono što se treba shvatiti: da je energija trećeg oka ista energija koja pokreće obične oči. Ona se samo kreće
u drugom centru. Treće oko je već prisutno (rudimentarno) ali ne funkcionira – ono ne vidi dok obične oči ne
prestanu gledati. Ista energija će se kretati kroz njega. Kada se energija ne bude kretala kroz oči, ona će se
kretati trećim okom, a kada se energija bude kretala kroz treće oko, obične oči neće vidjeti. One će biti
prisutne, ali malo tko može biti u mogućnosti gledati pomoću njih. Ta energija koja je omogućavala gledanje
putem njih bit će odsutna. Ona će se kretati kroz novi centar, koji se nalazi između dva oka. On je već tu i
svakog trenutka može profunkcionirati. Ali on treba energiju kako bi mogao profunkcionirati.
Treće oko je dio suptilnog tijela, suksma sharir. Kada umrete, umire i vaše fizičko tijelo, ali vaša sukshna
sharir, vaše suptilno tijelo se nastavi kretati sa vama; ono traži novo rođenje.
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Sve dok to suptilno tijelo ne utrne, vi se ne možete osloboditi kruga umiranja-rađanja, ponovnog rađanja,
ponovnog umiranja. Taj krug se nastavlja.
Treće oko pripada suptilnom tijelu. Kada se energija kreće kroz fizičko tijelo, vi promatrate na fizički način.
Zato pomoću običnih očiju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizičke pojave, osim materijalno. Obične oči su
samo fizičke. Tim očima ne možete vidjeti ništa, ne možete uočiti ništa što nije fizičko. Samo pomoću
funkcioniranje trećeg oka možete ući u drugačiju dimenziju. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive
običnim, fizičkim okom, ali postaju vidljive suptilnim okom. Tada, kada funkcionira treće oko, ako pogledate
neku osobu, vi gledate u njenu dušu, u njen duh, a ne u tijelo. Isto tako, kada gledate običnim okom možete
vidjeti fizičko tijelo, ali ne možete vidjeti dušu. Isto se događa kada gledate trećim okom: dok vi promatrate,
tijelo nije prisutno – prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu.
Prvo, ista energija se kreće. Treba je oduzeti običnim očima i dopustiti joj da se kreće trećim okom. Drugo,
treće oko nije dio fizičkog tijela. To je dio suptilnog tijela, jednog drugog tijela koje je unutar njega. Pošto je
to dio suptilnog tijela, onog trenutka kada gledate pomoću njega, vi gledate suptilni svijet. Vi sjedite tu. Ako
vaš duh tu sjedi, vi ga ne možete vidjeti, ali ako funkcionira vaše treće oko, vi ćete vidjeti duh jer suptilna
egzistencija može biti uočljiva samo suptilnim očima.
Tehnika gledanja je u dubokoj vezi sa trećim okom. Zapravo, tehnika služi za otvaranje trećeg oka. Ako
vaše oči sasvim zastanu, ako postanu nepokretne, statične, okamenjene, bez ikakvih pokreta, energija će
prestati teči kroz njih. Ako ih zaustavite, zaustavit ćete i energiju koja protječe kroz njih. Energija protječe
njima; zato se one pokreću. Vibracije i pokreti su uslijed energije. Ako se energija ne kreće, oči će postati
nalik očima mrtvaca – skamenjene, mrtve.
Gledajte u točku, zurite u nju i ne dopustite očima da se pokrenu; to će vam dati statičnost. Odmah će se
dogoditi da energija koja se kretala očima više se tuda neće kretati. A energija nastoji da se kreće; energija
ne može biti statična. Oči mogu biti nepomične, ali energija ne može biti statična. Kada oči zatvore ulaz za
energiju, ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogućnosti prolaziti kroz njih, ona će
pokušati pronaći novi put. A treće oko je sasvim blizu, upravo između dvije sljepoočnice, pola centimetra u
dubini. Ono je sasvim blizu, ono je najbliža točka običnim očima.
Ako se vaša energija oslobodi iz običnog oka, prva stvar koja će se dogoditi bit će da će se usmjeriti ka
trećem oku. To je isto kao kada voda teče, a vi zatvorite jednu rupu: ona će pronaći neku drugu rupu –
najbližu koju može naći kako bi opstala. Ona će to automatski potražiti; vi ne trebate činiti ništa posebno.
Samo trebate zaustaviti energiju u očima, a zatim će energija sama pronaći osobni put i krenuti ka trećem
oku.
U Tibetu postoje čak i kirurške operacije za treće oko. Ponekad se dogodi da je treće oko zablokirano pošto
se nije koristilo milenijumima. Ono se može zablokirati! Ako je treće oko zablokirano, a vi zaustavite oči,
počet ćete osjećati izvjesnu nelagodnost jer je energija sada tu a nema puta kojim se može kretati. U Tibetu
su izumili određenu operaciju kako bi pročistili taj put. To se može uraditi. A ako se to ne učini, mnoge stvari
se mogu dogoditi. Jer energija se tuda nije nikada kretala. Kada se po prvi put energija pokrene, osjeti se
toplina. Kada se prvi put energija pokrene, počinjete goriti. A pošto prolaz mora biti stvoren i produbljen, to
može izgledati nalik vatri. To je koncentrirana energija koja sada udara u treće oko. To je jedan nevidljivi
fenomen drugačijih dimenzija.
To kretanje kroz treće oko vas transformira u drugačiji svijet. Počinjete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada
ranije, počinjete osjećati stvari koje niste osjećali prije toga, počinjete mirisati stvari čiji mirisi nisu ranije
dopirali do vas. Jedan novi svijet, jedan suptilniji svijet će početi funkcionirati. On je oduvijek bio tu. Oči su
bile tu; svijet, taj suptilni svijet je bio tu, oboje su bili tu, ali nisu bili oživljeni. Kada jednom počnete djelovati u
toj dimenziji, mnoge stvari će vam biti prozirne.
Sa trećim okom, vi počinjete da uočavate auru. Netko vam dođe: on vas ne može obmanuti jer sve što kaže
bit će besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. Može vam reći da je osoba koja se nikada ne ljuti, ali
njegova crvena aura će pokazati da je ispunjen gnjevom. On vas ne može obmanjivati dok je njegova aura u
pitanju jer on nije ni svjestan svoje aure. Bilo što da kaže može se prosuditi pomoću njegove aure – bilo da
je to dobro ili loše. Pomoću trećeg oka počinjete uočavati isijavanja aure.
Pomoću trećeg oka bivate u mogućnosti sagledati stvari koje se ne mogu vidjeti običnim okom. Svi metodi
gledanja utječu na treće oko jer gledanje znači da se određena energija kreće od vas ka vani – prema
svijetu. Ako se zaustavi, ako se iznenada blokira, energija će pronaći drugi put kuda će se kretati, a treće
oko je upravo najbliže.
U starim vremenima su se tako ljudi inicirali. Dok vam aura nije bila u redu, Guru bi čekao, jer nije u pitanju
ispunjenje vaših želja. Možda biste vi željeli da se inicirate u neko duhovno znanje, ali to ne bi bilo dovoljno
dok vaša aura ne bi pokazala da ste za to spremni. Tako su neki učenici godinama čekali dok aura ne bi bila
spremna, jer inicijacija nije stvar vaše želje. To je izlišno. Ponekada je netko morao čekati čitav životni vijek.
U nekim tehnikama, energija će se iznenada izdići i početi vibrirati u treće oko. Kad tad, to ćete osjetiti.
Toplina će vas obliti, vatra će se podići – neka vrsta nadiruće vatre će pokušati pronaći novi put. Tada se
treba tome prepustiti, surađivati da to uspije; neka se to kreće; postanite dio toga. A kada se prvi put otvori
treće oko, svjetlost će se ukazati – to će biti svjetlost bez porijekla. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo, ali ono je
uvijek dolazilo od nečega. To je dolazilo od sunca, od zvijezda, od mjeseca ili od svijeće. Neki izvor svjetlosti
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je bio prisutan.
Kada se vaša energija bude kretala trećim okom, upoznat ćete se sa svjetlošću, sjajem Svevišnje Osobe.
Ona nije došla iz nijednog izvora: ona je jednostavno bila prisutna, nije odnekud došla. Ako zaista uočite
neko svjetlo koje vas je čekalo da ga vidite trećim okom, vi ćete postati drugačija osoba. Tada nećete imati
potrebe da to ikome kažete. Ljudi će shvatiti da ste postali drugačiji. To čak ne možete ni sakriti; to će se
osjetiti.
Bilo gdje da odete, ljudi će osjetiti da se “ovom čovjeku nešto dogodilo”…
НОВА КНИГА: ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ
Со оваа 97- ма моја книга го заокружив моето пишување со кое се потврдува, во Европа само како
едно генетско- географско подрачје биолошки не било можно да живеат повеќе народи со повеќе
јазици, меѓусебе нерабирливи. Следи пелазгискиот= тн.словенски јазик бил јазик на сите Европјани, а
тие од него се одродиле со македонскиот коине (тн.старо- грчки) од Александрија- само од 300-та
г.п.н.е.) и неговиот наследник латинскиот јазик- само од 240 г.п.н.е. на Греикот (Гркот) Лив Андоник.
Покрај овие дворасни јазици на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), трет јазик бил и готскиот, а Готите
биле Татари.
Како било ородувањето на Европјаните ? Латинскиот содржел 80% тн.словенски зборови и 20%
туѓорасови (на Црнци) и германскиот 70% тн.словенски и 30% туѓорасни (на Црнци и МонголиПекинг=пе град кинг=кенигвладетел но не крал...).
Западно од Германија се романски, а источно од Франција готски.
Следи содржината на книгата, а таа може да се најде на мојата-www.brigien.com.:
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3
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16
Пелазгиска=тн.словенска писменост и јазик
27
Хелените и Македонците биле пелазгиски народ
38
Македонците потекнале од Арг во Македонија, а не Елада
43
Тракискиот и илирскиот јазик македонски диалекти
48
Етничкиот идентитет на Македонците
61
Јонскиот говор (јазик) службен во Атина...и Македонија
65
Старо-египетскиот бил дворасен јазик на Белци и Црнци
69
Коине (тн.старо-грчки) бил наследник на старо-египетски
77
Етрурците биле само Пелазги=тн.Словени
82
Римјаните и другите Италијани биле Пелазги=тн.Словени
91
Латинскиот следел по коине- Одродување на Европјаните
96
Траките, Скитите и Сарматите говореле со еден ист јазик
105
Склавините (тн.Словени) говореле варварски=пелазгиски
120
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125
Тракиски и илирски наследници
128
Србите биле Тракијции Илири
133
Илирска култура во Британија и Источна Германија
138
Венети Русите, Скадинавците и Британците
156
Русите биле Венети
159
Русите потекнале од Илирија
164
Русите биле Рецкари- Словени според Слово од 860 година
168
Збрките со поимите Хелени, Хеладци и Грци
177
Македонски (тракиско-илирски) и Балкански Полуостров
181
Европјаните за Балканот ништо не знаеле до 1730 година
186
Еладците нов вештачки народ непознат во историјата
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ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК БИЛ НЕПОЗНАТ. ЖИТЕЛИТЕ ГОВОРЕЛЕ САМО СО НАШ (ТН.СЛОВЕНСКИ )
ЈАЗИК. ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ НОВ СОЗДАДЕН ВО 19 ВЕК
Следи Али Хадри, Предглед на Албанското ослободително движење во епохата на Ѓерѓ Кастриоти
Скедндербег (1443-1468), НИП „Нова Македонија, Скопје, 1968. Книгата содржи повеќе наслови:
Па дали имало некаков арбански (шкиптарски) народ со свој посебен шкиптарски јазик, еве што на
стр. 19 тој пиши: „...Во училиштата се употребувале грчкиот и латинскиот јазик, а старословенското
писмо се употребувало не само во црквите, туку и во сметковната администрација. Ниеден напишан
документ на албански јазик до XIV век не е сочуван. Од ова време постои документ во кој Гулием
Адам, архиепископод Бар, истакнува дека Албаците во книгите на својот јазик го употребуваат
латинското писмо “.
Бидејќи „Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван“, таков и немало. Ова
може да се потврди и со книгата на Сабри Годо, Скендербег, Тирана, 1983, на германски јазик, која
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беше позајмена од Берлин. Овој автор го наведува Пал Енгели, епископ од Дурес...Тој бил поврзан
со црковните прашања и политиката...Тој бил апостолски нунтиус за Арберија и Далмација. Битен е
прописот како што се исповедало: “Un te paghesont premnit atit, et berit, et spirit senit”. Ова означува:
„ Јас те крстам во името на отецот, синот и светиот дух“.
Бидејќи „Тој бил апостолски нунтиус за Арберија и Далмација“, тој пишел на латински јазик онолку
колку што тој го знаел. Па оваа реченица немало врска со арбанскиот јазик, како што Сабри Годо го
објаснува: „Ова била прва албанска напишана реченица во латинскиот напишан распис, кој Пал
Енгели, Скендербегов најзблизок соработник и епископ од Дурес, во 1462 година им го испратил на
неговите верници...Оваа крстителна изрека денес уште важи и како прв документ на албански
напишан јазик“...
Бидејќи покрај малцинство Католици, мнозинство биле Православни и поединечно Муслимани, Пал
Енгели немал врска со било каков арберски јазик, кој никогаш и не постоел-шкиптарски бил непознат.
Јазикот бил нов само од 19 век, дело на Австрија со прва школа само во 1924 година итн.
Повеќе за книгата на Арнаутот (Черкезот, Татарот и Шкиптарот) Али Хадри може да се види во
мојата книга под наслов „Нов Александар Македонски“- прво издание март 2001 година (159 страни)
и второ издание јуни 2003 година (334 страни). Овде е само првото- под
http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf

Risto Ivanovski Според Катица Кулавкова, „Македонскиот е мртов јазик, како латинскиот. На Македонија и треба жив јазик, зошто
не Албанскиот ? Предрасудите ги оставам на заблудените“.

ШТО САКААТ МАКЕДОНОМРСЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА
Македономрсци има многу во оваа сама наша македонска Р.Македонија, национална држава само на
нас Македонците- другите си имаат свои национални држави, овде со сите граѓански права,
потврдено со Ромите кои само овде имаат свои граѓански права. Следи секој овде кој живее тој мора
за Р .Македонија да допринесува...
Во екот на осамостојувањето на Р .Македонија Васил Тупурковски објавил книга за Филип
Македонски. Јас таа книга не можев да ја користам затоашто во неа не можев да видам што е негово
а што е од друг автор- јас од неговата книга барав да видам со кои извори тој се служи за јас да ги
превземам во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998)...
На мое изненадување, се јави Нада Проева која на најдрзок начин со најниско ниво го понижи Васил
Тупурковски- тој книгата ја препишал од Хамонд... На ова Васил Тупурковски мораше да образложува
за Хамонд итн., што не е предмет на овој напис, туку тоа што Нада Проева како историчар си зела за
право да го критикува Васил Тупурковски, што не држи, затоашто Васил Тупурковски имаше објавено
книга за Македонија, а Нада Проева се уште не. Секако, кога Васил Тупурковски изјави дека ние сме
Словени, и немаме врска со античка Македонија, тој се пушти во вода- во неврат.
Академикот Томе Бошевски и Аристотел Тентов се зафатиле со читање- одгонетнување на текстот
на Камен Розета- Египет. За изненадување се јави академикот Илиевски, кој не го прифати нивното
одгонетнување...Повторно се јави Нада Проева, како што Васил Тупурковски не бил историчар, и
Бошевски-Тентов не биле лингвисти...
Што ова говори ? Ако некој за нешто не бил школуван, тој не смеел да се зафаќа со нешто друго. За
доказ дека тие и сите другине се право е и Х.Џ.Велс, кој како зоолог ја напишал досега најобемната
и најиздржаната историја на Светот...Лекарот Џемс имаше најдобар оркестар кој свиреше низ целиот
Свет...
Risto Ivanovski Според Катица Кулавкова, „Македонскиот е мртов јазик, како латинскиот. На Македонија и треба жив јазик, зошто
не Албанскиот ? Предрасудите ги оставам на заблудените“. Само иста македономрзачка како Нада Проева и други академници и
историчари, гробари на се македонско. Да не се изуми, академикот добива академски додаток 500 евра како гробар на се македонско.
Ваквите ѕверови мора да се протераат од сите државни установи кои со децении ги гнасат...
Petar Petrov Нада Проева, Влаинка, специјално спонзорирана и образована за да биде најголемиот експерт за античка Македонија и
древните Македонци, која требаше да покаже и докаже дека Власите се вистинските наследници на античките Македонци!
Ито така, МАНУ со биотехничката лабораторија требаше да ја истражува ДНК-то на античките Македонци и Проф. Ефремов да
докаже дека Власите се вистинските наследници на античките Македонци!
Иако и двата проекта им пропаднаа, а беа спонзорирани со благослов од Лазар Колишевски и ден денешен нема да признаат која им
била целта и зошто толку пари отишле кај Власите!
Ама за го.м.а јадење по медиумите нема проблем, особено темата дека денешните Македонци можат да бидат се, само не потомци на
старите македонци.
Проева тоа го искажа неколку пати со отворена омраза кон помислата на таа тема.
Е сега, за учество во документарните емисии за македонската историја, нема проблем, важно Влаинката да фати некоја паричка,
државна се разбира. За жал ни прва ни последна која постојано се сере на македонштината, ама идиотите од Министерството за
култура постојано ги полнат со државни пари МАКЕДОНО МРАЗЦИТЕ!
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ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА И ЕПИР - ШКИПТАРИТЕ НЕПОЗНАТИ И ИЗРОДИ
Следи Али Хадри, Предглед на Албанското ослободително движење во епохата на Ѓерѓ Кастриоти
Скедндербег (1443-1468), НИП „Нова Македонија, Скопје, 1968. Книгата содржи повеќе наслови:
ПРЕДГОВОР : Во него се говори за Маричката битка, Маркс, Скендербег, Стјепан Црнојевиќ, Мурат и
„паѓањето на Српската деспотовина (1459) и Босна (1463)“- ништо нема шкиптарско, а Ѓерѓ на Кавказ.
ВОВЕД : Албанија до турското навлегување на Балканот. Во насловот за албанскиот јазик, а Албанија
била на Кавказ (Страбо..) се објаснува за илирскиот јазик, значи Илири, а Марин Барлети (16 век), во
Скендербег запишал, северно од Дрим бил Илирик, јужно Епир. Следи денешните Шкиптари биле
само Епирци, според Епир=е Пир од македонскиот крал Пир, претставен како јарец=јарес-богот Арес,
како Александар Македонски во Библијата... Нивни наследник бил Ѓорѓи Кастриот.
Бидејќи во Епир никогаш не бил во употреба поимот Илир...„Во напишаните историски извори името
Арбер се споменува прв пат во 1043 година,додека името Шкиптар преовладува за време на турското
владеење“. Според печатите постоел Георг Кастриотис, наследник на православното Царство со наш
православен двоглав, кој ги краси македонските цркви, тој бил само крал на Македонија и Епир, а не
на Шкиптарија=Скиптарија според скиптар на когоимало двоглав орел што го носел царот од нашата
македонска династија. Па се говори за Команиева култура, врска со Комнените кои биле Македонци...
Сета историја на денешните Шкиптари била само наша:Самуил, Тихомир...а главен Свети Владимир.
Што бил Владимир=влади мир, Тихомир=тихомир...Добромир=добро мир. Замислете, на шкиптарски
не бил/е мир мир како на Балканот туку добро како на Кавказ. И што значело Добримир ? Па на наше
добро и кавказки добро, како Ѓорѓи на наше, а Ѓерѓ на кавказки и унгарски итн.
Па тие за вести велат лајме само 100% наше лајме=лај ме акузативно и лај ми дативно- или лаи + в =
лави=лафи зборувај. Еј кутри Шкиптари, 100% наши изроди, нашиот јазик го кавказиравте. Еве го
доказот од Густав Мајер. Според него, јазикот содржел грчки, романски, словенски и татаро-турски.
Следи како монголски јазик тие тешко ги учат нашите родови, и при нивната употреба грешат.
Повеќе за книгата на Арнаутот (Черкезот, Татарот и Шкиптарот) Али Хадри може да се види во
мојата книга под наслов „Нов Александар Македонски“- прво издание март 2001 година (159 страни)
и второ издание јуни 2003 година (334 страни). Овде е само првото- под
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АРНАУТИТЕ КАКО ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ 100% КОЛОНИСТИ. ПА
ЗАТОА НИМ КАКО КОЛОНИСТИ ИМ СЛЕДАТ САМО ГРАЃАНСКИ ПРАВА-ТИЕ НЕ СЕ 35%ТУКУ14,7%
Сведоци сме дека Арнаутите, како што викале Турците, со значење Одметници, со векови останале
да бидат само одметници, најкрволочни извршители на Турците. Па Арнаутите биле само Турци- тие
како такви се селеле во Турција не само во 1913 година, плашејќи да не им се суди или да не бидат
убиени за злоделата на нивнитесемејства и лично нивни злодела. Бидејќи Арнаутите биле Турци, и
ништо друго тие до 1924 година не сакале да имаат гегска и шкиптарска школа. Австрија со Италија
отвориле само школа на шкиптарски јазик кој содржел 1/4 татаро-турски (монголски) збора, но никако
на гегски јазик. За доказ дека Арнаутите не биле никаков народ, тие само како Муслимани= Турци и
по 1950 година се селеле во Турција.
Бидејќи Арнаутите до нивното преселување во Турција никој не ги судел за нивните злостори врз
православните, ниеден Арнаут не доживеал геноцит. Еве само еден пример- Арнаутите сите имоти
до 1913 година им се одземени на протераните и убивани православни, поради што ниеден од нив
нема-л доказ за сопственост, и имотот се до денес останал само арнаутски, кој крваво бил одземен
од домородните православни Македонци. Па геноцидот врз Арнаутите останал 100% само лага.
За да се потврди дека Арнаутите се 100% зинилажговци тие до денес тврдат во Р.Македонија имало
35% Арнаути, што на 03.04.2017 го потврди ѕверот Рама, изјавувајќи во Р .Македонија, која под
уставното име не е признаета, има 35% Арнаути- тие не биле мацинство туку народ, и тоа како
домородцисо илирско потекло, иако според Мартин Барлети (16 век), во Скендербег, пиши, Илирик
бил северно од Дрим, а на југ Епир, според македонскиот крал Пир. Следи тие не биле Илири туку
само Епирци. Верувале или не, Илири станале и Гегите кои биле 90% воглавно Черкези и Татари.
Па се ова ги подржува Ватикан, САД, Европа со НАТО, за кои Тиранската платформа морала да биде
внесена во Уставот на само македонската Р .Македонија. Ако се земе во предвид дека Арнаути во
Македонија немало до 1780 година, види моја книга на www.brigien.com,, Арнаутите во само наша
Р.Македонија се само малцинство само за граѓански права, арнаутскиот злостор е неиздржливМакедонците им се заложници на Арнаутите во својата сопствена македонска Р.Македонија. Ако кон
ова се додаде и дека тие според здраствените книшки во Р .Македонија се само 14,7%, злосторот
повеќе не е издржлив. Ваквиот злостор е подржан од Ватикан, САД, Европа со НАТО за да исчезни
се македонско.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ (ОДМЕТНИЦИТЕ) 90% СЕ ГЕГИ - АЗИСКО ПОТЕКЛО (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ) И
10% ШКИПТАРИ ПОЗНАТИ КАКО АРНАУТИ, А ОД 1974 ГОДИНА ИЛИРИ, КАКВА Е ТАА ИЛИРИДА ?!
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Османовото Царство познавало само Арнаути, со значење само за Одметници, крволочни ѕверови,
на што укажал дури и султанот Селим III (1789- 1807)- тој во 1795 година запишал за Арнаутите:
„...Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од
гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“.
Арнаутите останале само Арнаути (Одметници), пушкаџии и ножаџии, и до 1913 година. Токму заради
нивните злодела, плашејќи да не им се суди или да бидат убиени, во 1913 година масовно се селеле
во Турција. Бидејќи тие како Муслимани=Турци и по 1950 година се селеле во Турција, на ниеден
лудак не му текнало Арнаутите, кои 90% се Геги- Азијати (Черкези и Татари) од 1974 година во миг да
постанат Илири. Па како тоа се случило ?! Александар Стипчевиќ, “Илири“, Школска књига, Загреб,
1974- пиши: Илирите живееле во денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар). Следи тој ги
означува како врсни рудари, кои подоцна оделе меѓу други народи па и Дакија, на копање злато. Тие
претходноживееле во просторот на Бока Которска и околу градот Пераст- од албанските простори се
иселиле (со најголем дел) во непознат правец, со останатите Илири...“. Па ова во нешто се разликува
од наводот на Марин Барлети (16 век), „Скендербег“, кој пиши: Илирик бил северно од реката Дрим...
Бидејќи белите Шкиптари (10%) и монголските Геги (90%) никогаш не биле, а и не можеле да бидат
Илири, како е можно Арнаутите 100% лудаци за Илирите и Илирида кога таа била само тн.словенска
тие ѕверови со човечки лик нас Македонците домородниво Македонија да не уценуваат и убиваат.
Доста беше со лажење и крадење на се македонско- Пратениците се обврзани за ова да расправаат.
Stojan Velkoski Во почетокот тие за Турците биле Арнаути па се до денес. За време на втората светска војна познато е дека по голем
број од партизаните биле убиени од по зади. А од по зади имало уфрлени по некој т.н. партизани арнаутин. За време на Титова
Југославија Тито беше кум на секое 11 дете од едно семејство. Колективот ги уништи Македонските села и ги натера Македонците во
фабриките. Македонците имаа по 1-3 деца во ограничен семеен простор а тие 5-15 деца. Детски додаток и бесплатно лечење и учење.
Македонските деца поради студии се женеа на околу 30 год. а Арнаутските на 15 години. Тука е направен неприроден зголемен
наталитет кај Арнаутите. Селата останаа во нивни раце но и земјата, за сето ова треба да му се укаже на светот дека ние автохтоните
Македонци сме обесправени во сопствената држава на сите полиња па оттука.
Mac Macedon pa i samitego potvrduvaat toa= 1-slavat 100 godini azbuka...2- sto godini zname...3- nemaat na balkan avtohtona arnautska
arhitektura postara od 100 godini.......kade bile togas vo prethodnite 2000 godini?

МЕСТО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) ДА ИМ БЛАГОДАРАТ НА СРБИТЕ
ШТО ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕ БИЛЕ СУДЕНИ/УБИВАНИ ЗА ЗЛОСТОРИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ И ЗА
ПРАВОСЛАВНИОТ УКРАДЕН ИМОТ ОЗАКОНЕТ ОД СРБИ, СЕ МИСЛИ ЗА ПРАВОСЛАВЕН ГЕНОЦИТ
Арнаутите биле познати злочинци, што и самиот збор Арнаут означува-л одметник. За злосторите се
говори од мноштво автори. Ваквите злостори со векови траеле. За на Арнаутите да не им се суди и
да бидат убивани, во 1913 година имало масовно селење во Турција. За своите злодела да не бидат
судени и убивани од Македонците, Србите ги спасиле- оттогаш се до Втора светска војна состобата
се смирила... Православните како миротворци го заборавиле она што било до Втората светска војна.
Бидејќи по 1918 година од српските власти биле озаконети имотите на Арнаутите, кои до 1913 година
биле одземени од Православните, Србите на Арнаутите по вторпат им излегле во пресрет, ниеден
имот да му биде вратен на секој православен за кого Арнаутот немал доказ за сопственост. Со ова се
потврдува, Србите не извршиле ниеден геноцид врз Арнаутите, туку било само обратно- се до денес.
Следи геноцид од Арнаутите Македонците доживеале со векови пред 1913 година, што продолжило и
до Втората светска војна, за време на фашистичка Шкиптарија и фашистичките Арнаути со убиства и
протерување од своите огништа...Истото се случило во 2001 година...Па се ова сака да се озакони со
„Албанската платформа„ на малцинство Арнаути 14,7%, а Шкиптари само 1,47%- чудо невидено.
Бидејќи за Арнаутите Православните останале Неверници, на кои ништо не смее да им се плаќа, што
се учи во џамиите: не се плаќа струја, вода, комунали... дури денес има протести за да не се плаќаат
давачките- до денес тие паразитираат врз Православните. Бидејќи Арнаутите со векови не и плаќале
на невернчката православна македонска Македонија беше повод Електродистрибуција да му се даде
на ЕВН - Електровиена, која си го бара уделот свој. Кога Австрија си има интерес, тој си го наплаќа, а
македонските Македонци со векови не смеат да си имаат своја македонска Македонија во Европа ...
Zlatko Petrovic Risto isto je bilo i na Kosmetu. Čak i posle drugog sv.rata imanja koja su dobijena od Turskih begova i aga su oduzeta od Srba
i data kombinatima i Albancima.

ВО Р.МАКЕДОНИЈА АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) НЕМАЛО ВО 16 ВЕК
Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, на стр.
6- 7 пиши како се населувани Албанците (Турците употртебувале име само Арнаути=Одметници) на
православните простори и тоа во денешна Србија...; стр. 52: „...Албанците...во Македонија најповеќе
постепено се населенувани тек во претходниот век, само во најсеверна Македонија тие од 16 век
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постепено му го преземале местото на српското домороднонаселение...Христијаните...се селеле во
Банат...; стр. 87: „Воопшто во Македонија населените Албанци се Мухамедани, чие населување било
вршено од страна на турската власт за да се појача мухамеданскиот елемент...“.
Следи во 16 век во Р .Македонија немало Арнаути. Преселбите започнале во 18 век, што се совпаѓа
со наведувањето во мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од 1780 година“, како и други кои
се најдуваат во мојатаwww.brigien.com за потеклото на Албанците, нивните ѕверства и се друго...
ШКИПТАРИЈА ФИНАНСИРА ЗА ВЕЛИКА ИСЛАМСКА АЛБАНИЈА А МАНУ... СЕ АНТИМАКЕДОНСКИ
Автор сум на 97 книги, кои самиот сум ги инвестирал.Бидејќи јас не сум лингвист по македонски јазик,
моите книгине се дотерани на македонскиот литературен јазик. Се потрудив да се изврши лектура на
„Кавказко- црноморските Албанци- Арнаути“, јуни 2002 година, одма „патриотот“ ми побара да платам
иако јас немав пари за печатење на книгата- со монтиран судски процес кој го изгубив тесно 7 : 6 (од
13 одлуки, пресуди...за да умрам) бев без работен однос од 20.05.1991 до своето пензионирање.
Јас со моите книгипостанав непријател за оние кои пишувам негативно, а сите книгии се посветени
на белата раса, македонска Македонија и македонските Македонци, за обедиунвање 350 милиони
тн.Словени, чиј крвен непријател е МАНУ... подржувачи на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари)
само со цел нас да не нема. Ако се земе во предвид дека ниеден автор кој пиши за нас е неподобен,
загрижува...
Еден пример: Sabri Godo, Skanderberg, Historisches Roman, Verlag „8 Nëntori“, Tirana, 1983, страни
725, формат А5, Шкиптарија го финансирала печатењето, преведувањето на германски јазик...на
книгата за Велика исламска Албанија, која е преполна со лаги и невистина за сите тн.Словени, а за
Шкиптарија Македонците не постојат, никаде ја нема само Р.Македонија да се залага за македонска
Р.Македонија. Нашава држава финансира во полза на Велика исламска Албанија: Албанците биле
Илири- ние Дојденци, тн.Скендеребег бил само Албанец, дури мене МАНУ ме прогласи за лаик и што
не друго.
Ivanka Ika Petrovska ЗА МЕНЕ СИ ПРИЈАТЕЛ!!!!
Sasho Janevski Za mene si isto prijatel i ke bides prijatel a manu epten e javno ova inace znam kako da gi narecam so isklucok eden dvajca od
manu respekt drugoto dzabe pari zima
Dimitar Mitko Gasteovski PRIJATEL SI,SAMO TAKA,NAPRED1
Elena Misirkova Pocituvan g. Ivanovski, Vi blagodaram za site Vasi ceneti prilozi, statii, i izvadoci od Vasite knigi, koi gi citam so golemo
vnimanie i zadovolstvo. Vasite dela ostanuvaat kako pisan dokument na slednite generacii ZASEKOGAS. Dodeka onie koi Ve sprecile ke
bidat zaboraveni . So pocit, Elena Misirkova
Pavle Jancev Вистински македонец сте и многу Ве почитувам легендо македонска.
Pavle Jancev Вистински македонец сте и многу Ве почитувам г`дин Ристо Ивановски, легендо македонска.
Mihailo Ljuben Apostolov Драги брате по вера и род. Тешко на тој што се грижи и сака да ѝм угоди на сите. Оди си ти по твојот пат и
препуштиму го на пците да го прават тоа што најдобро го знаат, да лаат колку што ѝм е драго.
Hristo Stefanov Со Тебе сум брат Ристо, преди се' зашто ја љубиш и кажуваш ВИСТИНАТА....ова време е време на вистината....мој
почитуван фб.приател
Neda Tarundgioska Извитоперена е историјата за жал и за срам на нас македонците.а најмногу сме самите виновни бидејќи здраво
така да речам машки не си ја браниме
Jordan Stojanovski Pa od niv pogolemi laici ima Li? Totalni amateri vo vistinska smisla na zborot. Vreme e Republika Makedonija da go
rasformira ova duvlo od predavnici I antimakedonisti i da Si formirame novo MANU so provereni kadri I dokazani makedonisti. Samo toa
e lekot. Zatoa sto grotto od tie ;; Akademci;; Ne I mislat dobro na Makedonija. Kako prvo I najvazno e tie- nemaat. makedonska strategija I
platforma kako drugite nasi sosedi. Me se sposobni da napravat saglam enciclopedija. A Nie barame patriotizam! Treba da se stamat od sebe si
prvo pa posle I od narodot MAKEDONSKI.
Kosta Jovanovski Golem si kako planina nie te cenime tebe te sakame del od MANU se manati od gospod samo pari gi interesira a ne vistina i
samo vistina jadat leb bez rabota poz..prodolzi so rabota neka umiraat mrzlivite MANOVCI...POZ...
Igor Dimitriev Makedonija seuste e okupirana isto i narodot Makedonski
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Shashardi Trajche Вистина е за МАНУ дека е антимакедонска
Zlatko Petrovic Što bi reko veliki Njegoš:Prijatelja
Niđe a bog visoko. Drži se i piši Risto.
Vanco Aleksandar Sehtanski Во МАНУ има само 3 етнички Македонци, другите са Власи, Шкрети, Срби и Албанци.

ПА 200.000 МАКЕДОНЦИ СЕКОЈ ДЕН МИРНО ПРОТЕСТИРААТ БЕЗ НИЕДНА ОЗНАКА ЗА ГЕНОЦИД
ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО ВЕКОВИ СО СТОТИНА ИЛЈАДИ ЖРТВИ ОД 100% КОЛОНИСТИ АРНАУТИ,
А БАНДИДОТ-БАЛИСТОТ АЛИ АХМЕТИ ГИ ПРОГЛАСИ МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ГЕНОЦИДЕН НАРОД ЗА
НЕСУДЕНИ ЖРТВИ ВО НЕГОВИОТ ДВОР ВО СЕЛОТО ЗАЕЗ ЧИИ ИМОТИ СЕ 100% ПРАВОСЛАВНИ
Во врска со насловот Али Ахмети и неговите собандити- собалисти, според бела=бала која со векови
ја прават, нас дома Македонците не прогласија за геноциден народ, борејќи се да се одбраниме од
100% балисти и 100% фашисти Арнаути крволочни ѕверови со човечки лик, а досега никој во нашава
држава Р.Македонија Арнаутите не ги прогласи за геноциднии колонисти со имоти ограбени од нас
православните не само до 1913 година и потоа, и за време на Втората светска војна за кои Арамиите
Арнаути немаат доказ за сопственост, платен имот на сопственикот кој пред тоа го поседувал. Веќе е
време Македонците да ги тужат Арнаутите за геноцид, и да започне постапката да им се вратат сите
имоти на домородното православно македонско население,жртва на Арнаути само Турци и Фашисти.
Goce Adzievski Нека ми посочи некој имиња на Македонци кои извршиле геноцид врз Македонци од етничката група Албанци , како
што се озлогласените Џемо и Мефаил кои пљачкале и вршеле геноцид во западниот дел на Македонија.

КОЈ ГО НАРЕЧЕ ЃОРЃИ КАСТРИОТ НОВ АЛЕКСАНДАР ? БИСКУПОТ БЛАСИО ДЕ ЛИНО!
Sabri Godo, Skanderberg, Historisches Roman, Verlag „8 Nëntori“, Tirana, 1983, пиши за Ѓорѓи Кастриот,
кој бил таканаречен Скендербег, дека тој бил и се борел како Пир, „орелот од Епир“, во градот Аргос.
Ѓорѓи Кастриот во Италија бил наречен Нов Александар, што било дело на бискупот Бласио де Лино.
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА БИЛА ВО ЕПИР ,А НЕ ИЛИРИК (ЦРНА ГОРА ), ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ ЕПИРЦИ
СПОРЕД МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ ПИР - СЛЕДИ ИЛИРИДА Е ДЕЛО НА УМНОБОЛНИ ИЗРОДИ САМО
СО ЧОВЕЧКИ ЛИК; СО ТОА ШТО ШВАЈЦАРИЈА , БЕЛГИЈА ...БИЛЕ ДРЖАВИ НА ПОВЕЌЕНАРОДИ, А
ШКИПТАРИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ВО 16 ВЕК, Р .МАКЕДОНИЈА НЕ СМЕЕ ДА Е ФЕДЕРАЦИЈА
Еден Абдал Халили говори,Илирида уште важела, без тој арнаутски монструм да не знае,Илирик бил
северно од реката Дрим денешна Црна Гора,а јужно Епир,провинција која римскиот император Нерон
ја нерекол само според македонскиот крал Пир, претставен како богот Арес како што бил и нашиот
Александар Македонски- во Библијата. Него го родила змијарка, а змија го родила и Георг Кастриот,
кој исто така бил како богот Арес-тој ги краси мозаиците во Бригија со својот Бригос (Драч) и Пеонија.
според Франсоа Пуквил, Ѓорѓи бил Македонец, а за другиизвори македонски и епирски крал. Следи
ништо шкиптарско, а самиот поим Шкиптар во негово време и не се употребувал. Оставштината на
неговото семејство било 100% на наш пелазгиски=тн.словенски јазик- никогаш немало Шкиптаришта.
Бидејќи во Р .Македонија во 16 век немало никакви Шкиптаришта ( Г. Вајганд, 1924), Р.Македонија
била само наша македонска, а никако шкиптарска со бело кавказко кеченце.Така таа немала
совпаѓање со повеќенародните држави Швајцарија, Белгија...со свои домороднинароди, а
Шкиптарите се населиле во Македонија- види моја книга: „Албанците во Р .Македонија- само од 1780
година“, како и други кои се најдуваат во www.brigien.com за потеклото на Албанците, нивните
ѕверства и се друго...Исто така, види и во Германската национална библиотека и Европската
библиотека со своите каталози...
Од наведеното произлегува,Арнаутите (Черкезите,Татарите и Шкиптарите) се ТИКВАРИ- ЛАЖГОВЦИ.
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА СТАВИ ВО СВОЈОТ КАТОЛОТ МОЈАТА 29 КНИГА :
„ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ“- ЕВРОПА НЕ ЛАЖЕ СО ВЕКОВИ
На 15.10.2016 ја објавив мојата 95-та книга „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“, стр. 150,
во која се потврдува, потеклото на Словените се само тези и теории. Или инаку кажано, Словените
како народ останале најголема лага-до денес ниеден автор не нашол никаков доказ/наод за било што
донесено на Балканот. Ова е претствено од мноштво автори. Бидејќи за Словените имало само тези и
теории, НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје писмено ми соопшти, бидејќи во книгата го немало тој нивни
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број ISNB, мојата книга нема да се внесе во нивниот каталог, и таа нема да им биде достапна на оние
заинтересирани да видат кои автори сум ги претставил (Љ.Нидерле...). Бидејќи Германската национална
библиотека неа ја постави на својот католог по некој ден од завереното писмо во НУБ, се потврди, во
Р.Македонија има уште кадри кои ги мразат Македонците, правејќи не нас Словени овде дојдени од џенемите,
а Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) домородни, иако од нив во 16 век во Македонија немало трага. Па
ние страдаме само поради Словените, Свемирци или Земјоутробци.
На 18.01.2017 ја објавив „Ромеите (тн.Византијци)=Христијани-Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци, стр. 260.
Неа Германската национална бибилотека е прифати како 28 книга. Со неа се потврдува, тн. Словени
(Склавини) биле домородни на Балканот, само Повеќебожни со својот Хор- египетски Хорус.
Денес (12.04.2017) мојата по ред 97 книга „Тракискиот и илирскиот јазик македонски диалекти“, стр, 204, од
30.03.2017 е 29-та прифатена книга од Германската национална библиотека. Бидејќи тракиски и илирски јазик
биле македонски дијалект, а Македонците биле Пелазги (Јустин) со пелазгиски јазик, кој бил само
тн.словенски, вистината е јасна: Македонците се свои на своето. Наведеното говори, никој не смее да го
оспорува македонското име, никој не е овластен да го става името на референдум како чин на предавсто, и на
сите Немакедонци во Р.Македонија им следат само граѓански права.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) НЕПРИЈАТЕЛИ НА НАС ПРАВОСЛАВНИТЕ ,
НИ ГО ЧЕСТИТАЛЕ ВЕЛИГДЕН- ДО КОГА ВАКВИТЕ ЅВЕРОВИ ЌЕ БИДАТ СО ПРЕВРТЛИВ МОРАЛ ?!
Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите), потврдени- докажани непријатели на се
православно, уништивајќи се православно (православни, православни објекти и недозволувајќи да се
гради било што православно), денес (15.04.2017) им ја честитаа Велика Сабота на православните
кои не можат да ги замислат и поднесат, неплаќајќи ништо (вода, комунали, струја...) на
православната македонска Р. Македонија. До кога Арнаутите турски=муслимански Одметници ќе
бидат со превртлив зломорал ?!
ЛУЦЕРКАТА ВО ИСХРАНА НА ЖЕНИ СО ПООДМИНАТА ВОЗРАСТ И СО ОТСТРАНЕТИ ЈАЈНИЦИ
По 4 годишен научен соработник во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен- Германија и
докторирањето исхрана во Универзитетот за земјоделски науку во Виена- Австрија, истиот ден се
вратив назад и бев советник по сточарство...во ЗИК „Пелагонија“-Битола. Во Комбинатот при исхрана
на крави со огромни количини на луцерка беше честа појава на цисти на јајниците. Ова беше поради
тоа што луцерката содржи високо ниво на фитоестрогени. Со ограничување на дневните количини на
15 кг во свежа- силирирана (конзервирана) и со 3 кг сено луцерка, се поврати првобитната состојба.
Со тоа што кај маториците постои комбинирана исхрана со луцерка, истиот случај е и кај нив.
Бидејќи луцерката содржи високо ниво фитоестрогени, таа успешно може да се користи во исхрана
на жени со поодмината возраст и со отстранети јајници,и тоа како салата....Таа се користи во Европа.
Е познато дека естрогените учествуваат во искористувањето на калциумот, и поради недостатокот на
естрогени коските стануваат порозни, нашите македонски мајки поради недостаток на калциум а без
тој да се надополни со додатоци се се пониски, а и животот е пократок. Да не се изуми, возрасните се
со 25% искористување на капциумот. Со тоа што луцерката е богата се калциум, се се објаснува.
СПОРЕД ОТО ФОН БИЗМАРК, „НЕ ПОСТОИ АЛБАНСКА НАЦИЈА“
Денес (17.04.2017) во ФБ- страниците од Бобан Јеленковиќ го презедов пренесувањето на авторот
Крсто Крцун Драговиќ:
Ото фон Бизмарк - »Не постоји албанска нација«
Текст у фокусу(серб.), страна 46:
»Велике силе према томе, нису показале спремност да помогну превремено рођење једног албанског народа.
Као гласноговорник и председавајући Берлинског конгреса 1878. године, Бизмарк је квалификовао
Меморандум са речима: ,,Не постоји албанска нација.«[1]
Источници:
[1] Joseph Swire, Albania: The Rise of a Kingdom, Arno Press, 1929. стр. 3; Albert Mousset, L'Albanie devant
l'Europe (1912-1929), Delagrave, 1930 стр. 7; Stavro Skendi, Beginnings of Albanian Nationalist and Autonomous
Trends: The Albanian League, 1878-1881, he American Slavic and East European Review Vol. 12, No. 2 (Apr., 1953),
(стр. 220) pp. 219-232.
Ставром Скенди(Stavro Skëndi) цитира Ота фон Бизмарка
Текст у фокусу(серб.), страна 220:
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»Први чин албанске Лиге који су учинили, дакле био је протест великим силама против настале ситуације. У
резолуцији упућеној берлинском Конгресу 15. јуна 1878. године, је написано: ''Отаџбина нас је позвала да се
ставимо њену службу. Ми не правимо разлику између вероисповести. Ми смо сви Албанци''[1] Али Бизмарк је
такву резолуцију одбацио, једним кратким одговором: ''Не постоји албанска нација''«.
(енг.)
»The first act of Albanian Leauge was therefore to protest to Great Powers against this situation. In a resolution
addressed to the Congress on June 15. 1878, it declared: ''The fatherland has invited us to place ourselves at its service.
We make no distinction between creeds. We are all Albanians.''[1]. But Bismarsk dismissed it with curt answer:
‘’There is no Albanian nationality.''«
Источник:
[1] Albert Mousset, L'Albanie devant l'Europe (1912-1929), Delagrave, 1930., стр. 35.
Извор и назив дела:
Наслов : Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens, 1877-1908
Страна: 46
Том 9 књиге Albanische Forschungen
Аутор : Hanns Dieter Schanderl
Издавач : O. Harrassowitz, 1971
(II)
Извор и назив дела:
The American Slavic and East European Review Vol. 12, No. 2 (Apr., 1953), pp. 219-232
Наслов: Beginnings of Albanian Nationalist and Autonomous Trends: The Albanian League, 1878-1881
Страна: 220
Аутор: Stavro Skendi
Boris Apostolov Навистина не постоеше, но Австро - Унгарската династија, на тлото на Македонија ја создаде вештатчката држава
Албанија, на која и дадоа знеме со двоглав орел и германска модифицирана азбука.

АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) ВО 1913 НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО
Во 19 век во денешна Јужна Србија биле колонизирани Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари). Тие
биле само Муслимани=Турци. Следи „Призренската лига“ била само турска=муслиманска. Арнаутите
исто биле дури во 1912 година: „ Веќе на крајот на Декември 1912...Турците тајно организирале
отпор ...против Србите. Овие потоа реагирале со крвен масакар на албанското население...“ Ова го
пиши Ханс Христиан Лер, 2010. Бидејќи Турчин=Турчин, тие во 1913 година биле без национално
чуство, а школи на шкиптарски јазик отворила Австрија, само од 1924 година (Викинсон).Па јазикот и
државата биле дело на Австрија.Значи, Арнаутите во однос на Македонците се ништожници, а и
неблагодарни.
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА И ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ, НЕЈЗИН НАРОД НЕМАЛО
Шкиптарија историски не била позната. Постоела само една област Арванија, која била само во наша
-Македонија. Па еве што стои во еден анонимен пишан извор, од 1614 година, кој се најдува во ЈАЗУ,
Загреб, под бр. 773: „Арванија е мала област која античките народи ја нарекувале Македонија, т.е.
таа е дел од Македонија, бидејќи Македонија опфаќала многу земји и области кои биле населени со
Македонци. Обла ста Арванија ја населувало словенско население од древните Пелазги- Мионите, со
други зборови Мизијците. Таа област денес го носи името Матија (Emathia) првобитното име на
Македонија, но и Долна Мизија...!“.
Ова може да се потврди со потеклото на семејството на Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег). Јулиус Писко
во „Скендербег“. Виена, 1894, наведува: „Кастриотите наводно потекнале од Ематија во Македонија“.
Па што била Арбанија ? Само македонска област, потврдено од мноштво автори, каде се говорело
само тн.словенски јазик. Тоа го потврдил истиот автор Писко кога тој говори за Георги Кастриот само
со словенски јазик. Следи сета оставштина на семејството Кастриоти била само на наш јазик и говор.
Што бил тој Георг Кастриот ? Само македонски и епирски крал, а Епир според македонскит крал Пир.
Бидејќи овде ништо не е спорно, следи прашањето, на која црква Арбанија и припаѓала ? Па само на
нашата македонска Охридска архиепископија со македонскиот тн.старо-словенски јазик, и тоа 100%
Арбанија била под Охрид, а никако под Ohër- а токму тоа ë е само наш тн.словенски теменвокал. Не
само тн.словенски теменвокал, тн.словенски одродени Арбани го имаат македонското ѕ, сите други
тн. словенски гласови, во презимињата тн.словенско дативно у и т за трето лице еднина кои ги нема
во арбанската граматика. Ова не е се- тие ги имаат сите Вукови гласови, а Вук Караџиќ творел само
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во 19 век. Следи арбанскиот јазик бил само нов. Ова го потврдил и Ами Буе, според кого јазикот се
создавал во негово време, значи во 19 век. Таквиот народ бил неписмен, потврдено од Фалмерајер
(19 век). Па кој го создал овој непознат народ со јазик ? Австрија- таа отворила прва школа во 1924 г.
За тој вештачки народ пишела и една бугарска авторка-за основањето и кај Ханс Христиан Лер, 2010.
Бидејќи јазикот содржел монголски зборови, татаро-турски, пиши Густав Мајер. За доказ дека тој бил
и турски Турци,Арбаните (Шкиптарите) и Гегите (Черкезите и Татарите) тешко ги учат нашите родови.
АВСТРИЈА АРБАНИЈА (ТН.ШКИПТАРИЈА /ТН.АЛБАНИЈА ) ЈА СОЗДАЛА САМО ПРОТИВ СЛОВЕНИТЕ
Историски е познато дека само поради православна Русија со пелазгиски=тн.словенски јазик народот
на Балканот како православен и со јазик како Русите бил подложен на одродување и истребување.
Ханс Христиан Лер, Основање на Албанија, Виена, 2010, пиши: Европските големи сили во 1815 год.
создале политички поредок, што опстоил до 1914 год. Па следи Шкиптарија (тн.Албанија) веќе била
создадена, дело на Австрија. Како тоа се случило ? Австро-Унгарија ги следи своите интереси уште
во 1699, во 1718 година со протекторат на католиците „во северниот дел на Албанија“. Ова говори
дека Австрија го заштитувало католичкото население, но не православното кое масовно продолжило
да се исламизира... По налог на Виена султанот ја укинал Охридската архиепископија, под која 100%
била Арбанија. Австрија испраќа свои свештеници, а православните крварат- за водачот на Ватикан
до 1918 година Виена било нормално. Од 1855 Виена го испраќа Францисканер и Језуити, и тоа тие
да го подржуваат градењето на манастири, а Османите на православните им ги палеле, рушеле и се
од нив плачкале- огромна злосторничка разлика на неправославниот свет. Тоа не било се: „На крајот
на векот учествувале да градат школи и се зафатиле свештеници за диоцезата Скутари во Австрија
да образуваат“-православните ги ставале на жарови...Само „Виенската влада од 1878 година немала
интерес од 1878 година Албанија да ја приклучи на Хабсбуршкото Царство...во Албанија да го
зголеми влијанието...против Србија и Црна Гора“ кои биле православни, и најважно ист народ со
оние Руси против кои се бори Ватикан и ватиканската Европа и САД со човечките изродиРотшилдови итн.
Зошто никаде ја нема Македонија и нејзините Македонци, кои само тие постоеле,имале своја своина,
а Европјаните не знаеле за нужници, никако лајци и паници според богот Пан а од панот се правеле
паници. Не само тоа, во Европа имало канибализам во 16 век (Х.Џ.Велс). Тие се договориле да не се
возобнови Македонија, па како моќна држава крваво ја растуриле СФР Југославија, а сега од моќната
Турција се плашат, а таа била на Османите. Тие биле Комнени ( Јозеф фон Хамер, Ланге), што лично
го признал и Мехмед II. Ама тие биле и Македонци ( Р.Ланге).Еј кутри Европјани..,се само македонско.
АВСТРИЈА ОСТАНАЛА НОСИТЕЛ НА ИСЛАМСКА=ТУРСКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА
Австрија на германски јазик, кој бил протестантски на Србинот Лутер, носела име Österreich=Источна
Држава или Источно Царство. Такво било и останало Источноторимско Царство- од 16 век Византија.
Нејзината Виена бил католички центар се до 1918 година, на Ватикан, гробар на православието без
прекин од 1071 година се до денес, и засекогаш во се. Следи Австрија учествувала како голема сила
да ја крои судбината на православните, на своја сметка,што било само во полза на исламот.Ова било
поврзано и со изјавата на последниот премиер на Цариград Лука Нотарис, кој како сите жители на Цариград
премногу го мразел католицизмот, само крволочен, арамиски и смртносен за православните.
Австрија како голема сила во 1815 година учествувала за создавање на политичкиот поредок, кој се одржал до
1914 година, а веќе Австрија била носител за создавањето на непостоечката тн.Албанија.
Австрија не се задржала на новата држава и со нов јазик непознати во историјата, таа се зафатила и за
создавање на исламска=турска Велика Албанија иако Албанија била само на Кавказ (...Страбо...).
Ханс Христиан Лер, Основање на Албанија, Виена, 2010, пиши: „...На 20. декември 1912 австрискиот
амбасадор на претставниците на другите држави им ја претставил картата на Виена за планираните граници.
Према австриската желба според етничките граници би требало на Албанија да и припаднат исто така
градовите Ипек (денес: Пеќ), Призрен (Призрени), Дјакова (Дјаковица) и Скутари“.
Не случајно, Австрија не ги осуди Тиранската платформа и крволочните изјави на Рама и Тачи- гнаси.
Goce Nikoloski to Risto Ivanovski
·

"ROBERT DUKA", kao "RISTO IVANOSKI" i negovite albanci set
-korov,gamad...
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ВО ШКИПТАРИЈА НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИОТ- ДОКАЗИ: 1) НАРОДНИОТ ЈАЗИК
НА ЃОРЃИ КАСТРИОТ (ТН.СКЕНДЕРБЕГ)... ВО 15 ВЕК БИЛ СЛОВЕНСКИ; 2) МАКЕДОНЦИТЕ ОД
СРЕДНА И СЕВЕРНА АРБАНИЈА ГОВОРЕЛЕ САМО СЛОВЕНСКИ; 3) ЗАДАРСКИТЕ АРБАНАСИ ВО
18 И 19 ВЕК ГОВОРЕЛЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК; 4) МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕНЕШНА ШКИПТАРИЈА СЕ
УШТЕ ГОВОРАТ МАКЕДОНСКИ (ПЕЛАЗГИСКИ=СЛОВЕНСКИ). 5) ШКИПТАРСКИОТ Е МОНГОЛСКИ...
1) Од државниот архив на Дубровник (Letter e Comemoriali, 99, lev. 1430/35, 208), следи наведеното:
„Во срединиот век во македонската област Матија, во сите поголеми места постоела словенска
канцеларија, во кои се пишувало на словенски јазик и со кирилско писмо...Дубровачката влада го
замолила унгарскиот крал Сигисмунд, на властелинските кнежества и војводства во таа земја, на
Иван Кастриот, Архонт Спан и на Андреј Топија, во иднина во своите писмени пораки да им се обраќа
исклучиво на словенски јазик, бидејќи тие земји со светот комуницираат исклучиво на словенски јазик
и со Кирилско писмо...Со оглед на култот кон својот јазик и своето писмо, во тие земји не се држат
луѓе кои знаат да пишуваат на латински јазик...!“. (Без ништо посебно шкиптарско-тоа 100% лага, Р .И)
2) Во 17 и 20 век во Северна и Средна Матија се говорело словенски јазик- па од тие простори биле
Мијаците. Следат извори: Д. Јаранов пиши за движењето од Албанија кон исток во 15 и 19 век, во
„Македонски преглед“, Софија, 1932; Јован Ф. Трифуновски, Словенското население од Северна
Албанија преселено во западниот дел на Македонија, „Балканика“, Белград, 1986; Исто така, тој пиши
и за Македонските родови од Полог со потекло од Албанија, во „ Годишен зборникна Филозофскиот
факултет“, Скопје, 1966. Значи Мијаците потекнале од Северна Шкиптарија,и го говорат словенскиот.
3) Сета арбанска топонимија била само тн.словенска. Ова било и поради тоа што во неа не е познат
друг јазик различен од пелазгиски=тн.словенски. Ова било повод задарските Арбанасите во
Далмација во 18 и 19 век говореле само на словенски јазик. Се заклучува, Арбаните биле само 100%
тн.словенски изроди- гробари на својот род.Еве го доказот: Арбан=ар бан.Па ар=ор до ораница- нива,
и бан за управител до бановина.Самите поими се 100% само тн.словенски.И самите Шкиптари велат,
тие биле Пелазги- е точно.
4. Македонците во денешна Шкиптарија се уште говорат само пелазгиски=тн.словенски, јазикот на
Платон а и Хомер (за словенски јазик пишел германскиот лингвист Пасоф- 1815, грчкиот лингвист
Чулкас 1907 итн)
5. Бидејќи Арбаните=Арбанасите се одродиле од својот словенски јазик како Шкиптари имаат
зборови кои се монголски(татаро-турски,потврдено од Г.Мајер) Токму и затоа тие Турци грешат со
тн.словенски родови.
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕН АРБАНИ=ТН.СЛОВЕНИ, ГИ ПРОМЕНАЛЕ ТОПОНИМИТЕ
Во Србија, Црна Гора и Македонија топонимите останале непроменати. А зошто ? Затоашто на тие
простори се говорел јазикот на нивните претци. Па каде се сменети топонимите ? Само во Грција и
Шкиптарија ! Зошто ? Само поради тоа што Еладците (тн.Грци) и Шкиптари се одродени Пелазги=тн.
Словени. За словенски јазик како Хомеров јазик пишеле германскиот лингвист Пасоф-1815...и грчкиот
лингвист Чулкас- 1907. Следи Критјаните во 1913 година го разбирале јазикот на Бугарија, но не и на
Елада катаревуса од 1868 год.,реформиран Александријски Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е.
Бидејќи Шкиптарија 100% била под Охридската архиепископија со црковно- словенскиот јазик, потоа
од 1830 година сосе 100% Елада под Соборната црква Св.Димитрија“- Битола со јазик коине, ништо
немало било што посебно шкиптарско. Шкиптарскиот јазик бил нов, само од 19 век, дело на Австрија.
Па токму и затоа, како во Елада со својот Јолк променет во тн.словенски бог Велес (Волос), губејќи го
смисолот на измените..., и во Шкипарија биле извршени геноциднипромени на топоними на народот
кој живеел до 1912 година, а Австрија за австрискиот народ Шкиптари создале шкиптарски јазик, за
кого први школи отвориле само во 1024 година. Бидејќи шкиптарскиот е и монголски јазик, се е јасно.
Еве само некои измени: Белград (Берат), Коњух ( Елбасан), Горица (Корча), Кроја (Круја)...Па измени
се вршени и во Косово, дури наједноставно со т трето лице еднина: бунар + ит = Бунарит итн. итн. На
ова не се задржале, дури во Р .Македонија Охрид (Ohër)-ë само тн.словенски темен вокал.Е предрско.
ЃОРЃИ КАСТРИОТ (ТН.СКЕНДЕРБЕГ) ПО ПОТЕКЛО БИЛ БРИГ- БРИГИ БИЛЕ ВО ...ДРАЧ...
Јон Аргинтеану, Историја на Арм Македонците (Власите), Букурешт, 1904, пиши Јон Музак напишал
хроника на својата фамилија во 1510 година. Неговото кнежество била Томорница... „Прадедото на
Скендербег, Константин Кастриот, наречен Месарет, стоел на чело на тоа кнежество до крајот на XIV
век, кога конечно истото потпаднало под турска власт“.
Па Георг Кастриот, преку својот дедо Константин, води потекло од родот Месерати, кои биле Бриги.
Вилкинсон пиши: „Перхебинци, Брузи, Масарети или Дасарети, и Бои или Бовини“- тие биле Бриги, а
Бриги биле во Драч...Дебар...: Бриг=бриж=брж=брз + јак = Брсјак.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ВОДАТ „АКТИВЕН АПАРТХЕЈД“- САМО ЗЛОЧИНЦИ
Ханс- Лотар Штепан (2004), во „Македонскиот јазол“, на страна 29, пиши: „Македонските Албанци, во
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нивните желби за сегрегација, за активен апартхејд, не останаа само на зборови: се палат куќи, се
демолираат цркви, а христијанските Словени (Македонците, Р.И.) се протеруваат, киднапираат, со
насилство и убиства се приморуваат да ги напуштат своите домови. Не масивно и спектакуларно,
туку со поеденечни акции, а сепак систематски и консеквентно- и оттаму во основа со ист исход како
и српското етничко чистење во Косово.
Ова однесување не води кон заклучокот дека за неискажливите страдања кои ги претрпеа од Србите,
Албанците крваво ќе се осветат на невините и за нив потполно безопасни Македонци“.
И како е можно Арнаитите (Черкези, Татари и Шкиптари), како двоконтинентално- дворасни злочинци,
да бидат подржувани. Ова го објаснува авторот: „Ваква реченица...Но на Албанците им е
дозволено ...од кој се закануваа (со меѓународна помош ! (Зарем дрскоста и доларите се доволно
издржан аргумент во XXI век во светот да се внесе нова неправда ?)“.
А за пари се е можно: „...на албанското малцинство во Македонија му се обезбеди право на вето во
донесувањето на закони- наводно ‘само’ за закони кои ги тангираат малцинствата. Но, како што во
летото 2002 год. неофицијално рече амбасадорот Шрамаер: ‘Кој закон не го прави тоа?’ И сега
Албанците во Македонија можат по волја да одобруваат и спроведуваат закони албанското
малцинство може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“..
Еј Македонски народе ослободи се од арнаутскиот апартхејд со Рамковен договор од САД инвазијата
од Косово- САД базата, гробница на се православно и тн.словенско, подржано од Европа и Ватикан.
Со тоа што до 1913 година имотите на Арнаутите се присвоени православни, што продолжило и
потоа се до денес, со Арнаутите е решливо- ако не ги сака Турција, нека си ги земат Европа и САД.
AРАНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) СЕ САМО ОКУПАТОРИ НА МАКЕДОНИЈА
Ханс- Лотар Штепан, „Македонскиот јазол“, 2004, стр. 26, пиши: „ Еден од елементите од албанскиот
арсенал на трикови е и систематското оцрнување на нивниот противник, Македонците. Во една
прилика, кога Албанците во Македонија излегоа на демострации (а зошто да не прават тоа), на 7
април 2001 год. во Франкфуртер Алгемајне Цајтунг се појави образложението на еден Албанец:
‘Ова се демострации против македонскиот државен тероризам.’
Очигледно дека меѓународните обвинувања за тероризам на адреса на Албанците од УЧК внесе кај
нив толкав немир (бидејќи им штетеше на угледот), што веднаш се искористи како средство за едно
целосно измислено контраобвинување, за да меѓународниот фокус се сврти од гредата во своето око
кон трнот во македонското око. Прастар метод.
За да на Македонците и светот им дадат претстава за големината на нивните политички и
територијални аспирации, некои радикални Албанци, со досега невидена агресивност, ги нарекоа
Македонците ‘окупатори’.
Окупатори ? Словенските Македонци се окупатори во сопствената земја, во која живеат веќе 1400
години! Зарем никој нема храброст да ги запре Албанците и да им каже дека тие, како натрапнициво
Македонија, се вистински окупатори !?“
Бидејќи Арнаут означувал одметник, бандит, човек само да прави бела- белаџија, балист, а такви
биле и останале Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), „чума“ на Домородците (Македонците...) и
„краста“ на Православните, Европа и САД нив ги подржува-тие од 1071 година се со „чума“ и „краста“.
„СПОРЕДБАТА МЕЃУ КУРДИТЕ И АЛБАНЦИТЕ Е СЕКАКО ТОЛКУ ОЧИГЛЕДНА ...“.
Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија“,2003,на стр. 312, пиши: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците
е секако толку очигледна што довело до општ впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги
истребуваат своите соседи- христијани, потчинувајќи и се на својата религиозна омраза. Ова тешко
би можело да се каже дури за Курдите...“. Кон ова да се додадат нивните игри се како на Курдите, а и
белото капче било кавказко: Геги се 90% (Черкези и Татари) од Кавказ со Црноморие- Шкиптари 10%.
Овие Турците ги викаат Арнаути, со значење одметници со векови до денес- смрт за Православните.
Pavle Angjelkovski Tokmu zaradi toa nivno zlostornicko povedenie i omraza koja e imanentna kon site so koi go delat prostorot vo koi ziveat,
a posebno dokazanoto organiziranje protiv pravoslavnite e glavnata pricina zosto zapadot gi poddrzuva. Vprocem agendata protiv
pravoslavieto, zapadot permanentno ja sproveduval i se uste ja tera. Inaku koga veke albancite baraat da se proglsel genocid vrz niv i ako se
otvori debata i da se stavat istoriskite dokazi, no ne samo od 1912 tuku i od prethodnite stotina godini, ke se dojde do soznanieto deka tokmu
albancite se tie koi vrsele genocid vrz makedonskoto pravoslavno naselenie. Toa postojano go pravele so poddrska na drzava ili drzavite koi
politicki dominirale na teritorijata na Makedonija. Edinstveno nemale moznost da go vrsat genocidot koga Makedonskoit narod bil pod
okupacija na Kralstvoto Srbija, togas za zal srbskata politika vrsela teror vrz Makedonskoto naselennie. I sega ne nie Makedoncite, ami
albancite bile ganocidizirani. Hmmm, likavi, lazovni,necesni i kriminogeni vo sr'z se pokazuvaat postojano. No, so Gospod napomos, kako sto
sme pobeduvale ka pobedi Makedonskiot narod i sega, neprijatelite i nivnite stranski zapadni patroni. Da zivee Makedonija i Makedonskiot
narod. Britanskata imperija ke padne vo Makedonija!

БИДЕЈЌИ ЗА ЕВРОПА И САД МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ ОСТАНАЛЕ САМО СЛОВЕНИ, ТИЕ СЕ
ДО ДЕНЕС НЕ НЕ ПОДНЕСУВААТ НАС ДОМОРОДЦИТЕ - НА 27.04.2017 ИЗВРШИЈА ДРЖАВЕН УДАР
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Историски нема ниеден материјален доказ за преселби на Словени северно од реката Дунав на овој
наш Балкан-во Македонија. Словенскиот јазик бил само пелазгиски, на кого говорел ...Платон...и сите
Балканци. Тн.старо-грчки (коине) бил само македонски Александријски Птоломејов јазик- 300 г.п.н.е...
Ватикан без прекин од 1071 година започна да го уништува православниот свет. Со пропаста на она
Источноримско Царство (тн.Византија) кое беше брана да не навлегува исламот во Европа, се смени
состојбата во полза на исламот, а на штета на целото христијанство... Следи да се одлучи, да не се
создаде голема држава на Балканот- никогаш да не се возобнови Македонија, името Македонија и се
македонско да не се употребува. Името Македонија беше заменето со Грци (Греики), име без да
биде во употреба се до со Отон Први кој со Цар Самуил и еден негов брат непознат по име говореле
само на склавински (тн.словенски) јазик. Германскиот бил само протестантски, не на било каков
Германец според името на тн.словенски бог Герман, име со тракиско потекло ( Г. Вајганд, 1924), туку
на Србинот Лутер, а тој таков народ го обединал не некаков си Германец туку само Србинот
Бизмарк.
Токму тој Отон Бизмарк самиот истакнувал дека неговата баба не знаела да гугнигермански туку
„сорабски“, Лајбниц, која на Петар Велики во местото Торгав му кажува: „нашето потекло е исто,
двата сме Словени“- се било само наше тн.словенско.
Е токму такви Германци биле Хазбурзите, кои со својата Австрија биле најголеми противнициза се
македонско. Еве ти го Хан Австриец и Могерини Италијанка, а за Бејли недонесеното чедо на
унгарскиот Сорос Хазар, чиј хазарски еврејски јидиш јазик бил воглавно словенски, нема што да се
бара било што македонско.
Било како било, настаните кои се случиле во Р .Македонија потврдија дека народот мора да преземе
се во свое раце- партиите се во служба на група моќни граѓани и поединци, Рамковиот договор да се
прогласи неважечки со агресија на САД со НАТО- профитна воена организација на Ротшилди,
Роквелерови и други изроди со човечки лик.
ВО Р.МАКЕДОНИЈА МОРА ДА ГРМИ- АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ СОСЕ ШПКИПТАРИТЕ )
100% СЕ МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗИ ЗА СВОИНА НА УКРАДЕНИ ИМОТИ
Многу автори пишеле за Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите), како тие биле колонизирани,
со своите родови. Автор сум на мноштво книгиза Арнаутите=Одметниците со своите зулуми, како се
православно присвојувале, православни убивале и масаркирале. Сум собирал автори кои за тоа тие
пишат, и тоа странски и македонски. Таква беше и мојата книга „Албанците во Р .Македонија- само од
1780 година“, како и другикои се најдуваат во www.brigien.com за потеклото на Албанците, нивните
ѕверства и се друго...Ќе се види дека Арнаутите за ниеден свој имот немаат ништо платено, а ние во
Р.Македонија нив ги прогласуваме за Илири и Дардани. Каде се чуло видело кавказките Черкези сосе
црноморските Татари, кои Русите ги избркале, тие со монголски одлики, обичаи...да бидат Илири а и
Дардани, според дарда круша на шкиптарски, иако Дарданија никогаш не бил/е крушарски просторДардан=дар дан бил 100% пелазгиски=тн.словенски јазик на кого пишеле...Хомер...Платон...Прличев.
Бидејќи Арнаутите, за кои вели Султанот Селим III (1789- 1807), во 1795 година .„...Тие го уништуваат
најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на
разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“, тие
нема што да бараат во Р.Македонија освен само граѓански права, никако шкиптарскиот јазик кој е
монголски. Па Арнаутите само како Турци тешко ги учат и употребуваат родовите на белата раса.
ИМЕТО ШКИПТАРИ БИЛО НОВО, САМО ОД 18 ВЕК. ЕЈ КУТРИ ШКИПТАРИ НЕ ЗНАЕТЕ КОИ СТЕ
Читаме, Арбанасите биле Илири и Дардани. Бидејќи Илири=Илири, а Дарданите биле Траки, еј кутри
Арбанаси не знаете кои сте- па затоа и нема потреба да знаете. Најбитно е што, вам како на Илири и
Траки ви припаѓа(л) цел Балкан- Европа со САД ве подржува, Балканот како ваш да го тероризирате.
Читаме, во употреба било името Arbën- Arbër. Самото ë е само тн.словенски теменвокал. Па
Шкиптарите биле само одродени тн.Словени. Бидејќи темниот вокал го нема во името Арбанас во
Далмација (Дубровник...), Црна Гора (Подгорица...) и Македонија (Дебар...), Арбанасите се
тн.словенски изроди во последните векови со само тн.словенски теменвокал кој го нема коине (од 19
век тн.старо-грчки) и латинскиот јазик.
Ова не се- името Шкиптари било само од 18 век, и тоа после масовната исламизација- само
православни изроди. Следи претходнотие биле само под Охридската архепископија се до 1767
годна, а потоа само под Цариградската патријаршија, дури од 1830 година само под соборната црква
Св.Димитрија- Битола, со двоглав орел, кој ги краси македонските цркви. Шкиптарите како
православни изроди цркви со двоглав орел ништат...
Тие објаснуваат, тие биле „синови на орелот“, што е произволно, затоашто Шкиптар=Скиптар=жезло
на архиепископот, со својот двоглав орел. Бидејќи за православните Шкиптарите се зло, тие се
„синови на злото“.
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НИКОГАШ НЕМАЛО АЛБАНЦИ НИТИ ШКИПТАРИ ТУКУ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ АРБАНАСИ
Марин Барлети (16 век), Скендербег, се трудел да го внесе римското име Албанци. Бидејќи никогаш
тоа име не било домашно, тоа не било прифатено. Следи да постои Шкиптарија со свои Шкиптари.
„Името Шкиптари било само од 18 век, и тоа после масовната исламизација“- од последниот напис.
Па како се викало населението ?: Само Арбани потврдено до Ана Комнена (11 век) и Георг Агрополит
(13 век). Следи името Арбер да се употребува за Арбанасите кои во 18 век се населиле во Задар, чиј
јазик бил само словенски. Шкиптарскиот јазик бил само од 19 век, дело на Австрија.
Ево докази за името Арбер, преземено од Зеф Мирдита, кој како арбански=тн.словенски изрод, пиши:
„...Сите називи на часописи и новини во Италија кои излегуваат во 19 век секогаш ги употребуваат
само името Арбери, а никако Шкипни, односно Шкиптар...“. Па тој ги наведува доказите кои следат: ...
СПОРЕД Х. Г.Џ.ВЕЛС И ДРУГИ, САД БИЛ КАЗАН НА РАСИ РАСТОПЕНИ- ЕДЕН АЗИЈАТ СО АЗИСКИ
ПОТЕКЛО СЕ УШТЕ НЕ РАСТОПЕН ПРИЗНАЛ АЗИСКА ВЛАСТ НА АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ)
САД бил еден казан во кого имало растопени сите раси (Х.Џ.Велс и другиавтори), со англиски јазик
кој го победил германскиот со два гласа. САД во Р .Македонија си го испрати својот Азијат од мајка си
роден, од татка си склепан, да ја роди и склепа азиската арнаутска тн.нација на негови азиски браќа
Арнаути (Черкези и Татари),кои ќе ја родуваат и склепуваат Велика Албанија, која ќе се протега се до
со кавказка Албанија со своите соседи Черкези и Татари. Македонскиот народ со постледена своина
со докажана и потврдена старина вели: „крвта не е вода“.Следи САД Азијатот со црна монголска коса
со дебело влакно одлика на повисоко ниво на естрогени, потврдени како канибалистички дури и кај
свињите 113 ден ако е породот, е познат татарбифстек недопечено крваво месо потврдено и видено
од злосторите на Арнаутите од последните неколку векови со режење на кожи, трговија на органи од
живи православни жртви итн. Секоја чест на САД со своите Хазари, кои „во 8 век користеле писмо на
Словените од 22 слова“, со свој еврејски јидиш кој бил само словенски. Проклета да си хазерска САД.
КНИГАТА НА МАРИН БАРЛЕТИ ЗА СКЕНДЕР - БЕГ БИЛА ФАЛСИФИКАТ
Марин Барлети, книгата за Георг Кастриот, Скендербег, ја напишал многу после смртта на нашиот
Георг Кастриот. Тој во неа внесол работи како што тој сакал, и напишал, дека Георг Кастриот многу
мал бил обрежан како заложник и што не друго, дури прокатиличка книга, искривувајќи ја вистината
за тој наш Великан, чиј народен јазик бил само нашиот тн.словенски. Па тој бил само православен...
Следи постои поверодостојна книга од католичкиот свештеник Димитар Франгу, на латински јазик.
Франгу бил благајникна Георг Кастриот, и тој него го следел. Одејќи последен пат во Рим, 1466 год.,
напишал кратка биографија за Георгија на латински јазик. Потоа таа била објавена на италијански
јазик, од преводот од 1545 година, издадена во Венеција. Токму таа книга е многу поверодостојна.
Секако, да не се изуми дека уште во 1480 година, во Венеција на латински јазик била објавена книга
„Историја за Скендер-бег“ од анонимен автор од Тивар (Антиварино)-и недостасувале некои листови.
Бидејќи таа претставувала прва биографија за Георг Кастриот, ќе се види фалсификатот на Барлети.
Како што Р .Македонија учествуваше во издавањето на книгата на Барлети, е нужно исто за на двата.
Emilija Joncevska Точно така! Америка или USA ја викаат "melting pot", во смисла: сите раси во ист казан!

ПРИЗРЕНСКАТА ЛИГА НА АРНАУТИТЕ БИЛА САМО ЕДНА ЛАГА КОЈА ДО ДЕНЕС СЕ СПРОВЕДУВА
Историски е познато, Арбанија- Албанија била на Кавказ- била само тн.словенски простор. Ова да се
потврди е доказот што сета оставштина на семејството на Георг Кастриот била само на тн.словенски
јазик, кој до денес е наш, но не на Арбанасите. Нивниот јазик е нов, само од 19 век, дело на Австрија.
Призренската лига од 1878 година била за нивно единство, што се однесувало „по крв и јазик“. Само
„иста крв и јазик“ не се Арбанасите и Гегите- Арбанасите се одродени тн.Словени, а Гегите Азијати. И
поимот Албанци Турците не го прифатиле- за Турците имало само Арнаути.Бидејќи тие биле мешани
Черкези, Татари и Арбанаси со ново име Шкиптари, не можело да се оствари бараната максима на
Пашке Васа- ефендија „Албанците е една религија на Албанците“. Ова се потврди и во 1997 година
кога во Арбанасија= Шкиптарија се бореле Тоските= Шкиптарите на југот да се поделат од на северот
на Гегите. Па денес вон Шкиптарија се 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски, кои меѓусебно се до
денес не се разбираат. Нив ги обединала СФР Ј прифаќајќи го малцинскиот јазик на Шкиптарите, што
било од на Јосиф Броз Тито, но не на Енвер Хоџа. Арнаутите и во 1956 година биле Турци,што било
повод тие да се селат во Турција. Следи кој еднаш лажи, секогаш лажи- Арнаутите и денес си лажат.
СЛЕДИ „АЛБАНЦИТЕ СЕ СИРОВИ, ОСИОНИ ЛУЃЕ КОИ СЕБЕ СИ ДОЗВОЛУВААТ СЕКОЕ ЗЛОДЕЛО
СПРЕМА ХРИСТИЈАНИТЕ ДА ОСТАНЕ НЕКАЗНЕТО“- ОВА БИЛО ВО 19, 20 ДУРИ 21 ВЕК - КРВНИЦИ
Ѕверот си е ѕвер, на кому никој не може да му помогне. А таков бил Арнаутот (Черкезот, Татарот и
Шкиптарот), за Ватикан, Европа и САД Албанец. Еве што пиши Густав Вајганд (1895) за Албанците
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христијански крволочни ѕверови,потврдени не само во 19,20 и 21 век што се случува со Македонците:
„ Еден...Во Струга...Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе дозволуваат секое злодело спрема
христијаните да остане неказнето, додека турската власт од слабост и страв, и затоа што не сака да
ги расипи односите со мирните бегови, се тоа мирно го посматра...“.
Ова било во 19 век, ама дури и во 20 век, секако и во 21 век. Ова било што Албанците ги подржува
Ватикан, Европа и САД. Не случајно, со нивна помош албански општини станале македонските, на
злосторниците Али Ахмети...Талат Џафери...никој не им суди. Зошто ? Македонците се православни,
а за Европа и САД православието мора да се истреби. Па за последниот папа православните биле
умноболни. Е тешко нас македонски народе- за нас „умноболни“ не е Ватикан, Европа, САД и НАТО.
БИДЕЈЌИ ЕВРОПА , САД И НАТО СО ВЕКОВИ ГИ ПОДРЖУВААТ АЛБАНЦИТЕ , НАЈКРВОЛОЧНИ ЗА
ПРАВОСЛАВНИТЕ, ЕВРОПА СО САД И НИВНАТА НАТО БИЛЕ СЕ И ЌЕ СИ БИДАТ НАЈКРВОЛОЧНИ
Густав Вајганд (1895) пиши: „Еден час после нашето доаѓање, стигнал и конзулот- г- дин Погачер. Не
чудело пукањето и узвиците на луѓето на брегот кога дознавме дека сите овие настани се поради
делимичното помрачување на месецот. Муслиманите веруваат дека во тој миг месецот го напаѓа
некое чудовиште кога со пукањето сакаат да го одагнат. Држат, дека појавата на помрачувањето има
лошо преткажување, па нашето доаѓање го довеле во врска со тоа. И мене ме сматрале за конзул и
тоа оној од Романија и се плашеле дека нема да донесеме добро, те Богот со ова помрачување ги
предупредил на тоа. Така се случило нас со еден преоблечен полицаец секогаш да не придружува на
нашите излети. Во Струга, каде бевме следниот ден, дури го затвориле еден човек одма после
нашето поаѓање, оти не примил во својата куќа, што сознав тек неколку денови подоцна. Одма
презедов енергични чекори да би ја издејствувал неговата слобода. Расположението на муслиманите
спрема христијаните, а посебно спрема странците, е сосем другчиј отколку во Македонија или на
брегот. Овдешните мислимани најчесто се Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие
Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си дозволуваат секое злодело спрема христијаните да
остане неказнето, додека турската власт од слабост и страв, а и затоа што не сака да ги расипи
односите со влијателните бегови, се тоа мирно го посматра. Ова да би го поткрепил и да би го
илустрирал односот измеѓу христијаните и муслиманите, ќе наведам само некои случаеви кои ми
биле познати за време на мојот престој и за кој сум прибавил информации од различни страни кои би
ме увериле дека се точни чинители кои сум ги слушнал“.
АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ И ОСТАНАЛЕ СИЛЕЏИИ- ТЕШКО НА СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ СО НИВ ИМА(Л) РАБОТА
За Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се пиши Албанци.Тие биле муслимани,само Турци.
Густав Вајганд (1895) пиши: „На еден влашки трговец, кој немал лиценца за продажба на тутун, му е
подметнат тутун во дуќанот од страна на неговиот личен непријател (некој службеник во управата за
тутун) кој е ‘откриен’ за време на инспекциската контрола, и иако трговецот можел да ја докаже оваа
превара, работилницата долго време му била затворена.
Деветнаесети јули 1889. година еден муслиман од пушка го убил еден Влав кој бил фахри-заптија во
Вишна а против починителот, кој е добро познат, никој не се осудува да пружи докази од страв од
одмазда на роднините на извршителот.
На децата и жените, кои убаво се облечени, плукаат и ги годат со измет. Се случувало на жените да
им се кини шеширот од главата. Христијанските момци одвај да смеат сами- без придружба да се
движат по улиците на предградијата од бојазност дека машките ќе ги злоупотребат.
Кога еднаш сум јавал од влашкиот четврт на куќите добив снажен удар со камен во грбот. Го свртив
коњот да би го казнел извршителот (еден обесеник со неполни шеснаесет години) кога од сите
страни сјатиле муслимани со заканувачки изрази на лицата го фатиле мојот коњ за уздата. Морав да
бидам радостен кога ми го ослободиле преминот псуејќи ме, оти по моја процена, во нивните очи сум
бил гостин на Султанот и како таков сум ја заслужил нивната заштита“.
Еј македонски народе, никогаш не бил твој Султанот...ниту џелатите ...Али Ахмети...Талат Џафери...
АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ, ОСТАНАЛЕ И ЌЕ БИДАТ САМО РАЗБОЈНИЦИ - ДУРИ И АЛБАНСКИТЕ ЖЕНИ
За Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се пиши Албанци.Тие биле муслимани,само Турци.
Густав Вајганд (1895) пиши: „Еден ден се капев на западната страна на градот, внатре на
муслиманскиот четврт под една истурена стена. Одеднаш покрај мене паднал еден камен во водата
и кога фрлив поглед нагоре приметив булук жени како стојат собрани на стената изнад мене и жустро
гестикулираат. Одеднаш на мене се срушил град од каменчиња од висина од 60- 100 стопи, ама, на
среќа, не ме погодија. Допливав на брегот што можев побрзо каде во еден чамец, испод стената која
се претворала во пештера, ме чекал мојот пријател Георг. Кога му се пожалив на кајмакамот, ми
одговорил дека во иднина да се капам на друго место. Дури не го повредив ниту чуството на срам на
тие жени оти не се капев, како што овде се кажува: ‚a la Franka’ те. без капечки гаќички, туку
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напротив, ги имав на себе. Жените биле разлудени дека некој христијанин воопшто се усудил да се
капи во близина на нивниот четврт“.
АРНАУТИТЕ (ОДМЕТНИЦИТЕ) КАКО РАЗБОЈНИЦИ САМО РАЗБОЈНИЧКИ ГИ ИСТРЕБУВАЛЕ
За Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се пиши Албанци.Тие биле муслимани,само Турци.
Густав Вајганд (1895) пиши: „Познат е чинителот дека богатите бегови, иако покогакога лични
застапници на Портата, можат да одат рака под рака со разбојниците. Разбојниците 1888. година го
оплачкале адвокатот Константин Робев- Александар. Неколку дена подоцна, овој ја видел својата
украдена бунда на некој бег како ја носи без устегања. Ама, адвокатот не преземал ниеден един
чекор за повраќање на своите работи. Недолго после ова, на разбојниците им е поставена заседа во
која упаднале. Тек кога и последниот упаднал во клопка, сите до еден ги побиле, оти се сакало да
бидат безопасни“.
АЛБАНЦИТЕ СО ПУШКА ГИ ПРОГОНУВАЛЕ ПРАВОСЛАВНИТЕ - ИСТО СЕ СЛУЧУВА СЕ ДО ДЕНЕС
За Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се пиши Албанци.Тие биле муслимани,само Турци.
Густав Вајганд (1895) пиши: „Најгнасен случај, за кој сум слушнал, е следниов:
-Еден кројач му сошил одело на некој Албанец и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека
може да му го предаде оделото само за готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради
ова Албанецот го обзеде страшен бес, те го извади пиштолот и испука према кројачот, а го спасило
тоа што придружителот правовремено го фатил Албанецот за рака и ја подитнал во вис. Кројачот
побегна во својот стан. Два дена после овој настан била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од
страв не смеел да оди, ама тоа на Албанецот не му пречело таму да се запати со оружје в рака.
Љубезно го повикале да им биде гостин на ручек. Ладно ги одбил, се шетал по двориштето тамуваму и на крај седнал на прозорот откаде можел да ги посматра жените и девојките како играат.
Одеднаш се проломи истрел а Албанецот се оддалечи. Кројачевата ќерка и некоја друга млада жена
беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И додека денес овој човек се шета неказнет по Охрид,
никој не може да смогне снага да го пријави. Турската власт, која за целиот случај подробно е
информирана, исто така молчи како заливена.
Така состојбата во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Албасан владее исто така несигурност
и самоволие. Поради тоа и се случува толку полно христијани да ги напуштат овие краишта, посебно
Власите, кои се селат кон Бугарија и Романија“.
Еј македонски народи, Арнаутите (Одметниците) не се твои сограѓани, туку само окупатори и убијци.
СО ТОА ШТО „ПОСЛЕДЕН БАЛКАНСКИ НАРОД ВО КОЈ СЕ ПОЈАВИЛО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕЊ Е
БИЛЕ АЛБАНЦИТЕ“,АЛБАНЦИТЕ КАКО НАРОД НИКОГАШ И НЕ ПОСТОЕЛЕ - ТИЕ СЕ САМО ИЗРОДИ
Х.С. Вотсон (1977) пиши: „Последен балкански народ во кој се појавило национално движење биле
Албанците...Албанците исто така биле поделени на две главни групи, Геги и Тоски, првите живееле
на север, а другите на југ на реката Шкумба. Гегите биле организирани во племиња (како Азијати,
Р.И.) , додека социјалната структура на Тоските се состоела од големи земјопоседниции зависни
селани (како Балканци, Р .И.). Наречјата на Гегите и Тоските исто така меѓусебно се разликувале...“.
Гегите (Черкезите и Татарите) со Тоските (Балканците) меѓусебно не се разбираат...- тие се два
посебни оддалечени народи од Кавказот со Балканот.Изродите да бидат Илири или Траки е лакрдија.
АЛБАНСКИ НАРОД БИЛ САМО СО ЕНВЕР ХОЏА- САМО КОМУНИСТИЧКИ НАРОД, СЕГА И НА САД
Секој народ мора да има своја историја во која ќе се види откога тој народ се борел за самостојна
држава, во неа да има свој сопствен народ. Х.С.Вотсон (1977) наведе дека Албанците биле последен
народ кој имал национлно движење... Тој народ се состоел од Геги со племско уредување (Азијати) и
Тоски земјоделци (Балканци). Такви тие имале посебни наречја (тие со нивните јазици се уште не се
разбираат).„Албанците биле извонредни војници во Отоманската војска (тие биле само едно- Турци).
„...постанува 28.09.1912 албанската држава“. (Па до тој датум немало ништо албанско- ама и потоа:)
„После долготрајната триесетгодишна италијанска доминација, односно директна анексија (1939),
Албанија стекнала вистинска независност тек под комунистичката власт 1945...“.
Се заклучува: албанскиот народ бил чедо на Енвер Хоџа, чедото на Тито, Сталин и Мацетунг- и САД.
ДВОГЛАВИОТ ОРЕЛ НИКОГАШ НЕ БИЛ ГРБ НА НЕКАКВИ АЛБАНЦИ ТУКУ СЕМЕЕН, ПОТВРДЕНО
ОД ДУЧЕ, МИНИСТЕРОТ НА МУСОЛИНИ, А ШКИПТАРИЈА БИЛА САМО ФАШИСТИЧКА - ДО ДЕНЕС
Двоглавиот орел бил на Источноторимско Царство (тн.Византија- 16 век). Со брачната семејна врска
меѓу царските семејства на Ромеите (тн.Византијци) и Русите, тој до денес е руски православен грб,
во кого е вгнезден коњаникот Св. Ѓорѓија- тој во Кападокија е претставен без коњ, а во Македонија тој
постанал коњаник. Во Прилеп како него е претставен Крали Марко. Според некој, со него се поврзува
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и Георг Кастриот (тн.Скендербег).Бидејќи неговиот прадедо не бил богат,семејството се обогатило од
семејно наследство на Комнените, кои биле цареви на Источноторимско Царство. Од со Комнените
(Македонците) потекнале султаните-Османите (Хамер, Ланге...), што го потврдил и самиот Мехмед II.
Бидејќи султанот во 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, чие чедо бил Ѓорѓи Кастриот
со 100% Арбанаси, нејзините цркви подпаднале под царската Цариградска патријаршија. Па нејзина
соборна православна црква со двоглаворел била Св.Димитрија Битола- нејзинји била сета Арбанија.
Двоглавиот орел бил само православен, само семеен и на Комнените, што останало и многу потоа.
Според Дуче, министерот на Мусолини, двоглавиот орел бил само семеен грб но не на Арбанија, за
Италијаните Албанија- таа не била држава. Следи тој никогаш не бил на национален арбански народтаков никогаш немало. Национална држава само од 1945 г.: „Албанците- фашисти“,www.brigien.com.
ДОМИНИАН: „АЛБАНЦИТЕ ВО 1913 ГОДИНА БЕА СОСЕМА ЛИШЕНИ ОД СЕКАКВО НАЦИОНАЛНО
ЧУСТВО“. ТИЕ БИЛЕ САМО ТУРЦИ. ДЕНЕСКА ЗА ТАКВИ ТУРЦИШТА БАЛКАНОТ БИЛ АЛБАНСКИ.
ПА ПРОКЛЕТИ ДА СЕ ЕВРОПА И САД КОИ ЈА АЛБАНИЗИРААТ (ГНАСААТ) НАШАТА МАКЕДОНИЈА
Според Доминиан, „Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално чуство“.
„Ставовите на Доминиан имаа големо влијание во Обединетите држави, а картата за етнографските
ширења на Европа објавена подоцна (1919) од Националната географска организација како оние на
Доминиан- се додека се работеше за Балканот. Според неговото мислење, обновувањето на
непријателството на овој дел од Европа во 1915 се должеше на потребата од ревизија на границите“.
Еј македонски народи, проклетите Европа и САД ги подржуваат Албанците, кои само како Турци биле
без никаков национално чуство. Со тоа што тие ним им создале држава, без тие во 1913 година да се
чуствуваат за Албанци, а денес тие нив ги подржуваат за албанизирање (гнасење) на античка како
етничка Македонија со Хомеров јазик, само како словенски (Пасоф, Чулкас, Киндер и Хилгеман...),
нас ни престанува само едно да ја ослободиме нашата Македонија,само во САДвојна од 2001 година.
БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ ВО 1913 НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО, НЕА ЈА СОЗДАЛЕ САМО ДРУГИ
Се истакна, што Доминиан запишал: „Албанците во 1913 беа сосема лишени од секакво национално
чуство“- таа не била создадена од Албанци. Па такви Албанци и никогаш немало. Па еве го доказот:
„Мировниот договор од Лондон, потпишан во мај, 1913, ги положи границите на новата албанска
држава. Нејзиното создавање не било дело на Албанците, кои, и покрај тоа што покажаа неколку
искри на национализам, се уште не беа способни да се носат со самите себеси. Новата држава
својата егзистенција во прв ред и ја должи на австриската и италијанската дипломатија...“.
НА АЛБАНЦИТЕ КАКО НАЈНОВ ТН.НАРОД ШКОЛИ НА НОВИОТ ЈАЗИК ИМ ОТВОРИЛЕ ДРУГИ-1924
„...во 1908, на лингвистичкиот конгрес одржан во Битола еволуира една прикладна романска азбука
за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш во употреба беа италијанската, кирилската па дури и
арапската азбука...Сепак, пред 1924 не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или
‘шиптарскиот’ јазик...“. Први школи отворила Австрија, но не и Шкиптарија- Албанија била на Кавказ.
„АЛБАНСКАТА ДРЖАВА БЕШЕ СОЗДАДЕНА СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНА АКЦИЈА “- БЕЗ СВОЈ НАРОД
„Албанската држава беше создадена со интернационална акција во 1913, но за време на војната што
го следеше нејзиното постоење стана во поголема мера академско отколку што би можело да се
каже, реално. Никогаш не се основа да постои албанска влада а покрај тоа што границите на картите
беа подвлечени, на тлото беа фиксирани само делумно...“.
Бидејќи „Никогаш не се основа да постои албанска влада“, која била основа да постои држава со свој
народ, албански=шкиптарски народ никогаш немало. Јазикот бил дело на Австрија, со школи од 1924.
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е МОНГОЛСКИ, ШКИПТАРИТЕ И ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ)
ГРЕШАТ ВО ТН.СЛОВЕНСКИ РОДОВИ- СТОП ЗА ЈАЗИКОТ КАЈ ТН.СЛОВЕСКИ ИЗРОДИ ШКИПТАРИ
Gustav Mayer, Ethimologisches Wörterbuch der Albanesischen Sprache, IX, “Sammlung Indo-germanischer
Wörterbücher”, III, Strassburg, 1891: „Од 5140 албански зборови колку што забележал Мајер, 1420 се
романски, 540 словенски, 1180 турско- татарски, 840 грчки, 400 индогермански, а останатите се
непознати“. (Се говори за грчки и романски со еладска и романска држава и јазици само од 19 век)
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ СЕ „БЕЗ ЛИТЕРАТУРА , БЕЗ КНИГИ И САМИТЕ БЕЗ АЛФАБЕТ“, А СЕ СО
ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕНВОКАЛ, ДАТИВНОТО У И Т ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ ЕДНИНА, СЕ ТН.СЛОВЕНСКИ
ИЗРОДИ. СО ТОА ШТО ТИЕ ГО МРАЗАТ СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ КОРЕН, ТИЕ СЕ 100% ЛУДАЦИ
Ј. Ф. Фалмерајер пиши: Шкипитарите се „без литература, без книгии самите се без алфабет“. Па кога
било ова ? Само во 1830- 1836 година. Значи, тие во 1836 година не биле народ со свој јазик и писмо.
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Кога бил создаден шкиптарскиот јазик ? Според Аму Буе, албанскиот јазик бил нов кој се развивал
тек тогаш, во негово време. Следи јазикот се оформувал тек по 1836 година,што го потврдил и А.Буе.
Па дали има и некој друг доказ за шкиптарскиот јазик како нов и непознат?За ова најлесно да се види
се доказ гласовите на Вук Караџиќ-тој творел во 19 век. Бидејќи шкиптарскиот ги има тн.Вукови гласа,
тој јазик бил само многу по 1836 година. Секако, зачудува, што тој го отфрлил темниот вокал, кој го
немало во Дубровник..., а тој во шкиптарскиот се употребува. И се потврдува, шкиптарскиот јазик е со
масовна употреба на темниот вокал, како што е кај романскиот јазик. Не случајно, авторите пишат,
Шкиптарите не биле Илири туку Траки како Романците-шкиптарски има зборови со романско потекло.
Ова не се: Шкиптарските презимиња завршуваат со тн.словенско дативно у (Зогу...). Со тоа што тоа у
дативно не постои во шкиптарската граматика (кој-Н, кого-А, кому-Д и чиј-Г), Шкиптарите се едно и
ништо друго-тн.словенски изроди.Дури презимињата им завршуваат на т за трето лице, кое исто така
не постои во шкиптарската граматика. Токму овие примери укажуваат на тоа дека Шкиптарите биле,
се и ќе бидат само тн.словенски изроди. Со тоа што тие го мразат својот тн.словенски корен, тие се
само 100% лудаци. Секој кој нив како 100% лудаци ги подржува, и тие се 100% лудаци. Па се е јасно.
СО ТОА ШТО „ВЕРСКИОТ ОБРЕД БИЛ НА ХРАМОТ НА БРДАТА АЛБАНА, ПОСВЕТЕН НА БОГОТ
ЈУПИТЕР “, ПОИМОТ АЛБАНИ НА БАЛКАНОТ БИЛ САМО РИМСКИ (ИТАЛИЈАНСКИ) ФАЛСИФИКАТ
Рим со својата Италија по секоја цена од старата ера се труделе да го внесат поимот Албани- според
Албана во Рим. Меѓутоа, тоа никако не било можно. Ова било само поради тоа што во Арбанија, која
била бригиска= брсјачка и македонска, симбол бил само нашиот бог Марс=м арс=Арес,но не Јупитер.
Х. Џ.Велс пишува: „Латинците во она доба уште биле груб тежачки народ. Средиште на нивните
верски обреди бил храмот во брдата Албана, посветен на племенскиот бог Јупитер...“.
Бидејќи наш бог бил само Арес, охридски „аре што правиш“, а битолски „але шо праиш“, со значење
„по-боже што правиш“, поврзано со Ѓорѓи Кастриот кој бил претставен како јарец- богот Арес, само
како наследство на македонскиот крал Пир (до Епир со Нерон) и Александар Македонски во Библија,
дури змијата кај Александар, а Ѓорѓи (тн.Скендербег) го родила змија, бригиска=брсјачка митологијадо денес змијата им е куќно животно на Бригите=Брсјаците, не успеал дури и Марин Барлети да го
наметне името Албани, иако тој во својата книга се труди со сите сили името Албанија и Албанци да
го внесе. Тој и никој друг не успеал- денес Арбаните освен Арбанаси се и Шкиптари (ш=с) од скиптар.
СПОРЕД ЗДРАСТВЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) СЕ 14,7%. СО
ТОА ШТО ШКИПТАРИ СЕ САМО 10% (1,47%) СЕ НАЈМАЛО МАЛЦИНСТВО ВО Р .МАКЕДОНИЈА , ЧИЈ
ЈАЗИК АРНАУТИТЕ БАРААТ ДА БИДЕ ВТОР ЈАЗИК ВО ДРЖАВАВА , АРНАУТИТЕ ПОКРАј ДРСКИ СЕ
НЕВОСПИТАНИ. ТИЕ АЗИЈАТИ И ЕВРОПЈАНИ СЕ САМО ЕДЕН БАНДИТСКИ ТН.НАРОД- ЗЛОСТОР
Арнаутите, претставени како Геги (Черкези и Татари) се 90% а Шкиптари 10%. Тие се 100% турски=
муслимански колонисти во Р .Македонија, чии имоти се без доказ за сопственост се до 1913 година,
добиени од Србија само по 1918 година, што важело и за потоа. Тие православни арамишта и убијци,
потврдени од повеќе патеписци..., со подршка на Ватикан, Европа, САД со нивна профитна НАТО
сакаат да го внесат како втор државен јазик во државава на најмалото малцинство само со 1,47% и
тоа според здраствените книшкикои арнаутски муслимански=турски се само 14,7%.Па тие се без
срам и невопистаност, дури на силеџиски начин сакаат да биде како втор државен јазик- тој дури е и
монголски.Што се Арнаутите=Одметниците Злосторниците со човечки лик? Само бандитски тн.народ.
ВО ...15, 16...ВЕК ДО ЈАДРАНСКО И ЈОНСКО МОРЕ СЕ ГОВОРЕЛО САМО НА НАШ ТН.СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИК ! КОЈ ГО ПОТВРДИЛ ? ИСТОРИЧАРОТ ХАЛКОКОНДИЛО- ШКИПТАРИТЕ САМО ТН.СЛОВЕНИ
До денес сме сведоци, Арнаутите како Геги=Азијати (Черкези и Татари) и Шкиптари=Балканци самите
се лажат, Арбанасите имале стар јазик, кој според едни автори, Албанците биле Илири, а за други и
Траки. Авторите нека си пишат,оти тие мора тоа да пишат, за да заработат, и така тие само си лажат,
и другите тие само ги лажат. Еве го доказот, дека во вториот милениум се говорел еден те ист јазик, и
тоа се до Јадранско со Јонско Море. Па кој тоа го напишал ? Тн.византиски историчар Халкокондило.
Тој во својата книга „За Турција“ запишал, дека Сарматите „имаат ист јазик како и Илирите од Јонско
море се до Венеција...“. Следи заклучокот, Арбанасите говореле само на наш тн.словенски јазик, што
се потврдува со сета оставштина на семејството Ѓорѓи Кастриот...Што се Шкиптарите ? Само изроди!
БИДЕЈЌИ ПРАВОСЛАВНИТЕ МАКЕДОНЦИ...СРБИ...РУСИ...СЕ ЕДЕН ИСТ ПРАВОСЛАВЕН НАРОД,
ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИНАТ СО ПРАВОСЛАВЕН ТН.ВИЗАНТИСКИ ДВОГЛАВОРЕЛ - АРНАТСКИОТ ЃАОЛ
Двоглавиот орел бил православен, на православното Источноримско Царство. Според авторите, тоа
царство било возобновено Македонско Царство.За возобновата на Македонското Царство допринеле
римските императори, кои имале балканско потекло. Најголем меѓу великаните бил само
Диоклецијан кој претстолнината Рим ја преместил во Никомедија на Мраморно Море. Следел
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Константин Велики- во градчето Визант. Тоа се борело против Филип Македонски, а во очи на таа
битка, била искована монета со божицата Хекате како срп... И таа станала симбол на Османовото
Царство, а Османи биле наследниците на македонското царско семејство Комнени. Пак, името
Византија било само од 16 век, дело на Рим, да се истовети град Рим со град Визант,задржувајќи си
го само за себе иметот Римјани.
Со царско поврзување на Русите со Источното Римјани(Ромејци),двоглавиот орел го презеле Русите.
Па тие во него го вгнездиле Свети Ѓорѓија, кој само во Македонија- поточно Бригија=Брсјакија- станал
коњаник. Инаку тој во Кападокија никако не бил коњаник. Како коњаникот Свети Ѓорѓија бил воинот
Крали Марко, што се гледа во Прилеп.Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци-дури и црковно:Цариград/Охрид
Чедо на Комнените бил и Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег), кој се борел со и во знак на православниот
двоглаворел. За него најголем непријател му бил исламот. Бидејќи неговиот внук од сестра Зарчин
соработувал со исламот,тој со неговиот познат удар внуковата глава на синот на Ангелин му ја секол.
Токму тој ги краси македонските цркви. Соборна црква била само Свети Димитрија- Битола, под која
100% била Арбанија, а поимот Скиптарија и Скиптари не го упортребувал тн.Скендербег- него му бил
познат скиптарот на Охридскиот архепископ на кого имало двоглаворел, кој 100% бил тн.византиски.
Бидејќи рускиот двоглаворел бил наследство на православното Источноримско Царство, а двоглав
орел има и Србија, и Р .Македонија ќе мора да се приклучи кон тој православен свет. Секако, во него
мора да биде вгнезден коњаникот Свети Ѓорѓија,како што се најдува во Прилеп,врска со Цар Самуил.
Со тоа што Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со него ништат се православно, нивниот е ѓаол.
ИСТОРИСКИ ИМАЛО ТАТАРСКО „ПРВО БУГАРСКО ЦАРСТВО“ И „МАКЕДОНСКИ ЗЕМЈИ “ –
ПИСМЕНОСТА ОД ХРИСТИЈАНСКИ СОЛУН СО ОКОЛНИТЕ СКЛАВИНИ (ТН.СЛОВЕНИ)
Македонија била во Источноторимско царство, чиј христијански центар бил Солун. Околу него имало
повеќебожни Склавини, каде се обожувал Хора, истоветен со ведскиот Кришна и Хорус во Египет.
Следи Склавините биле домородничиј јазик бил варварски=пелазгиски =тн.словенски на кој говорел
тн.Хомер...Платон. Христијански бил коине (тн.старо-грчки)- тој бил само македонски Александријски
Птоломејов јазик, кој го познавал Апостол Павле- тој не го познавал службениот јазик на Атина јонскиот, на
кого се проповедало во Атина и во 529 година кога Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина.
Инаку јонскиот јазик со јонско писмо биле служебени кај македонскиот крал Архелај...Филип, Александар:
„Захарова со коментар на бугарската реакција за „кирилицата од Македонија“
25 мај 2017 Руска реч на македонски
Марија Захарова од МНР на РФ даде свој коментар на хистеријата која настана вчера во Бугарија по повод
изјавата на претседателот на Русија Владимир Путин дека „кирилицата дошла од Македонија“.
Бугарија се навреди од зборовите на Путин за потеклото на кирилицата
Никој во Русија не се обидува да го одрекува придонесот на Првото бугарско царство во работата за создавање
на словенската писменост – тоа би противречело на историските факти. Во наведениов случај се работи за
„македонските земји“ како за географски поим. Уште во времето на Римската империја регионот каде потоа се
родиле и работеле Св. Кирил и Методиј се именувал како Македонија. Тука сѐ треба да биде максимално јасно
и разбирливо.
Убедени сме дека таквиот светол празник како што е 24 мај – Денот на словенската писменост – треба да
придонесува за зближување на нашите народи кои заедно ги почитуваат Св. Кирил и Методиј, а не да биде
причина за конфликт. Згора на тоа тој не треба да биде повод за такви вештачки напумпани страсти. Овој
скандал што вештачки се разгорува, кој може при „правилна обработка“ да внесе елементи на напрегнатост во
руско-бугарските односи, до што, се надевам, нема да дојде, тешко дека ќе биде од полза на нашите земји. Ќе
повторам, можно е сето тоа да било погрешно протолкувано и пренесено. Не сакам да се навраќам во изворите
од кои почна оваа приказна. Нашата позиција за ова прашање е јасно изложена. Сметаме дека би било подобро
да се фокусираме на разгледување на актуелните прашања од билатералната соработка, а не да бараме поводи
за конфронтација онаму каде што ги нема“, заклучи Захарова во својот одговор“.
НАЈПРВО И НАЈИТНО ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ...СРБИТЕ ...РУСИТЕ ...САМО
СО СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НА МАКЕДОНЕЦОТ КОНСТАНТИН (КИРИЛ) ФИЛОЗОФ ОД СОЛУНА
Потсета, Германците се обединале со протестантскиот јазик на тн.Словен Лутер, што било дело исто
така само на тн.Словенот Отон Бизмарк. Токму Отон Бизмарк самиот истакнувал дека неговата баба
не знаела да гугнигермански туку „сорабски“, Лајбниц, која на Петар Велики во местото Торгав му
кажува: „нашето потекло е исто, двата сме Словени“. Време е тн.Словени да се обединат со 7 векови
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постариот старословенски јазик, кој 100% бил само јазик на белата раса, наспроти германскиот 70%30% туѓи зборови, потврдени од руски автори (Удаљцев...). Само за пример Пекинг=пе (град) кингне
крал туку само владетел. Значи, Пекингбило град владетел, а не град крал. Следи Викинг=вик кинг...
Бидејќи рускиот јазик се покажал неспешен во Варшавскиот Пакт,и во СССР , што важи за српскиот на
Вук Караџиќ во СФРЈ , двата биле со старословенска основа,да се поврати Русија и Србија на стариот
изворен старословенски. За обединување никогаш не е доцна- ние сме најбројни...300, 350 милиони.
БИДЕЈЌИ АНТИЧКИ= ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ, ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ НЕМА НИЕДЕН ДОКАЗ
И ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ ДНК ИМ СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ НО НЕ КАВКАЗКИТЕ АРНАУТИ
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ), ДА МУ СЕ УНИШТИ РОДОТ НА СЕКОЈ КОЈ СЕ ЗАЛАГА ЗА РЕФЕРНДУМ - ЗЛО
Што биле Македонците ? Еве што говори рибарството- ловењето рибите со птици со мандри како во
Дојранско Езеро било од постеледно доба, рибарење на белата раса, уште во Левантот, меѓу Египет,
Сирија и Крит, каде белата раса исчезнала- таа се повлекла во Левантот за време на леденото доба,
кое траело 0,5- 1,0 милион години. За доказ дека не постоело Средоземно Море потврдува јагулататаа се мрести во Саргашко Море, оддалечувајќи се контнинентите преку 200 милиони годинијагулата
од Европа преку Гибралтар се движела да се мрести. За доказ дека имало потопи е тунот. Па рибата
туна не знаела дека постоел Англиски Канал: тој пред 10.000 г.п.н.е непостоел- потопи се само потоа.
Како што јагулата=јагула преку 200 милиони, преглупо е човекот да потекне од мајмун. Неандерталот
немал врска со човек- човекот има 46 хромозоми, а мајмуните 48. Сите човечки групи биле од самиот
почеток кај мајмуните, а човечка група 0 била првобитна. А за да се појави крвната група А кај белата
раса било најбитно говедото- чумата кај Белците во Левантот предизвикала маласипаница, од која
95% монголски Индијанци изумреле само со првобитната крвна група 0. Белите Индијанци со крвна
група А биле со сите традиции на белата раса од Левантот, чии чеда се Египтјаните, Сумерите и
Македонците. Според франковиот (германскиот) хроничар Фредегар (7 век), Македонците и Франките
имале исто потекло... Претходниците на Франките Меровингите биле со балканско потекло. Тие се
населиле кај Рајна, патувајќи по Вардар, Дунав, Рајна... за чија патека Македонците поради рускиот
гас и пат на свила (Кина) се осудени на смрт од Европа и европските чеда во САД кои во 13 век биле
канибалисти, а и 16 век, не знаеле за нужници, лајци итн. Русите имале врска со Самуил, кој со Отон
Први говорел само склавински (тн.словенски). Бабата на Бизмарк била Словенка како Петар Велики.
Дивите Европјани во 17 век го утврдиле она што Македонецот Аристотел го истражувал во Охридско
Езеро. Ако би имало Средоземно Море, јагулата не би била толку глупа како што се сите историчари
кои Македонците ги прогласуваат Словени со потекло северно од река Дунав- без домашни животни.
Па кога Европа била населена ? Неа почнале да ја населуваат Фениките, трагајќи калај за бронза со
бакароксид, а на Кипар=Купар=купр=купрум (бакар) се појавил слој бакаренсулфат, кој бил кршлив.
Цела Европа била населена со балканско говедо, нашата буша, бушата како буш, а САД не буши во
полза на Арнутите Гегите (Черкезите и Татарите) со кавказко бело кече...и ДНК блискост на Кавказот.
Напротив, Македонците се ДНК блиски на Критјаните. Секој кој тврди дека Македонците се дојдени
северно од реката Дунав е глупав. Северно од Дунав живее темна пчела, врска со Монголи,коноп, чај
како во Индија, со пусти, патека на камили итн., блиски на биволот, кој бил монголо-индиско-афрички.
Каков народ биле Македонците? Како Македонците во Дојрансако Езеро во мандри ловат и во Кина и
Јапонија каде стигнале Белците со градежи (пирамиди, писменост...), со македонското дативно у (кој
Н; кого А, кому му- неми му- Филипу, Александру...глаучу=глауч=гла уч=ук, Глаук, Секлук), еј тиквари,
во Индија има Ману, Меру, Зебу...),Кина Бату кан и Јапонија Аину + в + л + к = влакину) белци со
влакна. Бидејќи во Јапонија крвната група А е 38%, со ген прилив за 40%, за која било потребно
нашето буша говедо, еј тиквари историчари, гробари политичари со свои партии да ви се сотри сиот
род ако се сложите да се гласа името на рефендум, за кое ќе гласаат Арнаути=Одметници само100%
македонски убијци, убивајќи ги и Македонците со илјадницигенерации погребани; следни- нова смрт.
БИДЕЈЌИ ФРАНКИТЕ (ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ ) БИЛЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ,СЛЕДИ ТИЕ
ДА ГО МРАЗАТ СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ РОД. ТАКОВ БИЛ МАКЕДОНСКИОТ, ЧИИ ИЗРОДИ СЕ ТИЕ
Претходницина Франките биле Меровинзите, со потекло од Балканот. Тие биле само Пелазги како
што биле Хелените во Елада (Херодот, Тукидид, Платон) и Македонците ( Јустин). Тие од Балканот се
преселиле по долината Вардар, Морава и Дунав се до Рајна каде било најтопло. Нивните преселби
биле само со балканското говедо како единствено превозно средство на белата раса.Од него се сите
европски раси говеда. Ова било само поради тоа што европското говедо било диво. Не случајно, се
до денес симбол на Викизите им останале роговите и главата на нашата буша,а не на дивото говедо.
Нивни наследните биле Франките. Според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките биле со
исто потекло со Македонците. Следи како Македонците Пелазги биле и Франките. Нивни наследници
се Германците и Французите. Бидејќи пелазгискиот јазик бил само тн.словенски јазик,кој бил Хомеров
јазик (Пасов-1815, Чулкас- 1907, јазикот на Критјаните во 1913 година- и член 5 во Букурештанскиот
договор- 1913), Франките биле еден ист род со Македонците со ист Хомеров јазик. Ова да се докаже
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е наводот што Самуил со еден свој брат (непознат кој бил) со фраковиот крал Отон Први говореле
само склавински (тн.словенски). За наведеното да се допотврди, кралевите на Фраките ги крунисвале
со Библијата на старословенски јазик кој го разбирале. Франковиот јазик бил вулгаренлатински, кој не
бил народен, и затоа тој бил службен... Според германските извори, Германците 70% имале наше
словенско потекло. Затоа германскиот јазик бил на тн.Словен Лутер. Германците ги обединал само
тн.Словен Бизмарк, чија баба на Петар Велики му напишала писмо, таа не знаела германски, и дека
таа со Петар Велики биле Словени.Дури Словенка била и Катерина Велика-100% само тн,.словенско.
Дали има докази дека Франките биле Македонци (тн.Словени). Во латинскиот јазик не постоел темен
вокал, а тој се содржи во францускиот јазик. Бидејќи темниот вокал бил ознака на тн.словенски јазик,
покрај Французите, македонски (тн.словенски) изроди се и Португалците- тие го имаат темниот вокал,
посебно крајното е во имињата е темен вокал. Следни изроди се Ромаците, Власите и Шкиптарите.
Се потврдува, изродите (Французите,Германците...и Шкиптарите) го мразат својот род тој да изчезне.
МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ 500 ГОДИНИ НАЈГРОЗНО ТУРСКО=ИСЛАМСКО РОПСТВО, КРВОЛОЧНО
ОД АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ, ШКИПТАРИТЕ ) ВО ПОСЛЕДНИТЕ ВЕКОВИ.ПРОТИВ НАС
БЕА АВСТРИЈА , ГЕРМАНИЈА , ФРАНЦИЈА , АНГЛИЈА ...ПА СЕГА СТЕ ВИЕ НА РЕД- СО СРЕЌА ВЕЧНО
Македонците како православни си живееле спокоен православен живот. Таквиот живот бил според
православните норми проживувани со векови, а Македонија била православна земја, со првата наша
православна Лидија, во очите на Божицата Ма (ма-јка), како неа претставена заблудена Богородица,
а не палестинската Семирамида, а заблудена искрварила и умрела Олимпија-мајката на Александар.
Рим издејствувал да се појави исламот со својот Мухамед, римското чедо, кое требало да го уништи
православието. Па арапскиот ислам тоа не успеал, кој продрел во Персија, и оттаму тој продирал кон
запад, во Селеукија, според Селеук=селе ук- ука наука, Глаук=гла ук=уч...Бидејќи е=ј произлегле дури
Селјуки=Селџуци со Осаманов јазик. Јазикот бил персиски јазик со монголски зборови, од султанот
Мухамед во 13 век. Пак, султани биле Османите, кои биле Комнени (Хамер, Ланге), само Македонци
(Ланге). Дека султаните биле Комнени потврдил и султанот Мехмед II (Ланге)- имало верски народи.
Во 1071 година, во иста година, од запад напаѓаат Латините, а од исток Селџуците. Па братски било
здробено Православното Царство, со главен град Цариград...Тоа подпаднало под исламско=турско
ропство. Ропството траело 500 години, што е испеано во македонското народно творештво, а со тоа
и во историјата. Најкрволочно било она од Арнаутите (Черкезите, Татарите, Шкиптарите), што се чита
она што за Арнаутите=Одметниците пишеле Султанот Селим III (1789- 1807): „... О, Боже, исчисти ја
земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со
мечот на побединците..!“ и нивниот крволочен симбол Али паша- Јанински: „ Едни живи ги одрал,
другиживи ги печел, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отварале стомаците вадејќи им ги од
нив плодовите и сечејќи ги на парчина“. Ова го доживеале Србите, Македонците... не само во 19 век,
туку и 20 и 21 век, дури со трговија со органи вадени од живи православни. Сите оние кои убивале
Македонциво 2001 година се пратеници, седат во Македонското собрание, него го водат и на својот
монголски јазик ( Г.Мајер), што се подржуваат европските држави,САД со својата НАТО.Тие биле
оние кои од 11 век се до денес се борат да го сотрат православието. Па нивни сојузник останал
исламот.
Секако, ние сме мал и питом народ, но не див и крволочен како оној арнаутски тн.народ, подржуван
од сите непријатели на православието, посебно со словенски народ, за кого Апостол Бонифациус (8
век) велел, најгадна раса која треба да се уништи, што до денес се чини, што не е случајно за со нас.
Ние православните, Македонците, опстојувавме без никаква помош, затоашто уште во 1815 година е
договорено што да постои, а само нас да не нема- да се бриши се македонско што се гледа и денес.
За жал, христијанска Европа нас православните, Македонците, не заборави, и не отфрли. Дури ни се
нареди, да го бришиме она нашето петвековнотурско ропство.Ние на него се научивме,го издржавме,
па на ред во 21 в. дојдоа тие да видат што тоа турско=исламско ропство на почеток значи-на здравје.
ФРАНЦИЈА ИМА 50% ФРАНЦУЗИ, БРИТАНИЈА И ШПАНИЈА МЕШАНИ, САД Е „КАЗАН“ НА РАСИ И
НАЦИИ...А СЕ БЕЗ РАМКОВЕН ДОГОВОР КАКО МАКЕДОНИЈА СО 14,7% АЛБАНЦИ- ЗЛОСТОРНИЦИ
Според Г. Вајганд (1924), во Франција има околу 50% Французи- други народи немаат никакви права.
Дури Марсеј е арапски без никакво право за арапскиот јазик. Британија е збир на кош народи, кои се
ставени во кош со англиски јазик. Шпанија не е подобар случај, во која се владее само со шпанскиот.
САД е циркузијада,во „казан“ стопени сите раси кои постојат во светот, со повеќерасен англиски јазик
и со монголско потекло кингкако Пекинг=пе (град) кинг (владетел),а на англиски 100% погрешно само
крал. Нивните јазици се од вториот милениум,на кралот со својата семејна држава но никако етнички.
Ваквите кралски државни народи со повеќерасни јазици се нафрлиле врз питомиот православен и
тн.словенски народ со јазик на белата раса од постледено доба, кој до денес бил Хомеров јазик, што
било потврдено од германскиот лингвист Пасов (1815), грчкиот лингвист Чулкас (1907), Критјаните во
1913 година го разбирале бугарскиот јазик од 19 век но не и грчкиот катаревуса од 1868 година- тој
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бил реформиран македонски коине од Александрија, по 300 г.п.н.е., наследник на староегипетскиот.
Од коине произлегол старословенски- тој бил без семитски (црнечки) зборови како коптскиот. Следи
рускиот јазик бил падежен македонски јазик,наследник само на старословенскиот на Кирил Солунски.
Наведените кралско- државни народи без никакво етничко потекло, им го одземаат правото на сите
Руси кои живеат во Прибалтичките држави,тие да си го изучуваат својот македонски руски јазик. Иако
Русите таму се 30%, го изгубиле правото на рускиот јазик, што не важи за дворасните Арнаути кои во
Р.Македонија се само 14,7%- според здраствените легитимации. Ако се земе во предвид што 90% се
Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски=Шкиптари, на најмалото шкиптарско малцинство 1,47% им се
изучува монголскиот јазик ( Г.Мајер) во Р .Македонија од монголските наследници Геги, кинг... братски.
Зошто Македонците страдаат ? Тие биле еден ист православен тн.словенски народ со Русите. Па
ние не сме виновни што со Русите сме еден те ист народ, чиј руски јазик е само македонски-падежен.
Ако се земи во предвид дека православните за папата се „умноболни“, а за Европјаните Европа била
загрозена од православните, тогаш се ќе се реши ако нас не нема, само од злото- чеда на кинг=кениг.
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО НАСЛЕДНИЦИ НА БЕЛАТА РАСА КОЈА ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕДЕНОТО ДОБА СО
ТРАЕЊЕ 0,5-1,0 МИЛИОН ГОДИНИ ПРЕСТОЈУВАЛА ВО ЛЕВАНТОТ, КОЈ БИЛ ИСТОЧНО ОД КРИТ,
СПОРЕД ДНК БИЛЕ ИСТ РОД СО НА МУМИТЕ НА ЕГИПТЈАНИТЕ А И НАЈБЛИСКИ СО КРИТЈАНИТЕ
Бидејќи сум се образувал сточарство, сум се бавел со популациона генетика, чии пресметки биле и
се вршени биометриски (погрешно статистички) предмет кој сум го изучувал, сум докторирал исхрана
во Универзитетот за земјоделски науки во Виена- Австрија (1976), делејќи ги генетско- гепграфските
подрачја на белата и темните раси (црната, индиската и монголската), бидејќи белата раса била во
Левантот меѓу Африка и Сирија, источно од островот Крит, каде престојувала за време на леденото
доба со траење од 0,5- 1,0 милион години, каде поради чумата на говедото која предизвикала да се
создаде мала сипаница...била создадена крвната група А на белата раса која била вегетеријанска за
житарици, мешункасти (легуминозни) хранива, белата раса била еден те ист народ со еден те ист
јазик, со градежи и писменост, традиции, обичаи, со двете крвни групи 0 и А- Јапонците ја имаат
крвната група А 38%, а со ген прилив до 40%, со на Белци раса аину + в + л + к = влакину- влакнести.
За сите мои сознанија кои сум ги црпел како питомец на 12 класа во Морнаро- техничкото училиште
во Пула- Хрватска, каде научив, Македонците, Србите и Црногорците биле Словени, а Словенците и
Хрватите Илири, од старите карти од старата ера се убедив дека Европа не била населена, потоа со
сточарството Европа била населена со балкански животни ( Европјаните биле само Балканци), дури
на мртвите фараони во Египет погребалните коли биле влечени од балканското говедо, раса буша,
дека коњот во Месопотамија, Арапскиот Полуостров и Египет бил само наш балканскиот. Па се наше.
Ова беше повод, да пишам, белата раса била еден ист народ, Дарвинизмот бил најголема лага за се
со Европјаните. Следи мојата прва книга беше: Средоземјето прадомовина на Европјаните (1998). Па
следеле други книги, дури Грците со дворасен јазик на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) (2009) и
последната 98- та книга објавена на германски јазик на 01.06.2017 Дворасните Албанци.
Со наводов кој следи, објавен во WEBTRIBUNE од 05.06.2017, се потврдија моите заложби-завршив.
Otkriveni iznenađujući rezultati DNK studije egipatskih mumija
Naučnici su otkrili rezultate nedavnog istraživanja DNK od 151 drevne egipatske mumije.
Ostaci, koji su otkriveni u drevnoj grobici u Abusir el-Melek, duž zapadne obale donjeg toka reke Nil, datiraju
od 1400. godine p.n.e. do 400. godine p.n.e.
Dobijanje genetskih informacija iz tih drevnih mumija se, međutim, pokazalo kao izuzetno teško tokom
godina, da su neki naučnici verovali da će biti nemoguće.
“Vrela egipatska klima, visok nivo vlažnosti u mnogim grobnicama i neke od hemikalija koje su korišćene u
tehnikama mumificiranja, doprinose degradaciji DNK i čine dugogodišnji opstanak DNK u egipatskim
mumijama malo verovatnim,“ rekao je glavni autor studije Johanes Kraus.
Uprkos tome, ova revolucionarna nova studija, koja je jednom za svagda pokazala da je zaista moguće
izvući DNK iz drevnih mumija, uspela je da otvori vrata bogatstva istorijskih genetskih podataka koja nam
mogu mnogo toga reći o poreklu drevnih Egipćana.
Konkretno, ovaj tim je krenuo da “testira da li je osvajanje Aleksandra Velikog i drugih stranih sila ostavilo
genetski trag na drevno egipatsko stanovništvo.“
Kako se ispostavilo, bilo je vrlo malo dokaza koji ukazuju da je to bio slučaj.
“Genetika u Abusir el-Melek zajednici nije pretrpela neke velike promene tokom perioda od 1.300 godina koji
smo proučavali, što ukazuje da je stanovništvo genetski ostalo relativno nepromenjeno stranim osvajanjem i
vladavinom,“ rekao je vođa grupe Volfgang Hak sa instituta Maks Plank.
Zanimljivo, drevni Egipćani su zapravo bliže povezani sa Evropljanima nego sa Afrikancima.
“Otkrili smo da su drevni Egipćani bliže povezani sa uzorcima neolitskog i bronzanog doba u Levantu, kao i
sa neolitiskim anatolskim i evropskim populacijama,“ napisali su istraživači.
“Kada se ovaj obrazac uporedi sa modernim Egipćanima, nalazimo da su drevni Egipćani bliže povezani sa
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svim modernim i drevnim evropskim populacijama koje smo testirali, verovatno zbog dodatne afričke
komponente u savremenoj populaciji.“
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМ СЕ ДНК БЛИСКИ НА ЕГИПТЈАНИТЕ ОД ЛЕВАНТОТ, ШТО ВАЖЕЛО И
ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО ДОМОРОДЦИ.ПА ГРЦИЈА ИЗГУБИ
Херодот (5 век п.н.е.) наведува, Траките живееле северно од реката Дунав, Заткарпатите...Тој никаде
не пронашол живисуштества исправени на две нозе како луѓе Словени. Истото го потврдил и царот
Адријан (2 век н.е.), во Мемоарите на Царот Адријан. Токму тој како војсководец во 5-тата македонска
легија, северно од реката Дунав, каде бил преку 6 месеци во зимно време, не видел животно и човеккоњите ги напојувале со вода топена од снег и мраз. Следи од 5 в.п.н.е. до 2 в.н.е., цели 7 векови,тие
не нашле живисуштества исправени на нозе, Словени. Бидејќи се говори, Русите биле Словени, а тие
живеат Заткарпатите, откаде на Балканот „дошле“ неандерталските=мајмунските Словени,да видиме
од каде потекнале Русите ?! Според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од
Илирик, кој бил на Балканот. Сето руско народно творештво било поврзано само со реката Дунав, но
не тн.словенски Заткарпати. Се поставува прашање, откаде потекнале тн.Словени ? За сите народи,
Руси, Украинци, Романци, Унгарци, Чеси, Словаци, Полјаци...Словените потекнале од Заткарпати. Со
тоа што Заткарпати има четири географски страни, исток, југ, запад и север, за да нема никаков спор
меѓусебно сите нека си фрлат ждрепка- на кого таа ќе му падне, ним со среќа вечно нека им биде.
Се кажа, Русите потекнале од Заткарпатите, каде биле населени Траките (Херодот). Следи Нестор
бил во право- Заткарпатите биле руски, со руско потекло од Балканот, од Илирик, со традиции само
од јужно од Дунав, од Балканот. Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо, Русите
или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Значи, ДНК преселбите биле од југ.
Ова било повод, Македонците ДНК да им се блиски на Критјаните, но никако на Дунавците или уште
подалеку на Заткарпатците. Со истражувањата на Арнаиз- Велена (Шпанија) и др., Македонците се
со слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија и
Сардинија. Според направениот дендограм, Македонците му припаѓаат на постариот медитерански
субстрат како и Иберците, вклучително и Баските, Северноафриканците, Италијаните, Французите ...
Се говори за Европјани и Северноафриканци- Северноафриканци биле и останале Египтјаните. Во
WEBTRIBUNE од 05.06.2017 беше објавено следново: „... Генетиката во Абсир ел- Мелек заедница не
претрпела некои големи промени во текот на периодот од 1300 години кои ги проучувавме, што
укажува дека населението генетски останало релативно непроменето со странските освојувања и
владеење“, рекол водачот на групата Фолфганг Хак од институтот Макс Планк. Занимливо, древните
Египќани заправо се поблиску поврзани со Европјаните отколку со Африканците. ‘Откривме дека
древните Египќани се поблиску поврзани со неолитското и бронзеното доба во Левантот, како и со
неолитските анадолски и европски популации’, напишале истражувачите. ‘Кога овој образец се
спореди со модерните Египќани, најдуваме дека древните Египќани се поблиску поврзани со сите
модерни и древни европски популации кои ги тестиравме, веројатно поради додатната афричка
компонента во современата популација“.
Се наведе, Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, а југо-источно од него бил Левантот, каде
белата раса престојувало за леденото доба. Во Ларуса стои: „Од почетокот на квартерот- пред некои
два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачани траги на
таложења, и кои ги прати, над 35-тиот напоредник, голем пад на температурата. А имало и
меѓуледени периоди, знатно посуви и местимични потопли...“.
Токму тој 35-ти напоредник бил јужно од Крит. Следи белата раса во леденото доба со траење од
0,5- 1,0 милион години престојувала во Левантот, југо-источно од Крит, меѓу Сирија и Египет. Тој од
некаде 10.000 п.н.е. почнал да се потопува, постанувајќи Средоземно Море. Нивото на морето околу
4000 г.п.н.е варира ± 3 метри. Доказ дека немало Средоземно Море била јагулата, која се мрести во
Саргашко Море, а никако во Средоземното Море. За доказ дека имало потопи била рибата туна.
Бидејќи пред 10.000 г.п.н.е. немало Англиски Канал, таа него како пократка патека не го користи.
За доказ дека Белците биле еден народ е божеството на Ведите во Индија Кришна, на Египет Хорус
и на македонските Склавини Хора.Се заклучува, Ведите, Египтјаните и Македонците имало едно исто
потекло. Па што се тие Склавини, кои на Балканот се појавиле 6 век ? Тие биле само Повеќебожци со
свој Хора. Следи Солунчаните биле Христијани со христијанскиот јазик коине од Александрија кој го
познавал Апостол Павле- тој не го знаел службениот јонски јазик во Атина- Па Склавините биле само
пагани со варварски=пелазгиски=склавински јазик на кој пишел Херодот (Пасов-1815...), Платон итн.
Бидејќи поимот склавина означувал област на пелазгиски јазик, а тема на коине, никогаш немало
склавински (повеќебожни) и тематски (христијански) народи. И Грција ( Елада) ја изгубила битката.
Се ова говори, под итно мора да прекинат разговорите за се македонско со Елада со својот индиски
(цигански) музички инструмент бузуки- од Индијците ( Циганите) населени на Пелопонез во 14-15 век.
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СО УКИНУВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХЕПИСКОПИЈА , ВО 1767 ГОДИНА , ОТТОГАШ ИМАЛО
САМО ЦРКОВЕН НАРОД НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГРЦИ , А ОД 1870 ГОДИНА КОГА
СУЛТАНОТ ЈА СОЗДАЛ БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА ИМАЛО И БУГАРИ. ОВА ВАЖЕЛО ЗА Г.ПРЛИЧЕВ
Денес (10.06.2017) на ФБ - го прочитав следниот текст:
„Досега никој Македонец не објасна зошто Григор Прличев кога Рангавис го прашал што е, тој
одговорил дека е Бугарин. Така тој добил само половина од наградата, но да кажел дека е Грк тој ќе
ја добиел целата.
Сето ова Прличев го напишал во својата "Автобиографија".
Прличев бил Охриѓанец, но самиот кажува дека бил Бугарин.
Кемал Ататурк бил роден во Солун, но сите знаеме дека бил Турчин“.
Имало само верски народи: Турци=Муслимани и Каури=Рисјани. Кемал Ататурк бил по потекло од
дебарско, роден во Солун, школуван во Битола. Во негово време имало покрај Турци, Грци и Бугари:
Браќата Миладинови, Григор Прличев...биле само Грци. Грци имало само од 1767 година- тогаш била
укината Охридската архиепискпија. Само од 1870 година имало и Бугари. Само тие не биле етнички
народи туку само црковни. Двете цркви биле од Цариград под султанот: Цариградската патријаршија
(Грци) и Бугарската егзархија (Бугари)- од 1870 година. Во првата црква службен јазик бил коине, кој
бил АлександријскиПтоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е., а во втората Кириловиот јазик. Следи
двата јазика биле македонски. Бидејќи вториот бил разбирлив, народот почесто и се приклучувал кон
Бугарската егзархија. Меѓутоа, кога името Грци и Бугари станале политички, македонските
преродбеници велеле: Ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари- само тоа.
БИДЕЈЌИ СПОРЕД ДОНАЛД ТРАМП (САД), "АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ НЕ Е ГРК! ТОЈ БЕШЕ ВЕЛИК
МАКЕДОНЕЦ! ФАНТАСТИЧЕН МАКЕДОНЕЦ" И МАКЕДОНЦИТЕ ДНК СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ И
ЕГИПТЈАНИТЕ, НИКАКО НА ДУНАВЦИТЕ А И ЗАТКАРПАТЦИТЕ , НАДЛЕЖНИТЕ СЕ САМО ЛУДАЦИ
Македонците со векови страдат, и тоа само од европските лудаци, кои создале историја за лаудаци,
Македонците биле Словени, Дојденци од Заткарпатите и северно од реката Дунав, а Грците биле
само Домородци. За на циганските=бузукските Грци да им се докомлетира историјата, Александар
бил Грк, значи Циганин=Бузукар мал кепек со темен тен, иако него неговите современици го опишале
со лице румено, само црвено, бел тен чие крвно црвенило зрачи врз неговиот бел тен, што никако не
може да биде Индијец=Циган од Индјците=Циганите населени во 14-15 в. на Пелопонес=пело по нес.
Да се биде Словен, Дојденец, од Заткарпатите и Подунавјето, не е никаков грев, само под услов, ако
навистина би имало преселби на Балканот. Меѓутоа, такви словенски преселби, дури со инвазии, не
се познати: за нив нема-ло ниеден материјален доказ/наод.Следи секој оној кој таков би пронашол,
итно да ја добие Нобеловата награда, и било друга награда. Бидејќи таков доказ нема,нема Словени.
Единствен доказ/наод бил склавински=тн.словенски јазик,кој бил Хомеров (Пасов-1815, Чулкас-1907),
а тн.старо-грчки (коине) бил само македонски АлександријскиПтоломејов јазик, само од 300 г.п.н.е.
Од изложеното се потврдува, Македонците се Домородци, антички=етнички Македонци. Ова може да
се потврди и со ДНК- Македонците ДНК им се блиски на Критјаните и Египтјаните-претходнинаписи,
а никако ДНК- блиски на Заткарпатците и Подунавците: Нестор (11-12) пиши, Русите биле Балканци.
Па ова го потврдува и претседателот на САД, Доналд Трамп 08.06.2017, според кој: „Александар
Велики не е Грк ! Тој беше велик Македонец ! Фантастичен Македонец“, но никако Грк- само Циган.
Се поставува прашањето, до кога во Р .Македонина се само неспособни, или поточно само лудаци,
кои молчат и незнаат да гугнат еднаш засекогаш,доста го лажевте мојот (нашиот) македонски народ!
Risto Ivanovski УШТЕ ЕДЕН АМЕРИКАНСКИ ИСТОРИЧАР ГИ НЕРВИРА ГРЦИТЕ

Во Репблика, 12.06.2017, беше објавен насловов, со следен текст:
Александар Македонски не можеше да им прости на Грците и брутално ги казнуваше за секоја грешка. (Не
Грци туку само Еладците, Р.И.)
Вака меѓу другото, пишува во својата книга „Александар Велики: Теми и проблеми“ познатиот американски
историчар и професор на универзитетот во Арканазас, Едвард Енсон. Книгата ќе се појави во печат во април
годинава.
Енсон е познат во грчката заедница во САД по нивните неуспешни обиди да го натераат да ги смени своите
тези дека античките Македонци биле засебен, па и сосема различен народ од античките Грци.
Енсон првпат го предизвика гневот на Грците, кога во 2004 година ја објави книгата „Евмен од Кардија: Грк
меѓу Македонците“.
Книгата се однесува на кралскиот секретар на Александар Македонски, Евмен, кој по смртта на кралот се
обидел да се дограби до власта врз териториите на Блискиот исток. Професорот Енсон во книгата докажува
дека, неуспехот на Евмен се должи на тоа што Македонците не го прифатиле Евмен затоа што бил Грк. (Не
Евмен туку само Еумен=е умен, Р.И)

127
БИДЕЈЌИ СРБИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ ТУКУ ТРИБАЛИ (ТРАКИЈЦИ), РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД
ИЛИРИК (НЕСТОР , 11-12 ВЕК)- ЗА СЛОВЕНИ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ 860 ГОДИНА (ФОТИОС )-,САМО ЕДНО:
МАКЕДОНЦИ=МАКЕДОНЦИ- ИТНО ДА ПРЕКИНАТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО СО СИТЕ
Херодот (5 век п.н.е.) пиши, Тракијците биле најброен народ по Индијците. Тие биле населени не
само на Балканот, туку и северно од реката Дунав...и Заткарпатите- Тн.словенски простори биле
населени само со Балканци. Ова било повод, киевскиот свештеник Нестор (11-12 век) да пиши,
Русите потекнале од Илирик. Значи, само од Балканот. Следи традициите на Русите биле поврзани
само со реката Дунав, ништо од со руските Заткарпати. Дали тие биле Словени ? Не! Зошто? Русите
не пишеле со слова туку со рецки, потврдено од Солунските Браќа, Константин и Методиј- тие од
Цариград биле пратени во тајна мисија во Русија...Русите го напаѓаат Цариград и тек тогаш тие за
првпат се изјасниле за Словени- никогаш порано. Ова го пишел патријархот на Цариград Фотиос, а
тој за Словени го пиши само во 860 година- тогаш нападнале Русите. Ова што го кријат Русите, не е
случајно. Нивни е Пансловенизмот, наспроти Пангерманизмот.
Како што Русите не биле Словени,Словени не биле и Србите. Што биле Србите ? Само Трибали
(Тракијци). Ова го пишел Халкокондило. Исто така, според други извори, Србите биле Трибали. Еве
уште најбитен доказ, со Свети Владимир, зетот на Цар Самуил, кој до денес е албански светец,
кутрите Албанци, изроди на човечноста, тој како секоја личност имал два родители: едниот бил
Трибал, а другиот Ромеец ( Римјанин- граѓанин на Источноторимско Царство). Па и мајката на Ѓорѓи
Кастриот (тн.Скендербег) од Полог била Трибалка. Следи се било балканско.
Како што се било балканско, Балканци биле Македонците. Следи само едно: антички=етнички.
Бидејќи Македонците биле Македонци, никако Словени населени од тракиската=заткарпатска Русија,
итно да се прекинат сите разговори за се македонско, со сите кои нас не оспоруваат. Види мои книги
Русите не биле Словени и Србите не биле Словени...на www.brigien.com.
ЗА ЦИА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ БИЛ ИЛИР - ОСНОВ ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА И ПРОМЕНА НА ИМЕ
ЦИА не е историска установа таа да се бави со историја. Меѓутоа, нејзината улога била да се меша
во историјата, само со единствена цел, да си ја тера со мотика браздата за вода само за во својата
бавча, со што му се прави големо зло на Македонците. Убаво ни е познато, кога ЦИА го кажала свој
став, Александар Велики бил Илир. Следи тој не бил Македонец. Исто така, тој не бил и Грк. Во тој
стил наведив во претходниот напис монтажа на нашинци од Австралија за претседателот на САД,
Доналд Трамп 08.06.2017, според кој: „Александар Велики не е Грк ! Тој беше велик Македонец !
Фантастичен Македонец“. Секако, тој никако не бил Грк- само Циган како Индијанец со бузука итн.
Од ваквите САД заврзлами, според кои нив сме биле Словени Дојденци од џенемите, а домородни
биле Грците Циганите населени на Пелопонес=пело (бело) по (полу) нес (острово) во 14-15 век, а и
Илирите Албанците- за Турците има само Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари). САД со својата
ЦИА Арнаутите како Илири ги подржува за Велика Албанија, во која би требало да влезе половина
Р.Македонија, дури за промена на вечното име на Македонците во полза на грчките Цигани- грев.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) ОСТАНАЛЕ САМО ИСТОРИСКИ ГНАСИ
Англија, Германија, Австрија, Франција...во борба против руското влијание и рускиот Пансловизам ги
жртвувале православните тн.Словени, кои со Русите се ист православен тн.словенски народ. Следи
тие изроди на човечноста ја изиграле царска Русија, која со својата војска дошла до Мисулунгија, и
само таа ја ослободила Елада (тн.Грција) само со помош на бродовите на Венеција од море. Јазикот
во Елада бил наш Хомеров=тн.словенски (Пасов-1815, Чулкас-1907...). По налог на Виена и Минхен
Кораис во Парис го реформира македонскиот јазик коине (тн.старо-грчки), и создал нов јазик кој е прв
еладски (тн.грчки) јазик. Бидејќи ние тн. Словени само заради Русите сме жртви, по налог на оние
држави за кои стои овде, на султанот му дозволиле меѓу Шар Планина и Врање да населат околу 1
милион Азијати (Черкези и Татари), на кои заедно со 100% одродените тн.словенски Арбани, од 18
век Шкиптари, во 1912 година да им создадат држава Шкиптарија, а само масонот и католикот Тито
во СФР Ј да се обединат Арнаутите (Черкези,Татари и Шкиптари) со шкиптарски јазик од 1972 година.
Во Курир, 15.06.2017, е објавен овој напис со следниот текст за Арнаутите злосторнициза сите нас:
„Огромен скандал: Заев предлага заменик министер за надворешни работи за кој западна
Македонија е одземен дел на Албанија и земјата ја ословува со ФИРОМ
Арта Точи, предложена за заменик шеф на македонската дипломатија од редовите на партијата на
Зијадин Села, цели кон функцијата со јасен став дека западниот дел од Македонија е дел од
Албанија кој што неправедно бил отцепен во 2013 година, пишува порталот „ Република“.
Таа во својот труд „ Границите како мит“ пишува дека на конференцијата во Лондон 1913 година каде
е донесена одлука за формирање на албанското кралство, делови од Албанија не биле вградени во
нејзините административни граници. Во трудот таа нагласува дека станува збор за географијата на
поделените нации на Балканот, „каде границите имаат поинакво значење и димензии“, па додава
дека „во нашите околности, границите беа линија на отуѓување на еден јазик и еден народ, и
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создавање на приказни со многу болка и одделеност“. Таа потоа пишува за „чувство на љубов“ што
„опстојува од генерација на генерација“ кон Албанците преку границите, „со поглед кон оние со кои
никогаш не сме се сретнале за да се наречеме ‘ние’ “.
Всушност, Точи сега гради дипломатска кариера врз труд кој што оди во насока на идејата за Голема
Албанија. Овој став на кадарот на Села кој што го отстапува во кабинетот на Заев не изненадува
имајќи го предвид ставот на Села за идентитетските обележја на државата- знамето, химната, грбот.
Токму за ваков „поглед со љубов“ преку границата постојано говори и албанската пратеничка Месила
Дода, која редовно одржува „мотивациони“ говори за Голема Албанија, а Македонија е Илирида,
директно негирајќи го постоењето на Македонците и македонската држава.
Таа дури иницира и „итен референдум за прогласување на самостојност на Илирида “.
– Ќе кажам два збора на крајот од ова мое излагање и за една покраина која ми стои во срцето, таа е
земјата наспроти Илирида, стара албанска покраина на која денеска и името сме и го заборавиле и
некои ја вика Македонија, некои ја викаат ФИРОМ, ние пак ќе повториме Илирида. Ви се обраќам, од
тука, од албанската страна на граница, но не се сомневајте за многу брзо ќе се обратам и од другата
страна на границата- е една од редовните пораки на Дода.
И токму со вордингот на Дода, Арта Точи, во која Села виде кадар за заменик министер за
надворешни работи на Република Македонија, во своите трудови, како овој од 2014 година, земјата ја
нарекува со акронимот „ФИРОМ“ (FYROM) . Сега Заев го прифати предлогот за заменик министер во
МНР од партијата на Села, човек кој што ги негира Македонците и јавно ги омаловажува државниот
грб, химна и знаме.
Скандалите кои се нижат со кадровските решенија во кабинетот на Заев немаат крај. Додека тој се
опкружува со лица со криминално портфолио од неговата партија, неговите наметнати „партнери“ кои
го чуваат на власт, ја спроведуваат агендата која ги обедини Тирана под една Платформа, а со која
се негираат сите државни и национални чувства на граѓаните на Република Македонија.
Само за потсетување, од СДСМ велеа дека мора да се изберат кадри и експерти според нивните
професионални и стручни квалификации, а не според партиска припадност.
Заев и во експозето и претходноветуваше професионални ефикасни институции со професионална
администрација. Покрај лажните ветувања за помал број на министерства, нв требаше да ги водат
нови луѓе, професионалци, познати и признати во своите области. Сега Заев го прифати предлогот
за заменик министер во МНР од партијата на Села, човек кој што ги негира Македонците и јавно ги
омаловажува државниот грб, химна и знаме. Дали се тоа предусловите за задоволување на заевите
стандарди за професионалност?“
ФРАЊО ТУЃМАН ГИ ЗАДОЛЖИЛ НАДЛЕЖНИТЕ ДА СЕ ИСТРАЖИ КАВКАЗКОТО ПОТЕКЛО НА
ХРВАТИТЕ; ПУТИН ЗА РУСКОТО ПОТЕКЛО; НИЕДЕН НЕ Е НАДЛЕЖЕН ЗА НАШЕТО- МАКЕДОНСКО
Фрањо Туѓман, како прв човек на Хрватска,ги задолжил надледжните за да се истражи,дали Хрватите
имало кавказко потекло. Ова било неминовно, затоашто според учењето, Хрватите и Словенците не
биле Словени туку Илири. Се знае, дека Словените биле одвратна раса, која треба-ло да се уништи,
што го шири Рим од 8 век- тогаш Апостол Бонифациус ги христијанизирал Склавините=Повеќебожци
и тоа источно од реката Рајна. Ова продолжило и во следните векови, дури и за време на Хитлер итн.
Не бил само Туѓман, кој се грижел за постоењето на својот народ и држава- тоа е само света задача.
Следи русинот Путин бил заинтериран за потеклото на својот руски народ. Изворите говорат, тие се
со потекло од Илирик (Нестор, 11-12 век). Бидејќи Илирик бил на Балканот, балканско потекло имале
и Русите. Не случајно, руските народни преданија останало поврзано со реката Дунав- не ...Днепар ...
Какви врски имале Русите со Македонија. Следи наведеното што еднаш веќе го пренесов:
„Захарова со коментар на бугарската реакција за „кирилицата од Македонија“
25 мај 2017 Руска реч на македонски
Марија Захарова од МНР на РФ даде свој коментар на хистеријата која настана вчера во Бугарија по
повод изјавата на претседателот на Русија Владимир Путин дека „кирилицата дошла од Македонија“.
Бугарија се навреди од зборовите на Путин за потеклото на кирилицата
Никој во Русија не се обидува да го одрекува придонесот на Првото бугарско царство во работата за
создавање на словенската писменост – тоа би противречело на историските факти. Во наведениов
случај се работи за „македонските земји“ како за географски поим. Уште во времето на Римската
империја регионот каде потоа се родиле и работеле Св. Кирил и Методиј се именувал како
Македонија. Тука сѐ треба да биде максимално јасно и разбирливо“.
Па на кој јазик говорат Русите ? Само ист јазик како и Македонците! Па за врската на Русите со
Македонија говори Еремиј Русо. Според него, Русите или Московитите се со истиот јазик како и
античките Македонци. Следи заклучок, Русите за словеништа се изјаснале само во 860 година, што
го пишел цариградскиот Патријарх. Ова било само според слова, а пред тоа Русите пишеле само со
рецки(рески=роски) и биле „роски народ“,што го потврдиле Македонците од Солун Константин со свој
брат Методиј- тие биле пуштени во тајна мисија во Русија, тие во Русија да го шират христијанството.
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Дали Мавро Орбини (1601) лажел со Еремиј Русо ? Тој користел извори,кои во негово време постеле.
Каде се тие ? За тоа да се запраша Ватикан, кој крие се и сешто- само на пример, Јан Колар докажал,
Италија била словенска. И што станало со неговото книга ? Била забранета. Дали има следен доказ
дека во Италија се говорел само наш тн.словенски јазик ? Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел
во 1 век н.е., запишал, Римјаните говореле варварски и пелазгиски јазик. Па таков јазик бил само наш
тн.словенски јазик, кој до денес Ватикан го уништува. Што станало и се неговата книга. Авторите од
неговата книга се користат, само го кријат делот дека Римјаните говореле варварски=пелазгиски, кој
бил останал и ќе биде само наш тн.словенски јазик. Ама и Русите ја кријат вистината. Тие од Нестор
и Фотиј се преземаат, а го кријат само делот на Фотиј, дека Русите првпат Словени се изјасниле само
860 година. Секој оној кој потврди дека Римјаните говорел латински јазик е за Нобелова награда. А
такво нешто не е можно,затоа што латинскиот бил само од 240 г.п.н.е. од Греикот (Грк) Лив Андроник.
Се потврдува, Римјаните и Македонците биле еден ист народ. Рим го создале Етрурците кои пишеле
со руни (рецки) како и Русите. Етрурците го обожавеле рускиот Бог Перун- словенски народи се лага.
Кои се Македонците, кои до денес се до последниот Македонец треба да се доистреби од Ватикан...?
Во Македонија имало само два верски народи: Римјани (Ромејци) Христијани со македонскиот јазик
коине (тн.старо-грчки) со потекло од Александрија (300 г.п.н.е.)- негов наследник бил латинскиот.Втор
народ биле Склавините=Повеќебожците, кои го обожувале божеството Хора, кое било истоветно со
египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во Индија. Па Македонците биле еден народ со Египтјаните и
Ведите. Дали има следен доказ, Македонците да се ист народ со Египтјаните ? Египетските мумии се
со ДНК блиска на Европјаните. Исто така, Македонците биле ДНК блиски со Критјаните, но никако со
ДНК на Подунавците и Заткарпатците. Ова го потврдил Нестор со Илирик и предание со река Дунав.
Од наведеното се заклучува, етничките Македонци не се Заткарпатци и Подунавци туку само свои на
своето, во античка Македонија. Што ова може да го потврди ? За да има преселби, мора да има
мноштво материјални докази/наоди за преселби- досега нема ни еден единствен доказ/наод. На секој
оној кој пронајде некаков материјален доказ/наод итно да добие Нобелова и било која друга награда.
Доказ за преселбите бил само словенскиот јазик. Меѓутоа, тој тн.словенски јазик бил само варварски
=пелазгиски, со кого говореле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон...), Склавините (Прокопиј... Јордан
...Приск...). Само овој јазик бил народен, а службен христијанскиот јазик коине на Апостол Павле. Па
кој направил фалсификат,а до денес страдаат наследниците на античките Македонците како Пелазги
( Јустин) ? Само Ватикан со своите католички водачи- само Франките (Германците и Французите). Во
книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги. Па следи
како „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно
такво издание се печати во 1670 година...“. И што направил лажгото ? Иако кај ниеден антички автор
коине не постоел за време на Александар Македонски, тој го внел во од него „склепаните книги“, што
Европјаните неа ја прифаќаат, поради што ние пелазгиските чеда на Македонците само си страдаме.
Што треба да се направи ? Само едно: како што Туѓман хрватски родољуб, што било и за Путин како
руски родољуб, и во Р.Македонија мора да има некој надлежен, кој ќе му помогне на својот наш род.
Само така нема да се дозволи да се оди на референдум за се македонско, како најголем македонски
злостор, дури и во име на илјадниции илјадницимртви македонски генерации, што важи и за сите
следни со илјадниции илјадници. Што значи реферндум ? Против Македонците да гласат изродите и
Немакедонци, воглавно Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) кои од 19 век по ред не убиваат итн.
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ И НЕМААТ НИШТО СО БУГАРИЈА - ТИЕ СЕ СО СВОЈА ИСТОРИЈА
Историски е познато, Македонија постоела во старата ера, а и новата ера. За несреќа на доморните
Балканци, Татарите извршиле наезда врз Балканот. Бидејќи татарски створенија со перче на главата
кое им го покажувало правецот на движење на монголските коњи и на него монголскиот јавач со сета
бричена глава,а само перче на неа,ги нарекле само народ=булгар=вулгар=волгар=волг ар:волг=волкVolk=folk=полк до полка- тн.словенска народна игра. Па дури Василиј II Македонски ја создал темата
Булгарија со главен град Скопје, а во Подунавјето теми Паристрион и Пардунавон.Со тоа повеќе
немало било какви Булгари со своја тема (област). Па што сакале и биле бугарските кралеви ? Само
Македонци- Во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н Rex.
Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Следи Пловдив бил главен град на нашата
Македонија, а не бугарската=татарската Македонија... Историски Бугарија била само Македонија.
Ова било повод, се што било од Македонија, се било македонско.Денес е 21 век, а не векот на
Татарстан. Бидејќи Македонија е Македонија, нејзината историја е 100% нејзина а и без ништо со
Бугарија. Ова говори, Македонците немаат ништо со бугарската историја од Татарите се до со Ботев
и др.:
Во INFOMAX, од 19.06.2017, од ТАТАРСТАН (БУЛГАРИЈА ), домовина на Татарите да се дознае ова:
„БОРИСОВ МУ СЕ НАЛУТИ НА АНАТОЛИЈ КАРПОВ : Македонија во срцето на проблемот помеѓу
Бугарија и Русија!
Бугарскиот премиер и другар на Зоран Заев, воедно и негатор на Македонскиот идентитет Бојко
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Борисов ја откажал средбата со легендата на шахот и пратеник во Руската Дума Анатлиј Карпов, со
образложение дека нема намера да остварува средби со луѓе кои велат дека словенската писменост
и кирилицата доаѓа од Македонската земја
Карпов денес требало да се сретне со Борисов во бугарската влада, но Борисов ја откажал средбата
откако Карпов на утринското гостување на една од локалните телевизи истакнал дека во Русија е
општо познато дека кирилица доаѓа од Византија, поточно од Македонската земја, потврдувајќи ја
изјавата на Рускиот претседател Владимир Путин.
Рускиот претседател Владимир Путин, на 24 мај на средбата со македонскиот претседател Ѓорѓе
Иванов изјави дека словенската култура и писменоста на сите словенски народи вклучително и
Рускиот, доаѓа од Македонија.
На ова жестоко реагираше Бугарија, која се труди да наметне фалсификувана историја за потеклото
на Светите браќа Кирил и Методиј.“
БИДЕЈЌИ ВО 19 ВЕК НА ДЕНЕШНИТЕ БУГАРСКИ ПРОСТОРИ НЕМАЛО БУГАРИ ТУКУ САМО СРБИ,
ВЕЧНА СИ БИЛА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ВЕЧЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈ ВЕЧЕН ЈАЗИК
Англискиот патеписец Вилијам Макмајкл во 1818 година направил посета и запишал: „Месните
христијански жители на оваа земја (позната порано под името Мизија, која сега е резделена на два
дела: Србија и Булгарија) главно себеси се нарекуваат како Срби и говорат словенски јазик.
Булгарите биле Татари, кои дошле во Бугарија во 5 столетие од бреговите на Волга. Тие подоцна од
страна на своите нови сонароднициСрби, го примиле словенскиот јазик, зачувајќи само неколку
зборови од својот претходен јазик“. Макмајкл го посетил округот Хасхово (денешен Лубимец), каде
присуствувал на една селска свадба и наведува: „Тој ден патувањето го завршивме во Хевице...
Вечерта излеговме од поштенската станица и се упативме на крајот од селото за да ги набљудуваме
народните веселби, кои претходеа на свадбата на еден српски селанец“. Исто така, постојат и
постари сведоштва: францускиот дипломат Ожие Гизлен Бузбек, пратеник во Цариград од „кралот на
Римјаните“ Фердинант (француски амбасадор), тврдел дека во Булгарија живеат Срби. Така Бузбек
два мандати останал кај Отоманите (вкупно осум годиниод 1554 до 1562 година) и на двапати ја
посетил Булгарија. Освен тоа, е познато дека „Булгаринот“, роден во Видим, монахот Јован Раиќ
(1720- 1801) се изјаснил за Србин и тврдел дека во Булгарија живеат Срби. Тој оставил значајни дела
за српската историја, кој денес се слави во Србија. Втор бил Никола Пашиќ од Тетевен, кој исто така
оставил дела за српската историја. На српски пишувал во 19 столетие булгарскиот преродбеники
поет Љубен Каравелов, оти немало булгарски јазик. Во четириесеттите, пеесеттите, шеесеттите
годиниво 19 столетие почнале да пишат на еден србизиран јазик, кој денешните Булгари тешко го
разбираат. Затоа текстовите на ваквите автори се преведени на современ булгарски јазик. Такви
биле Константин Фотинов од Смирна во 1842 година, Димитар Мутев од Колофер во 1858 година и
други. Кај булгарските предодбенички тексови се среќаваат многу српски (но и новогрчки службени)
зборови. Дури чешкиот славист Јозеф Добровски тврдел дека непостои булгарски јазик и дека јазикот
на Булгарите бил наречје на српскиот. За ова пишел и Шафарик во 1826 година, што го наведува и
булгарскиот историчар Шишманов. Хамер пиши дека Самоков така се викал на српски јазик. Со
наводот на Хамер се потврдува дека во 1836 година во Булгарија се изјаснувале за Срби и нивниот
јазик бил српски... Значи, само Срби, а без Булгари.
БУГАРИТЕ ВО 19 ВЕК ПРВО БЕА ГРЦИ (ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА )- ОД 1870 ГОД. И БУГАРИ
Најпрво Бугарите биле само султанов црковен народ, како што бил грчкиот-цариградски,а не атински.
Х. Р. Вилкинсон наведува: „Во 1870 се појави еден настан од големо значење- Турците ја воспоставија
автономијата на Бугарската црква со назначувањето на Бугарската егзархија. Бугарскиот национален
препородбеше поспор и се јави многу подоцна од оној на Србите и Грците...и покрај се поголемата
опозиција бугарското национално движење полека напредуваше. Првото дело издадено на мајчин
јазик се појави во 1824 година, а првото бугарско училиште беше воспоставено во Габрово во 1835.
Во 1840 беа основани многу училишта, а литературен процут во Бугарија беше во развој, додека
побогатите Бугари почнаа да ги праќаат своите синови да се школуваат во Русија, Боемија и
Франција повеќе отколку што тоа го правеа порано. Бугарите кои дури и во своите понапредни години
пишуваа на грчки почнаа да истрајуваат во учењето и пишувањето на својот јазик. Пречки во овие
напори на самоизразување се наоѓаше во хиерархијата на грчката црква што конечно ги доведе
Бугарите до одлука својата црква да ја ослободат од контролата на Фанар (област во
Константинопол каде што грчките бискупи беа сместени)“.
Следи жителите на денешните простори на денешна Бугарија како припадницисамо на султановата
Цариградска патријаршија можеле да бидат само едно Грци, а од 1870 г. и Бугари на султнова цркваБугарија како кнежество била под султанот, а само од 1908 година држава со свој државен народ.
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ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИФАТИ МОЈА 30 КНИГА : „ДВОРАСНИТЕ АЛБАНЦИ“
На 01.06.2017 на германски јазик ја објавив мојата по ред 98 книга „Дворасните Албанци“. Следи таа
денеска (22.06.217) ја стави на својот каталог, по број 1. Таа по ред е 30- та моја книга, поставена на
нејзиниот католог, што не важи и за Р.Македонија: како оспорувач на словенски народи, сум душман.
Така таа ќе биде единствена книга во која се чита,Албанците не се етнички тн.народ туку само турски
=муслимански, мешавина на Черкези, Татари и Шкиптари. Турците за нив говорат само за Арнаути.
БУГАРИТЕ ИМАЛЕ БУГАРСКИ ЈАЗИК САМО ВО 19 ВЕК (ВАРНА ). ВО 20 ВЕК СИ ГО СМЕНАЛЕ ВО
ЗАПАДЕН (МАКЕДОНСКИ). СО ВТОРИОТ БУГАРИТЕ НАС ЌЕ НЕ БУГАРИЗИРАЛЕ ДУРИ ВО 21 ВЕК
Ханс-Лотар Штепан, во „Македонски јазол“, под 1.2.2.1 Бугарски јазик (стр. 53), го наведува следното:
„Рајнхолд Траутман (исто, стр. 29 и стр. 10) уште во 1948 год. ја дефинира основната константа на
‘бугарскиот јазик’: ‘Бугарскиот јазик, односно за нас секако словенско- бугарски јазик...’
Во Бугарија како и ‘во цела Slavia Orthodoxa’, јазикот на кој се држеа литургиите беше црковниот
старословенски јазик. Но образованите Бугари честопати ‘пишуваа и говореа’ грчки, бидејќи грчкото
свештенство силно се трудеше ‘да ги елинизира словенските верници’. Поради ова, бугарскиот
просветител Паисиј Хиланарски ги повикува своите сонародницида го користат сопствениот јазик.
‘Во дискусијата за основата на модерниот бугарски стандарден јазик на почетокот можат да се
распознаат две спротивни позиции. Едната група, црковнословенската школа, се труди
црковнословенскиот јазик да го модернизира и прилагодина барањата на денешницата, а другата
група, новобугарската школа, да развие нов стандарден јазик врз база на народниот говор. На крајот
се дојде до компромисно решение, кое содржеше елементи од двата правци и кое се прошири преку
новите училишта и литературата.’
По здобивањето со автономија во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик беше кодифициран. Основата
беше источнобугарскиот дијалект (Варна), но во XX век западнобугарскиот дијалект изврши силно
влијание’.
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонците да се гледа со потсмев?“
БУГАРИТЕ СО СВОИ ТРИ РАЗВОЈНИ ЕТАПИ НА БУГАРСКИОТ- БУГАРИТЕ СЕ МАКЕДОНИЗИРАЛЕ
Во претходните три написи наведив за развитокот на бугарскиот јазик, со што ќе се види Бугарите од
самиот почеток имале србизиран јазик. Па како се развивал школскиот систем и да се модернизира,
дури кодифицира. Па толку тој бил кодицириран што конечно Бугарите самите си се македонизирале.
Токму за тоа нивно самомакедонизирање пишел дури Ханс- Лотар Штепан, во „Македонски јазол“ со
западен говор: „Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонците да се гледа со потсмев?“
1. „На српски пишувал во 19 столетие булгарскиот преродбеники поет Љубен Каравелов, оти немало
булгарски јазик. Во четириесеттите, пеесеттите, шеесеттите годиниво 19 столетие почнале да пишат
на еден србизиран јазик, кој денешните Булгари тешко го разбираат. Затоа текстовите на ваквите
автори се преведени на современ булгарски јазик. Такви биле Константин Фотинов од Смирна во
1842 година, Димитар Мутев од Колофер во 1858 година и други“.
2. „Првото дело издадено на мајчин јазик се појави во 1824 година, а првото бугарско училиште беше
воспоставено во Габрово во 1835. Во 1840 беа основани многу училишта, а литературен процут во
Бугарија беше во развој“.
3. „ Едната група, црковнословенската школа, се труди црковнословенскиот јазик да го модернизира и
прилагодина барањата на денешницата, а другата група, новобугарската школа, да развие нов
стандарден јазик врз база на народниот говор. На крајот се дојде до компромисно решение, кое
содржеше елементи од двата правци и кое се прошири преку новите училишта и литературата.’
По здобивањето со автономија во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик беше кодифициран. Основата
беше источнобугарскиот дијалект (Варна), но во XX век западнобугарскиот дијалект изврши силно
влијание“.
Па ваквиот бугарски народ, со бугарско чуство од 19 век, и тоа „Бугарскиот национален препород
беше поспор и се јави многу подоцна од оној на Србите и Грците“, да им го одзема правото на своето
свои да бидат македонските Македонци е страмно за во 20 век македонизираните бугарски Бугари.
СТАРИТЕ БУГАРИ ОД 19 ВЕК НЕ ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ТУКУ САМО НОВОБУГАРИТЕ
Основно човеково право е секој лично самостојно и доброволно да може да се изјасне она што тој се
чуствува да биде. Се сеќавам, кога бев на дообразование во научна установа Минхен- Германија да
добијам еден формулар во кого наведив кој сум и што сум- тоа е нормална постапка за секој граѓанин
кој влезе во новата држава, како и за вероисповедта за плаќање црковен дапринос. Се впишав како
Ристо Ивановски, Македонец и Македонска православна црква... Се тоа како такво беше прифатено- па јас
тоа бев и сум, и цел живот ќе бидам. На првите повеќепартиски избори бев како кандидат за пратеник на
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ВМРО- ДПМНЕ...Од бугарашите бев убедуван, јас сум бил бугарин, и не сум бил свесен кој сум бил. Ваквата
дрскост и невопспитанос јас да не можам да бидам што сакам дрско ја отфрлив.
Дали Македонците смееле да бидат Бугари во 20 и 21 век ? Тоа го одлучува секој поединец, само со лично
изјаснување, и тоа без присила и доброволно. Никој и ниедна партија не смее да си дозволи како злостор да
одлучува во име на друг-и, во име на починатите илјадници генерации, како и новите.
Па дали имало Бугари- како народ ? Да ! И тоа два вида Бугари: Само Стари Бугари (Гагаузи...) како Монголи,
како што биле Татарите=Бугарите и Новобугари.Следи имало Бугари Монголи ама и Белци.
Во дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби. Потоа тие имале србизиран јазик, кој не го разбирале.
Следи Гагаузи се изјаснале како Стари Бугари, а овие другите биле Нови Бугари. Бидејќи Македонците не
сакаат да бидат Стари Бугари (Татари), ниту било какви Ново Бугари, тие биле и се само едно: Македонци.
Па имало само едно единствено бугарско кнежество. Во првите пописи во 19 век Гагаузите самите си се
попишале за Стари Бугари, а Белците само за Ново Бугари. Меѓутоа, бугарска држава со бугарски народ имало
само од 1908 година. И замислете, за миг се македонско и балканско станало бугарско.
Бидејќи Гагаузите со висок монголски удел се изјаснале за Стари Бугари, произлегува заклучокот, да Белците
во цела Бугарија во целиот 19 век си станале само едно: Ново Бугари- само расен народ. И една гнасотија:
Новобугарите од 19 век ги оспоруваат Македонците дури и во 21 век- невоспитаност.
Petar Petrov А бе Ристо бе, врти врти и пак кај Србите се најде!
Кои црни Срби бе Ристо бе, по тоа време!?!?!?!?
Од омразата кон Бугарите влегуваш во српска стапица.
Не треба да мразиш, омразата не е одлика на учените луѓе.
Запамети дека ние имаме проблем со бугаризираните ТРАКИЈЦИ!
Им дошле за водачи мелези од турко-монголи со славјаните.
Не ли си е запишано, династијата Дуло, која ги предводи аспаруховите Бугари на Балканот потекнува од родот на Атила, од синот
ИРИНЕК!
А Иринек може да значи само синот на Атила со некоја Ирина, значи Славјанка. (Ова е само 1/10 од негоиот напис, Р.И.)
Risto Ivanovski Напишав: „Во дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби“, а никако „црни Срби“...Нема совпаѓање меѓу двете
пишувања.
Petar Petrov Risto Ivanovski Во тоа време не постоеле Срби воопшто, ниту во дунавска, ниту во амазонска бугарија ниту ... изразот е
малку погрешно употребен од моја страна, просрпски, нели!
Jordan Petrov ABE HORA VIE DVAMATA ISTA ZENA OBICATE NEDEJ TAKA.
Zlatko Petrovic Petar Petrov novi istoričari koji sada pišu istoriju pišu stvarnu istoriju. Ti bi hteo kako ti želiš da se samo tako piše istorija.
Kad si toliko pametan i kažeš nije bilo Srba i dr. Pa ko napravi veštački najveći narod na Balkanu.
Бобан Јеленковић Pozdrav do klasni tatarčinja... (Има слика со текст- страна од книга, Р.И.)
Goce Dimitrijeski Петар Петров знаеш што значи зборот Аспарух и на кој јазик е ?
Krstevski Goce Perdika Prijatele moj ti si CAR. Cel svet so tvoite dela te pocituva samo. PozdrAv

ВО 21 ВЕК БУГАРСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ И ПОЛИТИЧАРИ СЕ ЗА ВО ЛУДЕЧКА КОШУЛА- ЛУДНИЦА
Како бил создаден бугарскиот јазик повеќепати се наведува. Секако, не е на одмет за тоа да се пиши:
На 23.06.2017 добив еден извор- податок: “American missionaries working in Bulgaria in the 1850s
created the first standardized Bulgarian script, choosing to base the national language on the dialect of
Thrace and eastern Macedonia rather than on that spoken in the regions of northern Bulgaria…”. Следи
истиот со сите вас да се сподели.
Таквиот јазик бил бугарски, на новиот бугарски народ. За доказ дека тој бил нов народ, следи и ова:
Ханс- Лотар Штепан пиши, што беше наведено: „По здобивањето со автономија во 1878- 1880 год.“...
Потоа: „Со свикувањето на конференцијата во Берлин оваа војна уште еднаш беше избегната. На
Берлинскиот конгрес од 13.6. до 13.7.1878 год. на прво место беше темата Бугарија, бидејќи Бизмарк,
како претседавач со конференцијата, сакаше ‘најпрво да се реши најсложеното прашање’...
Член 1 од Берлинскиот договор гласи:

133
‘Бугарија да биде издигната на ниво автономно кнежество, обврзано да плаќа даноци под власт на
неговото царско височество Султанот; треба да има христијанска влада и државна милиција’ “.
Бугарија имала христијанска влада на христијанскиот народ- спротивност на турскиот= исламскиот.
Бидејќи султанот ги укинал сите цркви во кои се проповедало на црковно-словенскиот јазик, останала
само една црква- Цариградската патријаршија чии припадници биле само Грци. Па имало само Грци
како православни и Турци како Муслимани. За да има судир меѓу Православните, султанот ја создал
и Бугарската егзархија, чиј центар бил Цариград, а никако Софија. Токму и затоа покрај Грци имало и
Бугари.Ова говори,немало никакви етнички народи Грци и Бугари туку само црковни со црковен јазик
Бидејќи во султановата Бугарска егзархија се проповедало старословенски, црквата била поблиска
за народот. Па следи Македонците во ...солунско...кавалско...останале припадници на Цариградската
патријаршија-си останале Грци,а оние позападните кои се приклучиле на Бугарската црква биле само
Бугари. Ова говори Грците и Бугарите не биле етнички народи, туку само црковни. И Еладците биле
само Грци- во Елада немало црква. Покрај нив имало дури Македонци Муслимани,кои си биле Турци.
Само во 1908 година Бугарија за првпат станала држава. Затоа само оттогаш можело да постои нова
држава, со свој државнотворен бугарски народ со свој бугарски јазик од 19 век кого македонските
преродбеници не го знаеле и си пишеле на брсјачки...,во 2/2 на 20 в. е вклучен западен (македонски).
Каде се чуло видело, држава од 1908 година со бугарски јазик од 2/2 на 20 век да оспорува се наше
македонско. Македонците се бореле против бугарските и арнаутските фашисти, за време на Втората
светска војна си имале свој македонски гласник на македонски (брсјачки) јазик постар од бугарскиот
од 2/2 на 20 век со кого Бугарите си се помакедончиле.Ние, според јазикот, сме постари од Бугарите.
Бугарите како народ со држава од 1908 година, и најмлад народ со бугарски јазик само од 2/2 20 век,
нас Македонците не оспоруваат во се и сешто дури во 21 век,како најголема дрскост и невоспитаност
Тие дури тврдат, Македонците и Бугарите биле едно исто, имале заедничка историја, а само од 1991
година можело да има македонизам-Македонците биле дело на Србите и Коминтерната и што не др.
Па има еден одговор: во 21 век бугарските историчари и политичари се за в лудници,со бели кошули.
ФБ - централата денеска (26.06.2017) ми укажа за денешниот наслов да внимавам- бил навредлив.
БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ОД 19 ВЕК И ВНЕЛА ЗАПАДЕН ГОВОР
СО КОГО БУГАРИТЕ ГИ ПОМАКЕДОНЧИЛА, БУГАРИТЕ СЕ МНОГУ ПОМЛАДИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ
Јас како битолчанец сум среќен што Битола во Македонија беше прв град, административен центар
на Румелија, со мноштво конзулати... Што во мојот роден град живеел и само наш деец Крсте Петков
Мисирков кој му се посветил на битолскиот говор и на Битола како главен говор и македонски центар,
чиј пријател бил рускиот конзул убиен од Арнаут, во полза на македономрсци Европа и САД- и денес.
Крсте Петков Мисирков, чедо македонско, се продлабочил во битолскиот говор говорно побогат од на
Варна кој во 19 век постанал службен јазик на бугарското кнежество- не го рабирал Григор Прличев...
Македонскиот великан Крсте Петков Мисирков многу убаво знаел дека битолскиот говор бил брсјачки
на кого пишел великанот на Великаните наш Григор Прличев- тој ги упатувал своите следбеници тие
никако да не пишуваат на туѓ странски бугарски јазик кој не го разбирале туку на мојот брсјачки говор.
Па тоа што ...Браќата Миладинови, Григор Прличев...Крсте Петков Мисирков...пишеле на мој брсјачки
говор, на мојот мајчин и татков говор (јазик) било гордост да се пишува. Зошто ? Затоашто на мојот
родителско-родителски, прародителски...говор (јазик) пишеле Птолемеите,што било и по смртта само
на нашиот Александар Македонски,што опстоило и со последната Клеопатра- русокосата убававица.
Македонија раѓала,уште раѓа личности, македонски автори кои ги толкуваат зборовите од постледено
доба, што важи и за наш Хомеров јазик кој бил тн.словенски (Пасов-1815, Чулкас-1907...) и по ред ги
одгонентнуваат оставштините на Птоломеите: тие биле Македонци, чиј говор (битолски) оттогаш се
до денес непречено се развивал- Македонците се многу постари од непознатите и само нови Бугари.
Такви биле Македонците и нивните собраќа на Балканот- еден те ист народ само со говорни разлики.
Во 19 век големите сили го создале бугарското кнежество. За новата творба, непозната во историјата
бил вклучен прв бугарски јазик со говор од Варна. Бидејќи во таа Бугарија како држава само од 1908
година со векови Македонците се селеле а биле и преселувани, како оние најмасовните преселби со
протерување на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, Македонците ја воделе како своја сета
Бугарија. Тие издејствувале да се внесе западниот бугарски говор (според авторите), кој бил наш, и
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така Македонците со својот македонски говор (јазик) ги помакедонизирале домородните во Бугарија.
Со тоа што Бугарија во 2/2 на 20 век внела нов говор (јазик), кој бил помлад од македонскиот службен
АСНОМ-ски јазик, кој бил Птоломејов...на Браќа Миладинови,Григор Прличев...употребуван и од само
наш Крсте Петков Мисирков,бугарскиот јазик од 2/2 на 20 век не може да се спореде со АСНОМскиот.
ЗА БУГАРСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ГЕОР ГИ ДИМИТРОВ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНСКИ НАРОД
Георги Димитров наш македонски деец извршил големо влијание врз Сталин за ставот кон нашата
македонска Македонија. Тој се сложил да се приклучи Пиринскиот дел на Македонија кон нашиот
слободен дел на Македонија кој се борел против бугарските и албанските фашисти. Тој одлучил да
се пренесат останките на великанот Гоце Делчев, како последна желба на Гоце Делчев тој да биде
погребан во главниот град на слободна Македонија, а никако во Бугарија ако тој би имал било што со
Бугарија. Па ако Ѓорѓи Димитров бил добар Бугарин, и работел за Бугарија, неговиот мавзелеум како на
потврден Бугарин ќе останеше како што се случи со сите оние во Русија. Бидејќи тој како комунист бил водач
на БКП и претседател на Бугарија, тој не го заборавил својот македонски народ на кого се тој би му дал ако
опстоел жив. Па било како било, она што тој го направил за неговите македонски Македонци нема да биде
заборавено од Македонците кои си ја сакаат своја македонска Македонија.
Следи Македонија и Македонците не почнале со својата историја само како Коминтеровска творба, а водач им
бил само Бугаринот Ѓорѓи Димитров- така велат денешните Бугари. Јас повеќе пати сум го наведил она што
сум го слушнал од на Радио Скопје, денес Македонско радио, интевјуто со Вељко Влаховиќ- кој бил
Црногорец, а никако Македонец. Тој кажува за она како тој на Ѓорѓи Димитров му ја предал книгата на Кочо
Рацин „Бели Мугри“, па следеле солзи радосници да се пролеат на Ѓорѓи Димитров, најголемиот политички
великан на великаните- деец, кој до денес нема видено белина.
Бидејќи тој се заложувал за Македонија, тој не бил пожелен од Бугарите во Р.Бугарија и бугарашите во
Р.Македонија. Токму затоа до денес за него нема место во Музејот...кој е преполн со бугараши ...
Ако некој го нападне Јане Сандански, кој се борел против бугарската струја и Бугарите, тој може да биде само
бугараш. За доказ дека бугарашите се очигледни во нашата македонска во Р.Македонија, тие го напаѓаат и го
исмејуваат Кочо Рацин, без тие да се потсетат тој како Григор Прличев си пишел на свој татков и мајчин говор,
постар говор од бугарскиот јазик кој бил внесен само во 2/2 на 20 век.
Vasil Borisov Popov Богарите го мразят сега много Голем МАКЕДОНЕЦ. маiка и татко от Банско и Разлог!

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА СЕ УШТЕ СЕ ПОД ОКУПАЦИЈА НА БУГАРИЈА - СО
ВОСТАНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БЕЗ УСПЕШНО СЕ БОРЕЛЕ ЗА СЛОБОДА
Со Букрештанскиот договор Македонија била поделена. Пиринскиот дел на Македонија и припаднал
на Бугарија. Од 1913 година Македонците останале во мрачното бугарско ропство. За од тоа ропство
да се ослободат, Македонците во Бугарија се дигнале на востание.Исто се случило и со Македонците
од Вардарскиот дел, каде Македонците биле под двојно ропство- бугарско и арнаутско. Па следи до
денес да има бугарско и арнаутско братство, заедничко со Татарите како Бугари и Арнаути како Геги.
За доказ како од тој дел на Македонија страдале Македонците под бугарското ропство говорат и ТВ
емисиите на Х(рватската) РТ и други. Бидејќи Хрватите биле отсекогаш со Бугарите, нема лажење ...
Еве пренесувам што беше објавено за првото востание на Македонците во Бугарија: „ИВАН
КОЗАРЕВ - БАЛКАН На денешен ден, 5 април 1901, во Добриниште, Банско, Пиринска Македонија е
роден Иван Козарев Балкан. Кој е Иван Козарев? Во комунистичката југословенска историја,
македонските деца учеа дека први партизани и борци против фашизмот на Балканот биле Србите и
Црногорците. Тоа воопшто не е точно. Прв партизан на Балканскиот полуостров е ИВАН КОЗАРЕВ БАЛКАН, Македонец од Пиринска Македонија. На 27 јуни 1941 година, само пет дена по германскиот
напад на СССР , Иван Козарев убива двајца бугарски фашисти во близина на неговото родно село
Добриниште. Српското востание против фашизмот почнува 10 дена подоцна, на 7 јули 1941 во Бела
Црква, кога Жикица Јовановиќ - Шпанац убива двајца жандарми“.
ЗЛОСТОРИТЕ НА БУГАРИЈА ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ И МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
Во врска со насловот, еве само некои злостори врз македонските Македонци кои сум ги собрал:
„104 ГОДИНИ ОД МАКЕДОНСКОТО ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“; „19 јуни 2017 година, Кавадарци,
Македонија - Денес се навршуваат 104 годиниод македонското Тиквешко востание.“; „Jun 20, 2017:
Почивајте спокојно 103 поречани на кои животот ви го одзеде; „БУГАРСКАТА ГНАСНА РАКА!
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Масовна гробница на 103 лица во Mакедонски брод од 1916-та година 18.05.2014“.
„Масакрот кај прилепското село Дабница е еден од најгрозоморните во историјата на Прилеп, а се
случил на 19 сепрември 1942 година, кога 18 прилепчани биле стрелани од бугарскиот окупатор.
Еве како се одвивал тој настан: На 14 септември 1942 година, бугарските војски го блокирале селото
Дабница и ги собрале селаните сред село, барајќи информации и поврзаност со партизанските
одреди. Откако никој од селаните не дал информации, Бугарите врзале 64 мажи од селото и ги
однеле во прилепските касарни.
Таму врз нив се вршел невиден грозоморен терор, биле тепани со боксови, газење, тепање со стап и
коловски жила, бајонети под грло, горење под ноктите на рацете и нозете, гаснење на цигари по
телото и друго. Од претепувањето во затворот починал еден селанец, Сотир Дамески. На 18
септември од затворениците Бугарите по список извлекле 19-мина, 12 од затворените селани од
Дабница и 7 прилепчани, кои, следниот ден ги врзале со ортоми и, без да бидат судени, ги повеле на
стрелање.
На пат кон Дабница, по наредба на поручникот Иван Куцаров, затворениците се стрелани. Иако биле
дополнително проверувани дали некој останал жив, еден од затворениците, Петко Велкоски, ранет и
искрвавен, се притајува, го подзапира здивот и е фрлен меѓу мртвите другари. На крај, успева да се
спаси“.
„Ваташа,стрелани од Бугарите---Дванаесетте млади од селото се: Перо Видев (15 г.), Ванчо Гурев
(19 г.), Данко Давков (17 г.), Илија Димов (17 г.), Ристо Гондев (17 г.), Блаже Ицев (17 г.), Пане
Мешков (17 г.), Герасим Матаков (17 г.), Ферчо Попѓорѓиев (25 г.), Васо Хаџиjорданов (27 г.), Диме
Чекоров (20 г.) и Пане Џунов (17 г.)“.
ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН
July 23, 2015 •
На денешен ден пред 73 години (23.07.1942), во Софија бугарските фашисти го стрелаа
македонскиот револуционер и поет Никола Јонков Вапцаров.
Десетина минути пред да биде изведен од затворот и стрелан, Вапцаров пишува две песни –
„Проштално“ и „Претсмртно“.
Првата посветена на неговата жена, а втората на неговиот народ – Македонците.
ПРЕТСМРТНО
Безмилосна е борбата, жестока
Борбата кажуваат е епична.
Јас паднав, ќе ме смени друг и точка
Што тука значи некаква си личност?
Рафал, и по рафалот црви.
Тоа е толку логично и грубо.
Но в бурата ќе сме пак со тебе мој народе
затоа што те сакавме.
ВЕЧНА МУ СЛАВА НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СИН!
За ваквите бугарски злосторнички дејствија, нејзини членови без дозвола и диво на Кајмакчалан, од
Грција навлегле и до граница во Р .Македонија поставиле спомен плоча- таа била посветена за
бугарските злостори во овој дел на Македонија, извршени за време на Балканските и Првата светска
војна.
Па за таквите бугарски дествија никако не смее да се изуми, и дека Бугарија која го имаше окупирано
Вардарскиот дел на Македонија, од неа за време на Втората светска војна, насобраните сите Евреи
во бугарски вагони и ги им испорачала на Германците, нивни сојузници, тие таму да бидат уништени,
и тоа само како Евреи од Бугарија- овој дел на Македонија секогаш таа го сметала за нејзин дел. Ова
беше повод Бугарија да не дозволува и Р .Македонија да постави свој спомен плоча за македонските
Евреи од Р .Македонија- Бугарија за се и во се само лаже, што продолжува без прекин се до денес.
ЗА КОРУМПИРАНОТО ПРАВОСУДСТВО ИТН.ВИДИ И НА WWW.BRIGIEN.COM.ТОА МИ ГО УНИШТИ
ЖИВОТОТ, И ТОА САМО ПОРАДИ ТОА ШТО БЕВ КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК НА ВМРО- ДПМНЕ. ОД
20.05.1991 ОСТАНАВ БЕЗ РАБОТЕН ОДНОС СЕ ДО МОЕТО ПЕНЗИОНИРАЊЕ - СДСМ МЕ УНИШТИ
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕМАЛЕ НИКАКВА ВРСКА СО БУГАРСКАТА ЦРКВА - ТРНОВО
ТУКУ САМО СО МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА - ОХРИД, ЦАР САМУИЛ...И ИЛИНДЕН БИЛЕ МАКЕДОНСКИ
На Балканот навлегле Татарите, кои Римјаните (Ромејците) ги нарекле Бугари. Нивниот народен јазик
бил татарскиот- чувашкиот кој нема ништо заедничко со домородците. Следи татарската=бугарската
историја била татарска=бугарска без заедничко со домородците со пелазгиски= тн.словенски јазик.
Цар Самуил немал врска со било што бугарската=татарската=чувашката историја, што се потврдува
и со тоа што неговото царство било посебно од било што бугарско со Трновската црква. Бидејќи секој
крал/цар можел да има само една црква, Цар Самуил ја имал само Охридската црква. За ова да се
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потврди Цар Душан имал само една црква- Печката. Па Цар Самуил бил поврзан само со наш Охрид.
Вака претставената состојба потврдува, Цар Самуил немал ништо со било што бугарско=татарско.
Балканот потпаѓа под исламот. Следи петвековно турско ропство. Против ваквото ропство се бореле
домородците: Србите со Печката црква, Бугарите со Трновската црква и Македонците со Охридската
црква. Султанот ги укинал сите овие цркви и опстоила само Цариградската црква. Оттогаш имало
само Грци.За меѓусебно да се истребуваат православните,султанот создал Бугарска црква чиј центар
бил Цариград. Македонците кои подпаднале под Цариградската црква си останале само едно Грци.
Сите оние кои потпаднале под султановата Бугарска црква си биле Бугари. Македонците велеле, не
сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме и Бугари. Па имало само црковни народи: Грци и Бугари.
Македонците како такви се бореле против исламот. Имало повеќе македонски востанија. Такво било
и она Илинденското, кое немало ништо зедничко со било што бугарско-тоа 100% било во Македонија.
Еве што рекол нашиот Јане Сандански (1904): „Не бугарска Македонија сакаме ние, туку Македонија
на Македонците, Македонија ослободена од тиранијата“. Значи, само едно: македонски Македонци.
Прв партизан на Балканскиот полуостров бил Иван Козарев-Балкан- тој бил Македонец од Пиринска
Македонија. На 27 јуни 1941 година, само пет дена по германскиот напад на СССР , Иван Козарев
убива двајца бугарски фашисти во близина на неговото родно село Добриниште. Во Вардарскиот дел
на Македонија, кој бил српски, од Србите Бугарите го преокупирале заедно со Арнаутите: Бугарите
биле со Германците,а Арнаутите како секогаш со Италјаните.Тогаш во Скопје аедромот бил нападнат
од Македонците, кои за својата слобода се бореле комунисти...и попови. Па и поповите страдале итн.
Па братското истребување на Македонците од страна на Бугарите и Арнаутите продолжува до денес.
Бугарија говори, само од 1991 година своја историја си имала Р.Македонија, а дотогаш таа била
заедничка. Ова говори немало Македонцикако посебен народ со своја историја, туку само од 1991 г.
дури за бандитот Божидар Димитров Р .Македонија била Југозападна Булгарија- лудак на лудаците.
Токму се ова било повод со децении да се расправа меѓу македонските Македонции бугарските
Бугари. Следи Б. Ристовски во интервју за 24 Вести, во 2013 година по прашањето за договорот за
добрососедство со Бугарија рече: - Ништо не е спорно, само што и тие бараат да не сме Македонци,
да сме во минатото Бугари, да прифатиме дека имаме бугарски корени и дека сме се родиле денеска
како нова творба“.
БУГАРИЈА ТВРДИ: МАКЕДОНЦИ ИМА САМО ОД 1991 ГОД.- СТАМБОЛИЕВ МНОГУ ПРЕД 1922 ГОД.
До денес Бугарија тврди, Македонците биле бугари до 1991г., а само потоа можеле да бидат она што
сакале- Македонци. За доказ дека Македонците биле само Македонци и пред 1991 г., следи изјавата:
„Кой мисли за Македония? Вярно е, че ние българите не говорим за Македония, но има и други, които
говорят и мислят за нея - това са самите македонци. Искайте вие не от нас, а от македонците да
престанат да говорят и мислят за Македония. Не забравяйте, че македонците са истинските
славянски ирландци, в които националното съзнание е силно развито и които се раждат борци.
Изявление на министър Стамболийски пред журналисти на Белградската гара на 9 ноември 1922 г.
(В. "Земледелско знаме", 18.11.1922 г.)“
Се потврдува, Бугарија сакале или не Македонците си биле и ќе бидат само едно: Македонци.
МАКЕДОНЦИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА БУГАРСКАТА ЦРКВА БИЛЕ БУГАРИ, ДРУГИТЕ ПРИПАДНИЦИ
НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГРЦИ ЗАЕДНО СО ТЕСАЛЦИТЕ ... ЕЛАДЦИТЕ И КРИТЈАНИТИЕ БИЛЕ САМО ЦРКОВНИ НАРОДИ СО ЦРКОВНИ ЈАЗИЦИ ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ И ТН.ГРЧКИ.
СЛЕДИ ЉУБЧО ГЕОР ГИЕВСКИ И ДРУГИТЕ БУГАРАШИ ДА НЕ СЕ СЛУЖАТ И ШИРАТ НЕВИСТИНА
Со укинувањето на Охридската архиепископија, нејзините сите цркви потпаднале под Цариградската
патријаршија. Следи сите тие биле само Грци. Бидејќи била укината и Трновската црква, нејзините
припадницибиле само Грци. Султанот создал Бугарска егзархија, а нејзините припадницибиле само
Бугари. Да не се повторувам од претходните написи, за доказ ги наведувам црквите. Сите цркви кои
биле на Охридската црква ги презела Цариградската црква. Ова се потврдува со црквите во Егејскиот
дел на Македонија...тие до денес не се под Атинската црква туку само под Цариградската црква.Сите
цркви во Вардарскиот дел на Македонија ги откупи Српската црква,а за црквите во Пиринскиот дел
на Македонија не ми е познато. Со наведеното се потврдува, имало само црковни народи Грци и
Бугари.
Еве еден пример со Битала, центарот на Румелија: црквата Св. Димитрија беше под Цариградската
патријаршија со свои Грци. Битолчани ја изградиле црквата Св. Богоројца и таа ја презела Бугарската
егзархија- таа била нова, и како нова можела да биде бугарска. Следи имало само Грци и Бугари со
два црковни јазици тн.старогрчки (коине) кој бил АлександријскиПтоломејов јазик и рефирмираниот
тн.старословенски на Македонецот Константин Филозоф. Бугарскиот јазик бил говор од Варна кој
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Македонците не го познавале, а во 20 век следи втор бугарски јазик. Бидејќи народ=јазик, имало два
бугарски народи со два јазика. Григор Прличев и сите други создавале македонска граматика за свој
македонски јазик.Ова говори, имало два бугарски народи со по еден јазик и македонски со еден јазик.
Во EXPRES.MK, на 2 јули 2017 година беше насловот: „Љубчо Георгиевски: Бугарија е во право, Заев
е прагматичен, Гоце Делчев бил егзархиски учител“, со следен текст:
„ Екс премиерот Љубчо Георгиевски преку социјалните мрежи долеа масло на огнот поврзан со
договорот за добросеоседство што треба да биде потпишан на 2 август како што најавија премиерите
Борисов и Заев во Софија.
Актуелниот претседател на ВМРО- Народна преку својот фејсбук вели дека Заев е прагматичен а
дека политиката на ВМРО – ДПМНЕ водена по урнекот на екс комунистичкиот лидер Лазар
Колишевски ги предизвикал проблемите со Бугарија.
„Не може да не констатирам дека ако не беше колишевистичката политика на ВМРО- ДПМНЕ немаше
ни да има полу-вето од Бугарска страна и воопшто немаше ни да има потреба од таков договор.Така
Заев само прагматично ги откочува процесите што претходната влада ги закочи“, пишува
Георгиевски.
Ѓеоргиевски смета дека најавата за заедничко прославување на некои историски настани со Бугарија
не е спорно.
„Ќе се задражам на Илинденско-Преобрженското востание. Организацијата која го подготвила
востанието сè до 1902 се викала Бугарско-Македонско-Одринска револуционерен комитет. Според
истиот устав кој го напишале Гоце Делчев и Ѓорче Петров член на истата можел да биде само
припадник на Бугарската егзархија, сите други милети сè до 1902 биле по дефиниција исклучени.
Главен јазик на писмената комуникација е бугарскиот литратурен јазик. Сите документи,писма и било
каков писмен документ што постои од организацијата е напишан на истиот. Сите високи
раководители биле учители на Бугарската егзархија, Делчев, Груев, Петров, Тошев …или бугарски
офицери како што е командантот на Илинденското востание Борис Сарафов“, појаснува Георгиевски.
Дека Бугарија има право на заеднчка прослава на Илинденското востание Георгиевски го објаснува
со тоа што најголемата финансиска и вооружена помош доаѓала од Бугарија, а сите бази за
повлекување и криење биле во Бугарија.
За него не може да се збори дека само Македонија има право на илинденското востание и поради
фактот што во договорот за востанието биле опфатени и територии кои што не се во Македонија.
„Во самото име на организациата имаме и технички проблем. Одринско е територија од реката места
до Црно Море, во неа живеат и Турци, Помаци и Грци. Но спојот е само со бугарското население од
Одринско. Значи и од технички аспект организацијата е партнерска со Бугарите. Гоце Делчев како
што бил инспектор во Македонија на воените чети така бил за бугарските чети во Одринско.
Конгресот на одринската област од 1902 кога тие пројавиле сепаратистички амбиции лично го
претседавал Делчев и ги смирил нивните амбиции. Конечно кога била донесена одлука за кревање
на востание, Бугарите од Одринската област во целост ја ипочитуваа наредбата за кревање на
востанието во термин кога им беше наредено десетина дена по Илинден на празникот
Преображение. Под истата команда“, вели Љубчо Георгиевски во изјавата објавена на својот фејсбук
профил која ја пренесува агенцијатаМакфакс.
Пред нешто повеќе од еден месец екс премиерот Георгиевски кој во 1999 година во интервју за
странски медиуми изјави дека Албанците во Македонија се меѓу 25 и 30 % и дека е објективно да
дојде до спојување на сите албански територии во една држава“.
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ САКАЛ ДА СЕ УПОТРЕБУВА БУГАРСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО НАШ- БРСЈАЧКИ
Ристо Ивановски, во „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) пиши: „За Григор Прличев сведочо
Иван Крајничанец, кој бил негов ученик од Солун. Според него, ‘Григор Прличев не можел да го совлада
бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишуваше на брзјачкото наречје. Тој не тераше нашите преводи
од грчки и француски јазик да ги изговараме на брзјачко наречје’. Втор пример е изјавата на Љубен
Каравелов, кој говорел дека ‘господинот Рајко Жинзифов е лош поет заради тоа што е неталентиран и
заради тоа што не го знае бугарскиот јазик !’. Се гледа дека овој нов јазик не бил познат, тие продолжиле
да говорат на нивните наречја“. Па булгарскиот јазик бил говор од Варна, кој Македонците тешко го учеле и
разбирале. Што ова говори ? Тој јазик не бил македонски ! Кој е денес македонски службен говор ? Само
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оној на кој Григор Прличев ги терал своите собраќа тие да општат меѓусебно. Следи заклучокот: јазикот на
Григор Прличев не бил булгарски туку само македонски- брзјачки. Овој е службен јазик во Р.Македонија.
Следи: „Еден човек што не си ја сака татковината, не може да биде чесен човек !“ (Григор Прличев). Овде
мора да се постави прашањето: кој е негова татковина. Дали Бугарија со бугарски јазик кој тој не сакал да
го зборува, или Р.Македонија со брсјачкиот говор (јазик), за кого се залагал, а не за оној што не го знаел ?
На ова прашање не смеат да одговорат Бугарите, како султанов цркове народ од 1870 година и државен
бугарски народ од 1908 година со службен бугарски јазик кои Македонците не го знале. Затоа се е јасно.

Ама, исто така, во 1885 година Григор Прличев напиша: „Мајка Македонија многу ослабнала. Откако
го роди големиот Александар, откако ги роди светите Кирила и Методија, оттогаш мајка Македонија
лежи во своето легло ужасно изнемоштена, совршено примрела“- само македонско, без бугарското.
Се потврдува, со Александар Македонски не се почнало од 1991 година, туку тоа било ...и во 19 век.
БИДЕЈЌИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОВОРЕЛ СО БУГАРСКИОТ ЈАЗИК, МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ
Македонија со своето огромно пространство имала мноштво говори. Токму и затоа тие такви говори
меѓусебно се разликувале. Секако, тие како блиски биле разбирливи, како спротивност на далечните
бугарски говори. Очигледен случај бил со говорот од Варна, кој бил службен бугарски јазик. Ова било
повод Григор Прличев јазикот да не го рабира. Следи тој да пиши само на својот родителски брсјачки
говор (јазик) и да ги советува другите и тие да не пишуваат на бугарски туку само на свој- брсјачкиот.
Од изложеното се заклучува, македонските Македонци си биле само македонски Македонци со свои
посебни говори далечни од бугарскиот книжевен јазик кој не го разбирале. Овде да се наведе само за
потсетување како говорел Гоце Делчев. Тој говорел на бугарскиот книжевен јазик. Токму тој службен
јазик на бугарското кнежество под султанот бил неразбирлив за Македонците. Во прилог се наведува
и споменот на македонскиот револуционер Иван Атанасов ( Грчето), кој сведочи за бугарскиот јазик:
“Првиот впечаток од Делчев беше дека тој е чист и непорочен, а при тоа решителен човек. Тој
зборуваше доста книжевно та не сите го разбираа. Луѓето сѐ прашуваа: аџаба убаво зборува, ама
што, не можевме сѐ да разбереме."
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НЕ САКАЛЕ ДА БИДАТ БУГАРИ СО БУГАРСКИ ЈАЗИК СИ ПИШЕЛЕ СВОИ
МАКЕДОНСКИ ГРАМАТИКИ ЗА СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК,СПРОТИВЕН НА ОНОЈ БУГАРСКИОТ
Ристо Ивановски, „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998, 1999 и 2007), го наведува
следново: „...Во Македонија, посебно во света Гора се продолжи да се пишува граматика на
македонски говор. Така архимандритот Анатолиј ја напишал граматиката. Па следи граматиката на
неговиот воспитаник и ученик на Димитар Миладинов, Партение Зографски. Такво нешто се случило
и со венецоносецот Глигор Прличев (1830- 1893), кој создал кратка граматика, подоцна пронајдена и
објавена во 1994 година. Партение Зографски во Цариград печати книги. Следен бил Кузман
Шапкарев (1834-1908), собирач на фолкор. Издал осум книги.
Ако наведените преродбеници издавале граматики и дела на своите мајчини говори, тие не можеле
да бидат Бугари- тогаш бугарското кнежество си имало бугарски јазик со граматика кои Македонците
не ги познавале.
ДО КОГА Р.МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЈА ВОДАТ ПОСЛУШНИЦИ- ИДИОТИ. АРНАУТИТЕ ПОСТАНАЛЕ 50%
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), според здраствените книшки, во Р .Македонија се 14,7%. А
според именување директори на клиниките, Арнаутите постанале 50%- проклети македонски изроди.
Во ВЛЕШВЕСТИ, АЕК, од 04.07.2017, е објавен наслов: „Именувани нови директори на четири
универзитетски клиники“, со следен текст:
“Разрешени се и именувани нови директори на клиниките за стоматологија и за нефрологија, како и
економските директори на клиниките за токсикологија и за офтамологија, изјави министерот за
здравство Арбен Таравари по денешната посета на ГОБ „8-ми Септември“.
- Назначени се четири нови директори. Денеска во текот на денот ќе добијат решенија. Тоа се Ирена
Бушлетиќ на Клиниката за нефрологија, Нико Беќаровски на Клиниката за токсикологија, Беким
Поцеста на Клиниката за кардиологија и Беким Татеши на Клиниката за очни болести, изјави
Таравари.
На новинарско прашање дали ќе бидат разрешени и директорите и на други клиники, министерот
Таравари посочи дека заедно со заменикот директор, државниот секретар и екипата на советници ја
анализираат состојбата, ги гледаат резултатите на клиниките и ги слушаат колегите кои работат
таму.
- Нема да брзаме. Да најдеме оптимални добри решенија што ќе дадат добар менаџмент на
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клиниките каде што работат. Ќе видиме, не мора се да се промени. Тоа што е успешно ќе си
продолжи. Пред се бараме професионалци, чесни луѓе и добри менаџери, изјави Таравари”.
ПРАТЕНИКОТ МАНОЈЛОВСКИ НЕ Е АРНАУТ (ЧЕРКЕЗ , ТАТАР И ШКИПТАР ) ТУКУ МАКЕДОНЕЦТОЈ НЕ ГОВОРИ НА ЛИТЕРАТУРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО МАКЕДОНСКИ ГОВОР СО Т
Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се дворасни тн.народи: Азијати (Черкези и Татари) и
Балканци (Шкиптари). Бидејќи Шкиптарите го немаат крајното т за трето лице, кое не постои ниту во
литературниот македонски јазик а постои само во наши македонски говори во западна Р.Македонија,
се заклучува, наведениот пратеник по потекло бил само Македонец. По кој повод тој се одлучил да
се изјасни за Албанец-Турците нив ги нарекувале само Арнаути, тоа е негово неотуѓиво лично право.
НОВА КНИГА: „ВИСТИНСКА ТРОЈА НЕМАЛО“.
Во книгата се содржани следниве наслови: ... Белата раса еден народ со ист јазик и традиции;
Александар Македонски знаел за тн.Троја во Мала Азија; Атина; Херодот го наведува Хомер;
„Илијада“ била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат; „Илијада“ била од три генетско-географски
подрачја; Во „Илијада“ не се споменува Македонија; Бригите биле носители на Анадолија- Фригија со
тн.Троја; Географско- сточарската тн.Троја била во Бригија; Според јагулата, тн.Троја била во
битолско- не прилепско; Постоело само битолско езеро (блато)- никако прилепско; Алкомена без
никаква врска со тн.Троја- сè произволно; Топонимите не биле пресудни за локацијата на тн.Троја ;
Роберто Салинас Прајс, „Хомерова слепа публика“; Имало десет Троји- никој не ја нашол
вистинската; Хомеровиот јазик бил само тн.словенски.
СПОРЕД ДИМИТАР МИЛАДИНОВ, „КУКУШАНИ ГОВОРЕЛЕ СЛОВЕНО- ПЕЛАЗГИСКИ“. ЗА ЧУЛКАС
„СЛАВО- МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ГОВОРЕЛЕ РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК“- ТИЕ БИЛЕ ЧЕДА
ХОМЕРОВИ
Ристо Ивановски, „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998, 1999 и 2007), го наведува
следново: „... Димитар Миладинов, во писмото испратено до Кукушани, говорот го нарекол словенопелазгиски“.
Па каков бил јазикот на Македонците ? Само како што наведил Димитар Миладинов- само „славенопелазгиски“. Ова го потврдил и еладскиот (тн.грчки) автор Чулкас (1907), според кого, СлавоМакедонците во Лерин говореле Ран- хомеров јазик. Бидејќи Хомеровиот јазик бил постар од
бугарското кнежевството се до 1908 година и Бугарите говореле татарски- чувашки, се е јасно:
Македонцитер биле само Македонцисо Хомеров јазик, кој бил само пелазгиски. Според Јустин,
античките Македонци биле еден пелазгиски народ.
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО „ХОМЕРОВ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“
Ристо Ивановски (1998), „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, го пиши ова:
Киндер и Хилгеман пишат: „Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и постојано се развивал во
модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна настанале: рускиот,
полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другијазици, денес познати како
словенски јазици, засновани врз македонскиот...“.
Се кажа: „денес познати како словенски јазици“. Следи само едно- тн.словенски.
Па само "денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот". Бев изненаден кога сакав да видам дека
место „словенски јазици“ некаде да стои македонски јазици или македонска јазична група, што никаде го немаше. За тоа
од еден каде што тоа само кај него за првпат го видов пред 1998 година, кога ја објавив првата моја книга, од него бев
упатен во Британската енциклопедија- тој наводно оттаму тоа го превзел. Во Битолската библиотека ја разгледав
Британската енциклопедија, тоа никаде не го најдов за македонска група- тоа никаде и не се чита. Тоа е само лага, што
се чита само кај него од негова лична табела, прифатено во Македонија- никаде на друго место. Ова се потврдува и со
доказот што Британија се бори против се словенско што се до денес ние Македонците и го доживуваме.

БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е „ЗАПРАВО МАКЕДОНСКИ СО ГОВОРНА МАНА“
Во Newsbar беше објавено напис, Хрвати и Србите зборуваат со ист јазик- македонски:
„Lingvisti složni: Hrvati i Srbi govore istim jezikom - makedonskim!
Slovenski bi se već nekako mogao shvatiti kao pravi jezik, ali njime se služi tako malo ljudi da se može
svrstati i pod statističku pogrešku.
Nakon što su njihovi kolege iz drugih znanstvenih područja objavili nevjerojatna otkrića, i lingvisti s instituta
"Franjo Arapović" napokon su završili dugogodišnje istraživanje o jezicima Južnih Slavena. A njihova otkrića
demantiraju čak i Miroslava Krležu.
- Hrvatski i srpski nisu dva odvojena jezika, to su tek dijalekti originalnog jezika kojim su govorili Južni
Slaveni. Najbliži tom originalnom južnoslavenskom jeziku su Makedonci pa možemo reći kako se
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makedonski jezik govori u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, ali se u ovim zemljama tek
koriste neznatno različitim dijalektima. Samo su svi ovi narodi razvili svoje pomalo zabavne dijalekte objasnili su lingvisti u zaključku znanstvenog rada.
Pri istraživanju su stručnjaci s instituta "Franjo Arapović" pomno ispitali razvoj riječi posebnu pozornost
pridajući riječima koje nisu iste u makedonskom i nekom od kasnije nastalih dijalekata. Ističu primjer riječi
"ubavo", za koju su primjerice i Hrvati i Srbi preuzeli riječi "lijepo" u većem dijelu Hrvatske ili "lepo" u velikom
dijelu Srbije i Zagorju. Istodobno su makedonskoj riječi "ubavo" dali novo, sasvim suprotno značenje
dodajući slovo G ispred njega.
- Naše istraživanje nema pogreške. I ja sam nekada mislila da su srpski i hrvatski dva odvojena jezika, ali
bila sam u krivu. Ovo istraživanje i njegovi zaključci su nepobitni. Srbi i Hrvati govore istim jezikom makedonskim - kratko nam je prokomentirala jezikoslovka Sanda Ham.
Ugledni su lingvisti dodali i amandman svom znanstvenom članku. Utvrdili su kako bugarski jezik nije isti kao
makedonski. Uz pomoć povjesničara otkrili su kako je, pri širenju staroslavenskog plemena Makedonaca, u
Bugarsku vjerojatno otišao i jedan Makedonac s govornom manom pa su slavenizirani Bugari prihvatili
zapravo makedonski s govornom manom, koji i danas govore u tek malo modificiranoj verziji.
Koliko su rezultati ovog istraživanja uvjerljivi, pokazuje i to što su mnoga svjetska sveučilišta već dan nakon
objave preimenovala katedre za južnoslavenske jezike u katedre za makedonski jezik“.
Risto Ivanovski Гардијан:"Bо Бугарија се зборува македонски јазик"

Денес (09.07.2017) објави: SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF FORBIDDEN HISTORY OF MACEDONIAN
CIVILIZATION
„Текст од Пела, (близу до гробницата на Филип) грците до ден денес маки мачат да го преведат,
носат светски лингвисти во Пела за да им помагаат, прашањето е следно... Ако Александар
македонски и татко му Филип биле "грци" и зборувале и пишувале на "грчки јазик" тогаш зошто овој
текст не можат да го преведат???“
Текстот бил на јонски јазик, кој бил службен во Атина и во Македонија од времето на кралот Архелај,
што било и кај Александар Македонски... Бидејќи тој повеќе не се говори во Атина туку само
реформираните од коине (АлександријскиПтоломејов јазик, само од 300 г.п.н.е.), Еладците (тн.Грци)
со тн.грчки јазици (катаревуса и димотики) повеќе текстот не можат да го разберат. Јонското писмо
било различно од она на Камен Розета во Египет со битолски говор, одгонетнато од македонските
автори.
Zlatko Petrovic Tako je Risto
Никола Петровски Фала му на господ еве разумен човек! Е сега со какво право "грците" го нарекуваат александар "грк" јас не
можам да сватам по која логика??

СО ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ ПРЕСТАНАЛО ДА ИМА БИЛО ШТО БУГАРСКО
Василиј II Македонски го поразил Самуил, чиј татко бил поставен намесник од Македонската
династија. Следи Васил II Македонски да го преуреди неговото царство кое се протегало сè до реката
Дунав. И што направил Василиј II Македонски ? Василиј II Македонски ја создал темата Булгарија со
главен град Скопје, а во Подунавјето теми Паристрион и Пардунавон. Следи оттогаш Бугари повеќе
немало во Подунавјето, ниту јужно од него со Софија итн. Со наводов се потврдува, повеќе немало
дунавски и софиски Бугари туку само скопски. Со тоа што повеќе немало дунавско-софиски Бугари
туку само скопски, поимот бугари не означувал било каков етнички бугарски народ туку во дунавските
теми повеќе немало бугари, туку само скопски. Секој оној кој ова не го прифати, тој не говори за
вистина туку тој може да биде само лажго- таква останала бугарската историографија која ја
прифатиле и македонски изроди.
БУГАРИЈА ПОТВРДИЛА, ИЛИНДЕН БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК, НО НЕ И БУГАРСКИ
Zlatko Kovach, денес (10.07.2017) на ФБ го објави следново:
„Илинденското востание – македонско национално движење!
Bo oвaa колумна од 16 Август 1903 г., Бугарскиот премиер Рачо Петров вели дека Илинденското
востание е eдинствeнo и целосно национално македонско движење, покренато од Македонскиот
централен комитет (oдносно ВМРО).
_________________
"The Ilinden Uprising was entirely a national Macedonian movement“
In this article from August 16, 1903, the Bulgarian Prime-minister Racho Petrov states that the Ilinden
Insurrection, that had just happened that summer, “was entirely a national Macedonian movement,

141
organized by the Macedonian Internal Committee (meaning IMRO).”
Од архивата на „Њујорк Тајмс“
From the archives of "The New York Times" “.
ЦАР САМУИЛ БИЛ САМО ЦАР НА СКЛАВИНИЈА ШТО НЕМАЛО ВРСКА БАШ НИШТО СО БУГАРИЈА
Семејството на Ваилиј II Македонски таткото на Самуил го назначило за месник. Следи семејството
на Самуил било семејно поврзано со Македонската династија. Тој се поврзал со папата...Па неговото
владеење било само во Склавинија, никако било каква Бугарија. За тоа постојат докази, царската
област била наречена Склавинија, што се гледа за време на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се
споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia. На четирите грации со свои владавини, кои
принесуваат подароцина императорот на Светоторимско Царство, Склавината била самовила, со
нејзината грација со русокоса девојка, во раката го држи Сонцето и облечена во носија. Според
некои, знамето на Самуил било црвено со зацртано Сонце.
Па Самуил бил само склавински цар, а никако било каков бугарски цар. Самоиловата држава немала
ништо со бугарската која повеќе и не постоела- таа била посебна, со свој посебен центар само во
Македонија. Исто така, бугарската држава си имала своја Трновска црква, со која Самуил немал
ништо заедничко- негова црква била само Охридската црква.
САД СИ Е САМО САД
Што во Oculos News беше објавено, го добив како порака 11.07.2017. Со наслов и текст:
„Home / Albanians / George Washington / George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
By Oculus News 10 days ago Albanians, George Washington
The mother of the US historical president was of Albanian from Peja region. Is believed that President
Washington himself left a letter who is written for America to protect Albanians at any time and in any way
By John McCallum / Reuters
The Institute of Biochemistry and Genetics, headquartered in Schafhausen, Switzerland, has published the
results of the latest genetic research of world leaders, according to which it emerges that the historic
president of the United States of America, George Washington, has been of Albanian descent.
The institute, which has been researching broadly the genetic samples of the former US president who led
the country in the liberation war against the British Kingdom, concludes that Washington was 50 percent
Albanian, meaning that one of his parents is 100 percent Albanian .
While the Basel Institute does not go into details about this epochal revelation, experts from other areas
have been hastening to confirm this assertion, invoking also other, genealogy and linguistic evidence.
George Washington was the US's main political and military leader in the years 1775-1799, who led the
country to victory in the liberation war against Great Britain, was at the helm of the country at the time of the
writing of the Constitution, and developed presidential practices of Government that even today are the
foundations of the work at the White House.
In the US, he is considered the "Nation's Father".
The Albanian mother
According to linguist Albert Myko, of the Institute of Linguistics at Berkley University, Calif., USA, there are
other evidence that the mother of George Washington was Albanian.
"George Washington was the son of Augustin Washington and Mary Ball Washington. Mary in fact is Mary
Bala, whose parents were from Peja, in today's Kosovo. Marija was born in Lively, Virginia, USA in 1708, but
her parents came there in 1706, after a long voyage by boat that started from Ragusa, today's Dubrovnik,
and led them through Britain to the promisedland, America. The history of Washington's grandparents travel
from Kosovo to America is described in the Mary Ball Washington biography of Virginia Carmichael,
published in 1850. There is even rumored that Balaj had come from a village called Sinic, that could be a
confusion of the name of the village of Isniq, in the municipality of Deçan, says Myko, who shows that this
story has long been kept hidden in the shelves of the White House and that the mention of the Albanian
descent of Washington has been removed from the forbitten list of US National Security Council just
recently.

142

In this regard, officials from the White House agreed to say only that "it was not by chache that US Vice
President Ioe Biden mentioned President Washington in relation to the Prime Minister of Kosovo."
Washington DC
However, the latest discovery, perhaps sheds light on some other aspects of American involvement in
Kosovo and support for Albanians in general.
The well-known American author, Carl Woodward, who has written dozens of documentary books to US
presidents and stories from the White House, says that while researching archives for his Clinton
presidential book, published in 2004 under the title "Clinton House", found a George Washingtonproclamation letter about Albanians.
"I remember when I got the letter to show to Bill Clinton in one of the many book interviews, and I said,
'Look, Bill, what I've discovered from the Washington archives', he said: 'I've seen it Carl, I've seen it. If I
would not have seen it, God knows if we would have intervened in Kosovo," says Woodward, known as a
journalist, reporter and author who has so far won four Pulitzer awards.
He says he did not include the Washington letter in Clinton's book, because he now prepares a special book
for Washington and his Albanian ancestry.
Woodward says he is thinking of the book title, "George Washington: The First Albanian in the White
House," or perhaps "An Albanian from Kosovo that created the State of America".
"In a way, the US engagement in favor of Albanians is a debt that America now back to the people that
created the founder of America itself. See, from my research it is clear that even the President Woodrow
Wilson read this letter when it was decided to establish an independent state of Albania," says Woodward,
and adds that equally, President Nixon was the key person who contributed to Achieving Kosovo's
autonomy, with the 1974 Constitution.
"Nixon and Tito had a meeting somewhere in 1970, in which the US president vowed $ 5 billion in aid to
Yugoslavia from 500 million a year untill in 1980, in exchange for full autonomy for Kosovo. Tito agreed, and
everything started- the creation of the University of Prishtina, the constitutional amendments of 1971, the
1974 Constitution, and so on" Woodward notes.
"Even a continuation of the aid has been foreseen in a discussion between Tito and the other US President
Jimmy Carter for the years 1980-1990, for which Tito was ready to give to Kosovo the status of the republic.
But Tito died, Serbs moved against autonomy, Americans stopped helping ... the rest you know," he said.
However, Woodward believes that all US presidents read the Washington letter and have been obliged to
assist Albanians in different ways and in different stages of history.
The American author does not want to reveal the paper's content, saying "I have to wait for my book to go
out", but says that what Washington wrote will clarify much about US reports with Albanians.
According to the research, Fidel Castro is of English origin, Vladimir Lenin was a Chechen, while French
President Charles de Gaulle, who retired from Algeria, was, in fact, of Arab descent./Oculus News“.
ЏОРЏ ВАШИНТОН НЕМАЛ НИШТО АРНАУТСКО ТУКУ САМО НАШЕ ПЕЛАЗГИСКО=ТН.СЛОВЕНСКО
Напишав, што во Oculos News беше објавено, кое го добив како порака 11.07.2017. Со наслов и текст:
„Home / Albanians / George Washington / George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
George Washington is of Albanian descent, according to Reuters...“ Во текстот беше објавена и ова:
„...Mary in fact is Mary Bala, whose parents were from Peja, in today's Kosovo. Marija was born in Lively,
Virginia, USA in 1708, but her parents came there in 1706, after a long voyage by boat that started from
Ragusa, today's Dubrovnik, and led them through Britain to the promisedland, America...“.
Бидејќи во наведените години во Косово немало Арбани, населени од Арбанија, само од 18 век
Шкиптарија, таа била домородка, и тоа само чедо кое говорело само на наш пелазгиски
(тн.словенски) јазик. Ова се потврдува и со доказот што шкиптарскиот јазик се формирал во време
кога живеел Аму Буе (19 век). Дури во шкиптарскиот јазик постојат тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ
творел само во 19 век. Па шкиптарскиот јазик содржел зборови на грчки, романски, словенски и
татаро-турски зборови (Г.Мајер- 19 век). Бидејќи шкиптарскиот јазик бил турски, значи монголски,
Шкиптарите како Турците грешат во тн.словенски родови итн.
Бидејќи Марија била родена и живеела во 18 век, тогаш немало било какви тн.словески изроди
(Тоски=Шкиптари). Ова се потврдува и со доказот, сета оставштина на Ѓорѓи Кастриот

143
(тн.Скендербег), кој бил основа на шкиптарската историја, сета била само на наш
пелазиски=тн.словенски јазик. Според германскиот лингвист Пасов (1815), Хомеровиот јазик бил
словенски. Грчкиот лингвист Чулкас (1907) пиши, Славо- Македонците од Лерин говореле Ранхомеров јазик итн. Па што напишал А.Тојнби за Пеонците ? Тие говореле словенски јазик. А тн.старогрчки (коине) бил само македонски јазик од Александрија, за време на Птоломеите, и тоа само од
300-та г.п.н.е. Пак, еладски (тн.грчки) јазик бил катаревуса, реформиран коине, со употреба во новата
држава Елада само од 1868 година. Се заклучува, Словените биле 100% лага.
Следи Марија била од ист род со ист јазик како што бил и Ѓорѓи Кастриот (Скендер-бег). Што
напишал Франсоа Пуквил ? Тој бил Македонец. Според изворите, тој бил само крал на Македонија и
Епир, а Епир бил според македонскиот крал Пир + е = Епир. Според Јустин, Македонците биле еден
пелазгиски народ. Се заклучува, Вашинтон можел да биде само наше тн.словенско чедо, никако
Албанец- За Турците постојат само Арнаути, никако Албанци, Шкиптари итн.
Како што Ѓорѓи Кастриот станал Арнаут (Черкез, Татар и Шкиптар), истото би морало да важи и за
Вашинтон. Вакво нешто не смее да се случи. Како што било злочин со Кастриот и цело негово
семејство да станат Арнаути, не смее да се дозволи, и Вашинтон да биде прогласен Арнаут, поим кој
означува одметник.
ЦАР САМУИЛ НИКАКО НЕ МОЖЕЛ ДА БИДЕ БУГАРИН КОГА ТОЈ БИЛ САМО УНИЈАТ ПОД РИМ
Семејството на Ваилиј II Македонски таткото на Самуил го назначило за месник. Следи семејството
на Самуил било семејно поврзано со Македонската династија. Самуил се одметнал од
Источноторимско Царство, од 16 век тн.Византија, кој бил поврзан со папата со цел тој да се домогне
до крал и цар, иако веќе имало православен цар на Римјаните ( Ромејците) со патријаршија- тој бил
од македонската династија. Со тоа Ватикан започнал да го уништува Источноторимско царство во
кое имало еден цар во Цариград под кој имало еден единствен цариградски патријарх. Само така
единственото православно царство било поделене на две одвоени посебни царства секое со по еден
патријарх. Па имало вкупна два патријарси, а папата останал само еден единствен што останало сè
до денес. Сè ова било повод Охридската архепископија за крал да прерасне во патријаршија за цар,
дело на папата кој не бил надлежен во православието. Не случајно, Самуил само како унијат
дозволил да се цртаат папи во православието, што било најголем престап во православието итн.
Што направил Василиј II Македонски ? По рушењето на Самуил, одметник и унијат со својата
богомилска војска која Василиј II Македонски ја ослепил како октонос, според октон, окто окати вади
очи (Водоча), ослепи очи (Слепче)..., тој ја повратил црквата во архиепископија. Во неа тој ништо
друго не променал, па продолжило да се проповеда на јазикот на Ромеецот Константин Филозоф од
Солун и со библијата преведена од неговиот брат Ромеец Методиј. Насптоти неа, во Цариградската
патријаршија сè било само на коине (тн.старо-грчки јазик)- тој бил само македонски од Александрија,
од 300-та г.п.н.е. Следела Илијада да се преведе на коине само во 3 век п.н.е., и тоа само во
Александрија- никако на друго место и порано. Истото важело за другите дела, како и оние на
Херодот, Тукидид, Платон и други. На коине областа била тема, а на народен (пелазгиски=
тн.словенски) јазик склавина. Склавини Римјаните не познавале до 5 век, а на Балканот се појавиле
дури во 6 век. Бидејќи немало тематски народи не смеело да има ниту склавински народи. Па следи
Словените биле само 100% лага.
Бидејќи цар Самуил бил под Рим и унијат, а не под Цариград, никогаш под Трновска црква, тој не
можел да биде било каков Бугарин. Охридска патријаршија, која на Самуил му била потребна папата
него да го прогласи за цар, Васил II Македонски ја повратил во архепископија како што било порано.
Тој неа ја поставил директно под него. Со тоа што Трновската црква била само под Цариградскиот
патријарх, кој бил под Василиј II Македонски, бугарски крал и цар немало со своја самостојна црква.
Следи заклучокот, Македонците секогаш биле само под Охридската архиепископија, и директно под
царевите на Македонската династија, што никогаш не важело за Бугарите врз кои бил надлежен само
Цариградскиот патријарх потчинет под македонскиот цар.
Царот бил Василеус, а царицата Василиса= Василица- само наш женски род. Бидејќи у=в, следи
Василевс + ки = Василевски. Па следела Ана Комнена- двојно женски род. Да не се заборави,
презимињата завршувале на -ос, Дукас=Дукос + ки = Дукоски итн. Бидејќи Хомеровиот јазик бил
словенски (Пасов- 1815, Чулкас- 1907...), а според А.Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик, се
заклучува: антички=етнички Македонци со исти традиции итн.
БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ИМОТИ... ПАСИШТА, ШУМИ
И ПЛАНИНИ, БУГАРИЈА НЕМА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА - БУГАРИЈА ОСТАНАЛА НЕПРИЈАТЕЛ БР .1
Бугарија тврдела, Македонија била бугарска и Македонците биле Бугари. Па следи Бугарија на сите
македонски Бугари им била „мајка Булгарија“. Ако би било така, „мајка Булгарија“ би била, е и ќе биде
обврзана таа се грижи за сите своите бугарски чеда и сета бугарска Македонија.Дали ова било така ?
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Бугарија потпишала договор за размена на населението и да не се меша во внатрешните работи со
Елада. Што значи бугарскиот договор со Елада ? Само едно-Бугарија од Егејскиот дел на Македонија
се откажала. Следи Бугарија повеќе не била „мајка“ на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.
Или инаку кажано, Бугарија како „мајка“ се откажала од нејзините Бугари во Егејска Македонија која е
половина Македонија. Што ова говори ? Бугарија била и останала, а и за навек ќе биде, непријател
број 1 за половина Македонија. Нејзината дрскост се содржи во тоа што таа ги купила нејзините чеда
од Егејскиот дел. Ова било повод, Бугарија да ги обесправи своите чеда преселени во Бугарија, таа
да не се грижи за нивните имоти како основно човеково право на сопственост. Таа заборавила дека
на тие нивни имоти им следат и утрини, пасишта, шуми и планини. Таа од сè се откажала, со што таа
ги изиграла своите бугарски чеда од Егејскиот дел на Македонија. Од изложеното се потврдува,
Македонците од Егејскиот дел на Македонија од Бугарија биле изиграни и семејно уништени. Со тоа
што вакви македонски Македонци во Бугарија се бугараши тие се заведени.Па Господ да им помогне.
Наспроти бугарскиот став за Егејскиот дел на Македонија, во Вардарскиот дел на Македонија кој бил
окупиран од Србија, Србите не потпишале договор со Еладците. За време на Втората светска војна
Македонците комунисти, еснафи...и попови се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка
Шкиптарија, давајќи многу жртви кои не смеат никогаш да се заборават, а и Бугарија и Шкипартија за
сè да си платат. Тито е грешник што за ваквите бугарско- шкиптарски братски жртви Македонците сè
до денес не се обештетени...Според Бугарија, Лазар Колишевски и другите биле србомани итн. Но
било како било, Тито и за Бугарите македонските србомани никогаш не потпишале договор со злобна
Елада да се откажат од имотите на Македонците од Егејскиот дел. Ова се потврдува со доказот што
укажува, АСНОМ бил за ослободување и обединување на сите македонски делови,што не се оствари
дури обединувањето на Пиринскиот дел на Македонија кон слободниот дел на Македонија желба на
многу генерации на Македонци за обединета Македонија.За жал и денес Пиринците се под окупација.
За да се потврди дека Бугарија била, е и ќе биде бр. 1 македонски непријател доказ е тајниот договор
со Немакедонци и македонски измеќари, Македонците немале своја историја (Македонците во 21 век
не смеат да бидат Македонци од бугарските лудаци) туку Бугари, и бугарските фашисти добротворци
не биле масовни убијци на оние кои се бореле за македонска Македонија и не сакала да се
бугараши.
Sirma Georgieva Urucheva Браво Ристо!!! Така си е!!! За имотите дадоха акции....листове хартия! Наште казваха...ама веке ги нема
Sirma Georgieva Urucheva Коя е Бугария за да потписува договор за Егейска Македония???
Simeon Dukovski Така е Ристо Македонија е само Македонска друго се е лага.

БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА БИЛЕ ФАШИСТИЧКИ, А АСНОМ БИЛ АНТИФАШИСТИЧКИ КОЈ
СЕ БОРЕЛ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ,
ДО ДЕНЕС БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ОСТАНАЛЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА АСНОМСКАТА МАКЕДОНИЈА
Бугарија не била држава до 1908 год. Па во Бугарија до 1908 година немало бугарски државнотворен
народ.Како што Бугарија ја создале само големите сили,исто така и Албанија (Шкиптарија) ја создале
големите сили. Во Бугарија живееле Православни и Муслимани. Муслиманите се изјаснувале само за
Турци. Денес во Бугарија, како и во Романија, масовно е ромското население. Следи Бугарија за долг
период да постане циганска држава... Токму и затоа во Бугарија со векови пребегнатото и протерано
македонско население станало основа на бугарската држава-без нив Бугарија би била турско-ромска.
Авторите пишат, Албанија била склавинска. Според Макс Фасмер (1941), Албанија била преполна со
словенски топоними...Следи Шкиптарите имале словенско потекло. Ваков став имал и Р .С.Прајс. Ова
се потврдува со шкиптарскиот јазик-тој како наследник на тн.словенски јазик ги има сите тн.словенски
гласови, вклучувајќи го темниот вокал и македонското ѕ, тн.словенско крајно т и у во презимињата ...
Јазикот бил нов од 19 век (Ами Буе, Вук Караџиќ...), што важи и за Власите- сите само тн.Словени.
Како што Бугарија и Шкиптарија биле создадени од големите сили, тие биле обврзани во потполност
да ги спроведат обврските на европските семејства кои владееле во Елада, Бугарија и Шкиптарија.
Бугарија си била фашистички сојузник. Таа на Германците им ги испорачила Евреите во свои вагони
од неа како фашистичка окупираниот Вардарски дел на Македонија. Фашистичка Бугарија изврши во
од неа за време на фашизмот окупираниот Вардарски дел на Македонија масовен злостор, масовни
жртви биле не само комунисти туку на стари и измоштени лица кои не можеле да бидат комунисти, а
сите тие комунисти и некомунисти со попови се бореле за својата самостојна македонска држава со
своја македонска црква, за да се возобнови само македонската Охридска архиепископија, што беше
можно само во АСНОМ-ска држава Македонија. Против оваа држава се борела Бугарија која сакала
да ја припои АСНОМ-ска Македонија, процес кој сè до денес не е дозавршен. Тој ќе се дозаврши само
ако АСНОМ-ска Македонија повеќе не постои, туку братски да си ја поделат Бугарите и Арнаутите, на
што укажувал и рускиот министер за надворешни работи. Бидејќи поимот арнаут означувал одметник,
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Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) како одметници Македонците ги истребуваат не само
во 19 и 20 век, туку и во 21 век, што ги подржува Бугарија која се залага во Шкиптарија да има Бугари,
а не Македонци. Токму за оваа слободна АСНОМ-ска Македонија Македонците гинеле, чии гробови
до денес се уништуваат, како што е со црквите, цркви не смеат да подигаат, а како печурки никнуваат
џамии со исламски арапски пари, употребувани за купување на православни имоти и протерувања.
Бидејќи Р .Македонија била 100% АСНОМ-ска, која била 100% антифашистичка, која се борела да се
совладаат фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, нејзината борба продолжува и во 21 век
против двете фашистички држави, кои до денес не се презаситен со АСНОМ-ска македонска крв итн.
Од изложеното се потврдува, Македонци имало не само од 1991 година, според бугарските крвници и
нивните арнаутски браќа со черкеска и татарска=чувашка крв, имало и АСНОМ-ски, а и според еден
искрен бугарин Стамболиев многу пред 1922 година, и во 1903 година кога Македонците се бореле
против Бугарија која ги оставиле Македонците на цедило во Илинденското востание. Па Македонија
била кланица, со единствена цел бугарското кнежество да си ја оствари својата цел, Македонија да ја
прикаже бугарска. Од таа цела Македонија Бугарија се откажала од Егејска Македонија, Пиринска до
денес е окупирана и нејзините Македонцисе ропство,а АСНОМ-ска ќе ја делат братски со Арнаутите.
БРАТСКИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ЌЕ ЈА УНИШТЕЛЕ МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОПИСИ
КОГА БУГАРИЈА СОЗДАВА БУГАРИ А ЗА ШКИПТАРИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ МУСЛИМАНИ ШКИПТАРИ
Дури во 21 век братските Бугарија и Шкиптарија продолжуваат да го уништуваат македонскиот род, и
тоа Бугарија се залага Македонците во 21 век на пописите да се изјаснуваат за Бугари. Само така во
ова парче слободна македонска земја Р .Македонија бројноста на македонската нација ќе се смали, а
во исто време соодносот на Македонците и Шкиптарите ќе биде сè поголем во однос на 100% турски
колонисти Албанци, кои Турците ги викаат само Арнаути. Па Арнаути се 90% Геги (Черкези и Татари)
и 10% Шкиптари. Со тоа што ваква е состојбата, Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) нема да се
делат на три дела, со различно потекло черкеско од Кавказ, татарско од Црноморието и балкански
Шкиптари, туку благодарејќи на македонскиот непријател број 1 Бугарија АСНОМ-ските Македонци ќе
ги делат на Македонци само од 1991 година-според Бугарија-само оттогаш имало македонска држава
без признает македонски народ и македонски јазик, и историски Бугари дури од времето на Татарите.
Следи секој оној кој тврди дека Бугарија била братска на Р .Македонија гадно се излагал, што веќе сè
до денес Бугарија го потврдила: Пиринскиот дел на Македонија до денес е уште под бугарска власт,
а Пиринските Македонци се во национално ропство без да видат македонска виделина ни еден ден.
Токму и затоа не е случајно што Бугарија се откажала од Егејскиот дел на Македонија-таа е половина
Наспроти братската Бугарија за Шкиптарија, Шкиптарија македонска Р .Македонија не ја признала под
уставното име, нејзините Македонци се обесправени, братски со Бугарија Македонците ги прогласува
Бугари, и Шкиптарите отсекогаш тврдат, Македонците се православни, а Албанците муслимани. Па и
затоа Македонците со исламска вероисповед кои говорат најизворни македонски говори што мора да
биде гордост за нив, тие верски се изјаснуваат за Албанци. Непријателите на Р .Македонија никако не
í излегуваат во пресрет, дозволуваат во 21 век Македонците со исламска вероисповед да се одродат
од изворните македонски Хомерови (Пасов-1815,Чулкас-1907...) и Платонови (варварски=пелазгискиХеродот, Тукидид, Платон...Приск...Прокопиј, Јордан...) говори,и нив да си ги монголизираат со најнов
шкиптарски јазик само од 19 век (Ами Буе,Вук Караџиќ...). Следи тие грешат во тн.словенски родови...
БУГАРИЈА ИГРА КЛУЧНА УЛОГА ЗА ДА СЕ ПРОГЛАСИ НЕВАЖЕЧКИ БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР
И МАКЕДОНИЈА ДА ГО ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕСОТ НА ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА
Со распаѓањето на Македонското Царство под Рим, жителите на Римското Царство биле Римјани
(Ромејци). Токму Македонското Царство беше возобновено во лицето на Источноторимско Царство,
што било дело на балканците, а великан на великаните бил Илирот Диоклецијан- тој престолнината
Рим ја преместил во Никомедија на Мраморно Море. Следен бил Константин, кој бил наречен Велики
-тој прво ја посетил Троја во Мала Азија, каде сакал од Никомедија да ја премести својата столица во
Троја. Му се јавил богот, упатувајќи го него Визант, кој бил освоен од Филип II Македонски. Па тогаш
се појавила божицата Хекате, чиј лик на срп опстоил во Источноторимско Царство- полумесечината
опстоила кај султаните Османите, кои биле само Комнени (Хамер, Ланге...) и Македонци (Ланге) итн.
Римјани (Ромеи) опстоило населението во Елада (Фергусон- 19 век), што важело и за цел Балкан. Се
донела одлука да не се возобнови Македонија и да се одбегне името Македонија. Големите сили се
плашеле да не се возобнови Македонија.Бидејќи СФР Ј станала моќна, Ватикан, САД и Германија неа
ја рушиле. До денес се оспорува името Македонија, македонскиот народ, македонскиот јазик и не се
дозволува да се возобнови Охридската архепископија која била апостолска на Павле, споротивно на
Римската црква на Апостол Петар. Тоа што Цариградската патријаршија била дело на Јустинијан I,
која не била апостолска, што важи за Трновската и Печката црква, не е случајно.Пак,Атинска немало.
Следи Македонија била поделена меѓу Елада, Србија и Бугарија, со делови и под најнова Албанија.
Поделбата била со Букрештанскиот договор. Бидејќи до денес постои АСНОМ-ска Македонија,на која
македонецот Георги Димитров, со мајка и татко од Банско и Разлог, сакаше да ја приклучи Пиринска
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Македонија, ако Бугарија сака да í помотне на Македонија, Бугарија треба да ги исполни заложбите
на Георги Димитров. Само така Букрештанскиот договор ќе се прогласи неважечки за Македонците…
БИДЕЈЌИ НАРОД= ЈАЗИК, ДВАТА БУГАРСКИ ЈАЗИКА СЕ НА ДВА БУГАРСКИ НАРОДИ ОД 19 И 20 В .
Србите си имале свој српски јазик- тој од времето на Вук Караџиќ (19 век) опстоил сè до денес. Токму
ова не важи за Бугарите. Тие во султановото бугарско кнежество го вовеле говорот од Варна кој бил
службен јазик во новото султаново бугарско кнежество-тогаш султанот столувал во Цариград.И само
така, во бугарското кнежество немало потреба повеќе да се употребува рускиот од крајот на 18 век, а
прв русин кој со тој нов руски јазик постигнал успех бил Пушкин- тој се бавел и со руската митологија.
Истото било, и за српскиот јазик од 19 век, на кого Вук Караџиќ собирал народни преданија и од наша
Македонија, наведувајќи ги нив и на изворните македонски говори, кои според изворите, тие не биле
бугарски.Па следи имало руски и српски јазик со своја употреба и во султановото бугарско кнежество.
За доказ дека Македонците биле Македонци е нивната гордост- тие не сакале да го употребуваат за
нив туѓиот и странски бугарски јазик. Ова било повод, Григор Прличев да ги советува неговите блиски
и следбеници тие да пишуваат само на неговиот родителски брсјачки говор (јазик).Ова било и поради
тоа што Македонците не го разбирале бугарскиот јазик кој како говор бил далечен за Македонците.
Ова се потврдува со Гоце Делчев- тој како бугарски воспитаник се служел со бугарскиот јазик, а сите
оние кого него го слушале, не го разбирале.Се потврдува: Македонциси биле само едно: Македонци.
И што направиле Македонците, кои со векови бегале од турското ропство, кое било петвековно- тие
го внеле нивните говори,кои според авторите,биле западен говор за да содејствува на источен говор.
Така Македонците пребегнати и протерани во султановото кнежество од 19 век и бугарска држава од
1908 година успеале на Бугарите да им го наметнат својот јазик,и со него ги помакедончиле Бугарите.
Бидејќи народ=јазик, двата бугарски јазика се на два бугарски народи од 19 и 20 век. Со тоа што во
19 и 20 век бугарските Бугари не успеале македонските Македонци да ги бугаризираат, Македонците
од Бугарија со својот родителски македонски говор (јазик) службен во Бугарија од 2/2 на 20 век ќе се
потрудат своите собраќа, македонски Македонци,во 21 век да ги побугаризираат.Бидејќи вакво нешто
нешто не е можно, на бугарските лудаци во прав смисол ние Македонците им посакуваме успех...
СИРОМАШКОТО БУГАРСКО ДЕТИШТЕ ЛУПЧО СО МЛАД СРБИН ЌЕ УНИШТЕЛЕ С Е МАКЕДОНСКО
20 ВЕК. Н.ДИМИТРОВ 21 ВЕК ПОТПОЛНО ЌЕ ЗАВРШЕЛ СО МАКЕДОНИСТИКАТА- А И НА ГОРДИТЕ
Сиромашкото бугарско детиште Лупчо Георгиевски успеа во своите редови да ги вклучи бугарашите.
Таков бил и Младен Србиновски- негов бугарски собрат. Тој како млад србин и водач на УНБ “Свети
Климент Охридски“ решил да ги уништи сите книги на македонски автори кои пишеле Македонците
биле Македонци, кои ништо немале со Бугарите. Македонците си имаат своја македонска историја,
која нема ништо заедничко со бугарската која започнува со Татарите како монголски јавачи со
симбол коњска опашка, која се веела обесена на столб пред шаторот на ханот, без заедничко со
Македонија. И следните настани немаат ништо заедничко со македонската Македонија. Тоа што во
Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae, а Иван
Александар- Sanctus Iones Macedo, нема ништо заедничко со Македонија.Нас Македонците тие не ни
се потребни. А и сите оние во 2/2 милениум н.е. немаат ништо заедничко со народот на македонските
Македонци.
Сиромашкото бугарско детиште Лупчо Георгиевски во својата бугарска банда си имал и други бугари.
Таков бил Димитров. Тој си имал свое детенце да си продолжи со бугарската политика,да се уништат
македонските книги за македонистика, и да се внесат бугарски учебници, Македонците биле Бугари,
сета македонска историја била бугарска. Она што не успеал Лупчо со младиот србин, тоа ќе го
остварел Заев без потекло. Токму тој со министерот Никола Димитров направиле свој таен договор
со Аспаруховите чеда, водач Борисов,од Гaборис=габор ис=ос- габор татарот Борис кој дома говорел
татарски=чувашки јазик. Дури историчарот Димитров никогаш не се појавува на наша ТВ- расправа со
македонски и српски историчари, каде ќе имаше можност да им одговори на македонските и српските
историчари дека сè било бугарско, освоено од Татарите кои го завладеале и Охрид, а подоцна сè
повратено назад на оној на кого Македонија му припаѓала. Па тоа било Источноторимско Царство со
своите македонски цара. Не само сè да било повратено на владеење, Василиј II Македонски владеел
сè до реката Дунав, тој името Бугарија го избришал за да има други теми со другиобласни народи.
Бидејќи името Бугари било поврзано со Татарите и нивното владеење, кога тоа завршило, завршило
со сè бугарско.Бугарско се појавило во султаново бугарско кнежество,со султанова бугарска егзархија
и бугарска држава само од 1908 година. Од изложеното се потврдува, македонските Македонци биле
и се и ќе си бидат горди на својата само македонска историја. Изјавата на Никола Димитров, дека
Македонците ќе бидат горди, испраени бугаризирани се излагал поради македонската пролеана крв...
Таквото бугарско детиште ја нападна Русија-таа се мешала во Македонија.Ќе следи одговор за име...
Тој не говори, дека со Р.Македонија управува САД- амбасадорот, Народната банка на државава е на
Ротшилд, САД со Ротшилдови 2001 год. врз Р.Македонија извршија агресија во полза на АрнаутиМакедонците ја изгубија својата држава, ќе се смени името, нашата историја,дури рушат споменици...
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БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НА ГАБОРИС (=ГАБОР ИС: ИС=ОС) ИМАЛА ЗАЕДНИЧКА ИСТОРИЈА САМО СО
ФРАНКИТЕ И ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО (16 В . ТН.ВИЗАНТИЈА ), БУГАРИЈА БИЛА ОКУПАТОР
НА МАКЕДОНИЈА ПРЕД И ПО ЦАР САМУИЛ. СЛЕДИ МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ
Историски Македонското Царство подпаднало под Римската Империја.Тоа било поделено на источно
и западно. Источното било православно со свои цареви во Цариград, а западното брзо пропаднало и
од него опстолил само папата кој бил истоветен на патријархот- овој бил под царот од Цариград итн.
Бидејќи католицизмот бил на замрување, католички Рим направил пуч кај Меровингите, со потекло од
Балканот- тие биле претходници на Франките. Следи Франките своето католичко царство го ширеле
на исток.Тие се граничеле со бугарското владеење на габорот на габорите Татарот познат како Борис
познато кај Источните Ромејци. Бидејќи тие биле во судир со арапскиот ислам и со Персија, Ромејите
биле ослабени. Ова било повод Татарите како народ (булгар=вулгар...) да создадат свое владеење.
Со цел Ромејите да ги изиграат габорските Татари, тие им дозволиле тие да имаат свој владетел со
црква чиј поглавар бил само под патријархот на Цариградската патријаршија- тој бил само под царот.
Бугарите=Татарите имале врска со Франките, кои владееле на Дунав, соседи на Бугарите=Татарите.
Па поради умешноста на свештениците на Источноторимско Царство, Татарите го примиле нивниот
православен правец. Како гранични со Франките, учениците на Кирил и Методиј дошле кај Татарите,
а по желба на Климент и Наум ним им било дозволено тие да дојдат на крајбрежјето на Охридското
Езеро. Во нивно време, Македонија била окупирана од Татарите. Па Бугарите биле само окупатори.
Семејството на Македонската династија го назначила месник Никола, татко на Самуил. Тој жеден за
власт, се одметнал од царството на Македонската династија,и оформил посебно кралство со старата
Охридска архиепископија, а за цар неа ја воздигнал во патријаршија. Така Ватикан ја остварил целта
Православното Царство да го подели на две царства- тогаш врз Ватикан владеел царот на Франките
Отон I. Ова се потврдува што кај Отон I биле гости двајца синови на Никола (Самуил со еден братнепознат по име). Браќата со Отон I говореле на склавински=тн.словенски јазик- Склавини до р.Рајна.
Па Апостол Бонифациус (8 век) Склавините=Повеќебожците ги покатоличувал со латинскиот јазик ...
Бидејќи бугарските простори и оние на одметникот и унијатот со војници богомили Цар Самуил биле
уништени, бугарските и македонските простори биле повратени од сопственикот на Бугарија и наша
Македонија. Тоа било семејството на Македонската династија, претставена од Василиј II Македонски.
Бидејќи тој владеел сè до реката Дунав, со сè бугарско се завршило. Ова говори само едно: Бугарија
имала заедничка историја само со Франките и Ромејците,никако со народот кој живеел во Македонија
а тој останал македонски. Тој се борел со фашистичка Бугарија. Тој си има-л АСНОМска Македонија.
ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН
July 17 at 8:48pm ·

РАЗОБЛИЧУВАЊЕ НА БУГАРСКИТЕ ЛАГИ И ФАЛСИФИКАТИ
Со цел да му дадат бугарски карактер на Илинденското востание, бугарските историчари - фалсификатори,
пред 60 години му измислија ново име Илинденско-Преображенско востание.
Но пред фактите, бугарските фалсификатори можат само да молчат.
Во првите години по крајот на Втората светска војна, Илинденското востание и во бугарската наука беше
познато под името Илинденско. Во тој период е и последниот реален попис во Бугарија (во 1956 година, кога
во Пиринска Македонија 70% од населението се изјаснуваат како Македонци). После тоа Бугарите ги
фалсификуваат сите наредни пописи.
Но од тогаш, по налог на тогашниот бугарски претседател Тодор Живков, бугарските историчари со цел да
прикажат дека Илинденското востание има некаков бугарски карактер, започнуваат да ја фалсификуваат
историјата.
Бидејќи сите докази и факти кажуваат дека Илинденското востание е ЧИСТО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ,
Бугарите немале друго решение, па одлучиле во нивната историографија на Илинденското востание да му го
сменат името во Илинденско-Преображенско.
Но секој добар историчар знае дека Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија започнува дури 17
дена подоцна од Илинденското, и е сосема различно востание.
И не е само тоа, има и други докази.
Еден од нив е оваа табла во селото Пирин, општина Сандански, Пиринска Македонија.
За време на Илинденското востание, и Македонците од Пиринско воделе битки со Турците. Само во реонот на
селото Пирин, имало неколку битки меѓу Македонците и Турците. При тоа загинале повеќе од 20 Македонци
од селото Пирин.
И на таблата во селото Пирин, општина Сандански, Пиринска Македонија, убаво пишува:
- „Загинали 1903 през ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ“
НЕ ПОСТОИ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКО ВОСТАНИЕ.
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ЗАТОА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ Е САМО МАКЕДОНСКО, И ЗАТОА НЕ ТРЕБА НИКОГАШ ДА ГО
СЛАВИМЕ ЗАЕДНО СО БУГАРСКИТЕ ФАЛСИФИКАТОРИ!
ЖЕЛО ЖЕЛЕВ ВО СОФИЈА КАЖАЛ:„АКО ВО МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НАРЕЧЕТЕ БУГАРИ,
ЌЕ БИДЕТЕ НАТЕПАНИ“. ЗА ТАКВИ ИЗЈАВИ НА БУГАРИТЕ , ТИЕ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛЕ ТЕПАНИ
Бидејќи во тајниот договор меѓу чедото на царот Гaборис=габор ис=ос- габор, Борисов со измеќарите,
сакал разменски во Р.Македонија да именува во чест на Жело Желев улица, порано сум го напишал ова:
„Претседателот на Бугарија во Софија Жело Желев изјавил: ако во Македонија Македонците ги наречете
Бугари, ќе бидете натепани. Во Битола, кај чешмата кај Ѓавато како постојка и одморалиште, на пат за,
Ресен- Охрид, бугарските туристи Македонците ги нарекувале Бугари. Следи тие таму биле многу убаво
натепани. Вакво нешто се случило почесто. Токму и затоа Претседателот на Бугарите им укажал на
последиците што тие ќе ги доживеат ако Бугарите Македонците би ги нарекле Бугари. Состојбата не се
менала“. Ако истата глупост ја шират Габорите=Бугарите, тие ќе бидат тепани... од македонски Македонци.

ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО Е СЕКОЈ ПОЕДИНЕЧНО ДА СЕ ИЗЈАСНЕ ШТО ТОЈ ЛИЧНО САКА ДА СИ
БИДЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДО 1991 ГОДИНА НЕ БИЛЕ БУГАРИ ПОТВРДЕНО СО СИТЕ ПОПИСИ ВО 20 ВЕК
Со векови султановото бугарско кнежество, султанова бугарска егзархија од 1870 година и бугарска држава
само од 1908 година се трудат македонските Македонци да ги прогласат за етнички Бугари заборавајќи го
најважното што Бугарите биле само Татари со нивниот габор на габорите ( Гaборис=габор ис=ос- габор

татарот Борис кој дома говорел татарски=чувашки јазик), а и со следната бугарска=татарска историја.
Тоа што во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae,
а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo, нема ништо заедничко со Македонија. Нас Македонците
тие не ни се потребни. А и сите оние во 2/2 милениум н.е. немаат ништо заедничко со народот на
македонските Македонци. Да не се изуми Василиј II Македонски, по поразот на унијатот Цар Самуил
со своите богомили, укинал сè бугарско во Подунавјето со бугарска Софија, и не само Македонија сè
до реката Дунав си повратил, сè и припаѓаше само на македонската династија, и сè беше македонско.
Василиј II Македонски ја повратил унијатската под папата Охридска патријаршија во свое владеење и
тоа само како што било претходно како Охридска архепископија. Неа ја поставил директно под негопод него бил и Цариградскиот патријарх. Само под патријархот била Трновската патријаршија. Следи
Охридската црква била самостојна, под царот, а Трновската црква потчинета на патријархот. Со ова
се потврдува,Македонија отсекогаш имала своја црква Охридска црква-таа била под македонски цар.
Наведеното говори, Македонија пред и по Самуил била под окупација на габорска Бугарија=Татарија.

Службен јазик во Цариградската патријаршија бил македонскиот јазик коине кој бил од Александрија, и тоа
за време на Птоломеите, христијански јазик на Апостол Павле, основач на македонска сè до црква Охрид.
Народот говорел со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил Хомеров (Пасов-1815, Чулкас-1907...)
-таков говор бил солунскиот кој го употребил Римјанинот (Ромеецот) Константин Филизоф за црковен јазик.
Наспроти овој црковен јазик, народот си говорел на своите говори (јазици).Таков бил брсјачкиот,кој останал
непроменет со милениуми. Токму овој јазик станал службен на АСНОМска Македонија, кој е и во употреба.
Наспроти ова, во султановото бугарско кнежество и бугарската држава од 1908 година службен беше оној
говор од Варна кој македонските Македонци не го разбирале. Во 2/2 на 20 век во Бугарија бил внесен втор
говор(јазик) кој бил македонски со когобугарските Македонци бугарските Бугари до денес ги помакедочиле.

Македонци имало не само од 1991 година, според бугарските крвници со татарска=чувашка крв, дури
АСНОМ-ски, а според еден искрен бугарин Стамболиев имало многу пред 1922 година- и во 1903 год.
Да се потсетиме, АСНОМска Македонија била вториот македонски Илинден после оној првиот, кој бил само
македонски, а и АСНОМскиот Илинден бил против фашистичка Бугарија. Па и затоа султаново-фашистичка
Бугарија се труди со фалсификат Бугарија да се ослободи од фашистичките злостори врз нас Македонците
а и со лага Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија кое било подоцна од нашето Илинденско
востание 17 денови да го поистовети со само македонското Илинденско востание-100% Бугарите си лажат.
Од изложеното се потврдува, македонските Македонци си имале потполно одвоена македонска историја од
двата бугарски народи со два посебни одвоени јазика од 19 и 20 век. Се заклучува, Македонци=Македонци.
Бидејќи основно човеково право на секој поединец е тој без закана и доброволно самиот да се изјасне. Тој
таа можност ја искористил на повеќе пописи- во АСНОМска Р.Македонија отсекогаш имало МАКЕДОНЦИ.
Па со тоа што отсекогаш биле Македонците Македонци итно да се прекини за сè македонско со соседите.
Со тоа што Н.Димитров за името со Елада говори за референдум, а за сè со Булгарија сè заскрива и молчи,
тој си бил и ќе биде габор (монструм) на Габорите=Татарите со својот татарски=чувашки јазик различен од
на Птоломеите антички Македонци со битолски говор кој бил народен јазик во македонски Египет-к.Розета.
Risto Ivanovski ИСПОВЕД НА ЕДЕН БУГАРСКИ ФАШИСТ
Бугарскиот фашистички џелат Асен Богданов, полициски началник во Скопје, кој по војната е уапсен и суден, на судењето раскажува
како Бугарите кога дошле во Македонија биле изненадени од националната свест на Македонците:
„ Пред да дојдам во Македонија имав впечаток дека овде навистина постои бугарски елемент. Со години на нас ни беше всадувана
идејата дека Македонија и припаѓа на Бугарија, дека македонскиот народ е бугарски, и дека тука било бугарското царство...
Изненадувањето беше огромно. Можев да констатирам дека како бугарски елемент се чувствуваа само неколку богати луѓе, кои се
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беа доближиле до бугарската власт, интелектуалци кои се броеја на рака, а кои припаѓаа на организацијата на нашиот народ. Сите
други се чувствуваа како Македонци...“.
Lupco Cvetkov 1941va, tocno deka dosta Makedonci gi docekale Bugarite kako osloboditeli, bidejki dosta se patelo pod srpskiot rezim, no
posle 1942ra, skoro site se otkazuvaat od Bugarija, bidejki stanalo jasno deka nisto ne se razlikuvale od Srpskiot rezim koj bil predhodno.

МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАЛЕ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ТАТАРИ, БУГАРИЈА ...- САМО СО МАКЕДОНИЈА ;
ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ БИЛЕ ФРАНКИ; ГЕРМАНЦИТЕ И АВСТРИЈЦИТЕ БИЛЕ ЕДНО ИСТОГЕРМАНИ; ЕЛАДЦИТЕ И КИПАРЦИТЕ БИЛЕ ХЕЛЕНИ; МОЛДАВЦИ И РОМАНЦИ БИЛЕ ЕДНО ИСТО.
Бугарашите од Р .Македонија, бугарски измеќари и македонски предавници, се договориле 100% на
штета на Р .Македонија во која повеќе македонскиот народ нема да биде државнотворен народ на
ова наша македонска Р .Македонија; македонскиот јазик нема повеќе да биде државен јазик; овој наш
македонски народ со своја македонска држава Р.Македонија ќе остане без своја историја.Сè овабило
поради тоа што македонскиот народ бил бугарски, македонскиот јазик бил бугарски-западен говор.Па
Македонците си немале своја историја, туку таа била заедничка. Таа била бугарска на Бугарите- тие
живееле во Р.Македонија.Од изложеното, бугарските лудаци дури во 21 в. оспоруваат сè македонско.
Бидејќи во претходните написи веќе беше наведено, Бугарите биле Татари со својот габор на габори
Габорис=габор ис=ос; Василиј II Македонски со сè бугарско завршил- со него повеќе Бугари немало…
Бугарите се појавиле во султановото бугарско кнежество, со султановата бугарска егзархија од 1870
година и со бугарската држава само од 1908 година- оттогаш имало државнотворен бугарски народ.
Македонија пред а и по Цар Самуил била само во Источноторимско Царство водено од Македонците
со Василиј II Македонски..., и потоа Комнени, а Комнени биле султаните на Османовото Царство. Тоа
останало сè до 1913 година.Во тоа Османово Царство Македонците имале Илинденско востание, кое
немало врска со Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија кое било подоцна од
Илинденско востание 17 денови. Следел вториот Илинден со АСНОМска Македонија против
фашистичка Бугарија итн.
Иако состојбата била ваква,во Бугарија на 21.07.2017 на ТВ програми,се расправало,дека Историјата
на Македонија била таква што во неа живеат Бугари или потомци на Бугари.Ова е само едно дрскост.
Па дрските говорницидрдореле, договорот меѓу Бугарија бил како на Германците и Французите. Ова
е 100% лага- Македонците никогаш не биле Бугари, и секој Македонец ќе се сраме да биде бугарин.
Ова нема врска со Германците и Французите- тие биле Франки. Што биле Франките по потекло ? Еве
што напишал франковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките и Македонците биле едно исто. Како
што биле Османите Македонци, и Франките биле Македонци. Токму како што биле гордиФранките и
Османите, и денешните Македонци се гордикако Македонци, со својот македонски јазик на кого се
говорело во македонска Александрија, што било за време на Птоломејовото време- само битолски.
Па ваквата гордост е во спротивност на она што рекол Отец Паисиј, зошто се срамиш бугарине да се
наречеш бугарин. Секако, и ова е погордоод она на Габорите=Татарите со бугарски=чувашки јазик.
Самото споредување на Германците и Австријците нема совпаѓање со Македонците и Бугарите, што
се објаснува со доказот што Германците и Австријците се Германци со германскиот јазик на Мартин
Лутер, а Македонците не биле бугари- македонски јазик бил само јазикот на Григор Прличев, кој не го
разбирал бугарскиот од Варна. Со вториот јазик на Македонци, Македонците ги помакедончиле сите
бугарски Бугари, процес кој до денес трае, а ќе трае вечно. Тоа се Македонците гордина македонско.
Еладците и Кипраните биле Хелени- Хелените говореле варварски=пелазгиски (Херодот, Тукудид,
Платон...). Пелазги биле и Македонците ( Јустин). Погрешно таканаречениот грчки јазик бил само наш
македонски коине, од Александрија, кој бил Птоломејов, кој со Апостол Павле станал христијански. И
овде Македонците можат да бидат горди. Горди се и за црковно- словенскиот на Македонец Кирило.
Молдавците и Романците биле едно исто, што никогаш не биле едно исто Бугарите и Македонците.
Гордите Македонцинемале ништо заедничко со Габорите=Татарите и нивната бугарска историја итн.
ПРВИОТ ИЛИНДЕН ПРОТИВ ТУРЦИТЕ; ВТОРИОТ ИЛИНДЕН ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА И
ШКИПТАРИЈА ; ТРЕТИОТ (02.08.2017) ПРОТИВ БРАТСКИТЕ ФАШИЗОИДНИ БУГАРИ И ШКИПТАРИ
Македонците доживеал крваво турско=исламско ропство, а најкрваво било во 19 и 20 век од Арнаути
(Черкези, Татари и Шкиптари). Султановото бугарско кнежество било виновно со неуспехот на првиот
Илинден. Од него било предвреме дигнато Илинденското востание, тоа крваво било задушено, што
му годело на кнежеството на народот да му се даде бугарски карактер, затоа кнежеството востанието
го оставило без ветената помош... Од вакво бугарско изигрување страдало македонското население.
Со Букурештанскиот договор (1913) Македонија била поделена. Следи нејзините окупатори братски
сè македонско уништиле...Во Пиринскиот дел на Македонија Македонците 27.06.1941 први дигнале
востание против фашистичка Бугарија, што продолжило во Вардарскиот дел на Македонија- тоа било
Скопје, на аеродромот. Следело и востание во Егејскиот дел на Македонија....Успех имало само она
во АСНОМска Македонија. Тоа бил Вториот Илинден против фашистичка Бугарија и Арнаутите. Па
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конечно македонските Македонциуспеале да си создадат своја национална држава. Вистина, таа
била подоцна од онаа на бугарските Бугари во 1908 година со туѓинец крал. Таа со туѓинец крал и не
можела да биде национална држава, чии интереси биле германски, фашистички, подржувани од нив.
По самоостојувањето на Р .Македонија Бугарија ја признала Р.Македонија без македонски народ и
македонски јазик. Пак, бугарската братска фашистичка Шкиптарија не го признала уставното име на
македонска Македонија. Двете братски држави денес фашизоидни братски Р.Македонија ја делат на
Бугари и Албанци (Турците не признаваат Албанци туку само Арнаути=Одметници). Така, тие братски
имале шарена револуција, немири и заедничка власт, која ја спроведува Арнаутската платформа во
Македонија да бидат газди Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), а втор народ да бидат Бугарите.
За оваа цел се потпишал таен договор со фашизоидната Бугарија повеќе да нема ништо македонско.
На македонските Македонциим преостанува само свој трет Илинден (02.08.2017) да почнат тие да се
борат да ја ослободот Р.Македонија од арнаутското заложништво од 2001 година и бугарската власт
од 2017 година, подржана од Арнаути потврдени крволочни ѕверови во 19, 20 и 21 век. Па борбата ќе
биде тешка и долга затоашто со Арнаутите се со САД Ротшилдите, што не се свесни и бугариштата.
Од изложеното се потврдува, бугарските Бугари биле се и ќе бидат македонски непријател број 1. Со
тајниот договор на измеќарите и предавниците за братски Бугари со Македонцизасекогаш се
заврши.
МАКЕДОНЦИТЕ ДА СЕ ПРЕТВОРАТ ВО БУГАРИ, БУГАРИЈА БАРА ПОМОШ И ПОДРШКА ОД ООН
Историски Македонците си биле секогаш во темата Македонија. Дури таа имала различни подрачја...
Следи Пловдив да биде главен град на Македонија... Ова се потврдува и со доказот што со Василиј II
Македонски сè бугарско било бришено. Бидејќи тој владеел до реката Дунав, 100% Подунавјето било
сопственост на царот Василие II Македонски. Заклучок: ништо немало бугарско- сè било македонско.
Завладеале Османите. Оттогаш сè било турско. Се говори за петвековно турско ропство, без било
што бугарско... Македонија била поделена меѓу балканските држави. Во окупираните делови сите
биле Грци, Срби и Бугари: Половина Македонцибиле Грци, помал дел Срби и најмал дел Бугари.
Иако ваква била состојбата, Македонците се бореле да си бидат Македонци, да ја ослободат својата
Македонија и неа обединат. Окупаторите по секоја цена не сакале да се ослободат Македонците, тие
меѓусебно се договорале како тие сè македонско да истребат.... Последно јавно сретнување се случи
во македонската метропола Солун, во јули 2017 година, кога братски си се состанале првите лица на
Елада, Србија и Бугарија- првата не признава ништо македонско, Србија црквата и Бугарија сè она
што било македонско: македонскиот народ и македонскиот јазик- сè во Р .Македонија било бугарско.
Дали имало Македонцибитни се докази на видни бугарски личности. Овде се наведува една изјава:
„Кой мисли за Македония? Вярно е, че ние българите не говорим за Македония, но има и други, които
говорят и мислят за нея - това са самите македонци. Искайте вие не от нас, а от македонците да
престанат да говорят и мислят за Македония. Не забравяйте, че македонците са истинските
славянски ирландци, в които националното съзнание е силно развито и които се раждат борци.
Изявление на министър Стамболийски пред журналисти на Белградската гара на 9 ноември 1922 г.
(В. "Земледелско знаме", 18.11.1922 г.)“. Значи, имало Македонцимногу пред 1922 година.
Оваа изјава за бугарските изроди не важи, па тие се трудат дури во 21 век да докажат, македонското
било бугарско. Со тоа што тие македонското сакаат да го направат бугарско со сиромашкото бугарче
Љубчо и бугарско детиште Никола, без да се прашат македонските Македонци, Бугарија врши голем
злостор, Македонците се прогласуваат за Бугари без за тоа да се изјаснат самите Македонци. Па што
тие биле се доказ сите пописи во 20 век- во пописите мнозински народ останале само Македонците.
За да се потврди наведеното, тајниот договор меѓу македонските бугараши и бугарските бугари се
држи под тајност, со матни и тајни потези сака да се потпише тајниот договор,а тој дури да го потврди
и собраниското мнозинство составено од македонски изроди, Арнаути и бугараши- без Македонците.
Овие се тајни и матни дејствија. Па се бара договорот да се потврди во ООН за тој да се спроведува.
Од изложеното се потврдува, Бугарија и нејзините Бугари се убедени дека Македонци имало многу
пред 1922 година, потврдено со Илинденското востание 1903 година, како и сите докази пред тоа.
Токму и затоа на Бугарија и треба гаранција некој да го озакони непостоењето на нас Македонците,
братски заложби со Елада, и братските геноцидиво Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија , а со
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) фашисти во 20 век и фашизоидни во 21 век Македонија ќе
си ја делеле на Бугари и Арнаути, бришејќи ги при тоа Македонците. Таквите се само злосторници.
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ „ВИСТИНСКА ТРОЈА НЕМАЛО“
Автор сум на 99 објавени книги, две книгиза таканаречена Троја, а и во повеќе други книгипишувам
за неа. Па последна книга беше „Вистинска Троја немало“. Ваков е насловот само поради тоа што со
илјаднициавтори се зафатиле да ја откријата вистинската Троја, меѓутоа досега никој и не ја открил.
Всушност, Илјада била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.), кој сакал да има дело
како што имало во Месопотамија ( Гилгамешовиот еп бил бокал за вино, заменет со коњ),на услови за
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смоква и маслинка, чии климатски прилики не биле погодниза говедо и коњ. Со тоа што во Илјада се
говори за магаре, а магаре во Мала Азија немало до 480 година, магарето било во Месопотамија со
до Египет. Се говори за шафран, само во Арабија...- до денес го нема во Мала Азија, а не Балканот.
Како што Илијада била дело на Пизистратовиот Редакциски одбор, кој ја составил Илијада од трите
генетско- географски подрачја на од Египет со до Месопотамија, говедо и коњ Бригија ( Европа) меѓу
Шемница и Црна Река и Јадранските Острови по кои талкал Одисеј, Платон ја склепал Атлантида од
Египет, поврзано и со Солон. Вакви дела на Атина и биле потребни- таа била млада и без значење.
Книгата „Вистинска Троја немало“ беше објавена на 03.07.2017, а неа во својот католог ја ставила
Германската национална библиотека на 24.07.2017. Следи неа да и благодарам што таа прифатила
31 мои книга. Па нив ги одбива НУБ „Свети Климент Охридски“- Скопје, започнувајќи со мојата книга
под број 95 „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“, со стр. 150, од 15.10.2016. Во неа, според
изворите, се потврдува, никогаш немало посебни словенски народи. Бидејќи таа книга е опасност за
авторите кои се бават со Словените, за кои нема ни еден единствен доказ/наод за преселби, неа ја
скриле, криејќи ја вистината за македонските Македонци, кои се свои на своето. Со неа се потврдува,
македонските Македонцикако домородниво Македонија повеќе не смеат да бидат оспорувани.
Со тоа што бугарашот Љубчо Георгиевски со своите собугари Младен Србиновски и чедото Никола
Димитров решиле да уништат сè македонско, менувајќи ја дури и македонската историја, моите книги
ако тие во Р.Македонија би ги уништиле, мои дела ќе останат во ГНБ - само токму неа и благодарам.
БИДЕЈЌИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ИМА САМО ИСТОРИЈА СПОРЕД ЧЛЕН 8 НА ДОГОВОРОТ, НИВ ЌЕ
ГИ ОПРЕДЕЛИ „ЗАЕДНИЧКА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ЕКСПЕРСТКА КОМИСИЈА “- И НИШТО НАШЕ
„Член 8
2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на
заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна
експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за
објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на
историските настани.
3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички
историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на
европските вредности“.
НА 27.07.2017 ГЛАСАЛЕ 100% БУГАРСКИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ОБЕДИНУВАЊЕТО НА БУГАРСКИТЕ
БУГАРИ (1/3 БУГАРИ, 1/3 ЦИГАНИ И 1/3 ТУРЦИ) СО МАКЕДОНСКИТЕ БУГАРИ (2/3 МАКЕДОНЦИ...)
27.07.2017 во Бугарското собрание гласале 100% бугарски пратеници за обединување на Бугарите во
Бугарија и Македонија, заборавајќи го соодносот на жителите во Бугарија, кој е 1/3 Бугари во кои се и
Македонците..., 1/3 Цигани и 1/3 Турци, како спротивност во наша АСНОМска антифашистичка двојно
Илинденска Р.Македонија во која по пописите македонски Македонци се 2/3, а 1/3 се преостанатите.
Како што македонските Македонци зеле бугарски пасоши, многу помасовно земале европски пасоши
и Бугарите. Следи на Бугарија и избегало населението, кое веќе ќе станува циганско-турско- бугарско
малцинство. Ова се потврдува и со доказот, Македонците со бугарски пасоши се селат не во Бугарија
туку во Европа. Како што Бугарите стануваат Германци...Швеѓани, истото го прават и Македонците.
Пофалното признавањето на договорот на бугарските Бугари со Македонобугарите и Арнаутиштата
(Черкези, Татари и Шкиптари) било итно од на амбасадите САД во Бугарија и Р.Македонија, што го
потврди и амбасадата на Британија. Ништо случајно, тие се носители на сите превривања кај нас. Па
САД од Косово во 2001 година изврши агресија во полза „чумата“ на Домородците Арнаутите, кои се
и „краста“ на Православните. Па за последениот папа тие биле умноболни, а за Европа преопасни.
Како што САД изврши агресија во 2001 година во полза на Арнаутите во Р .Македонија, кои според
здраствените легитимации се само 14,7%, бил донесен Рамковен договор само за Македонци, кој не
важи во Франција со 50% Французи...Британија со многу нации и САД „казан“ на раси и нации, ништо
не е случајно, таа од Бугарија ќе навлезе во Р .Македонија во стратешкиот Криволак за сè и сешто...
Како што САД во лабаторија ја создаде СИДАТА и им ја испрати на Црнците во црна Африка, и за нас
Македонците,Црна чума се зададе, таму далеку во Македонија,да се истреби сè македонско во полза
на крволочните ѕверови со човечки лик Арнаути во 19, 20 и 21 век, кои станале втор народ со јазик на
најмалото малцинство Шкиптари 10% (90% Геги: Черкези и Татари) со шкиптарски јазик и монголски.
На 02.18.2017 во Крушево ќе говорел Џелат Вејце на шкиптарски јазик, кој е и монголски, поради што
Џелатот од Вејце греши во нашите родови, како сите Арнаути. Па друг говорникќе бил најсиромавиот
граѓанин на Р .Македонија, чиј говор ќе му биде посветен на најсиромавиот македонски народ во туѓа
Европа. Трет ќе биде Претседателот на Р .Македонија кај споменикот на првиот Претседател само на
нашата АСНОМска Македонија, 100% непријателка на фашистичка Бугарија- со македонските Евреи.
Па Гоце Делчев, кој сакаше да биде закопан во главниот град на слободна Македонија, а никако во
Бугарија, беше испратен од Бугарија од Георги Димитров- тој со солзи радосници од Велко Влаховиќ
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го примил делото на Кочо Рацин Бели мугри. Гоце Делчев ќе го посетел непријателот на делото на
Кочо Рацин и неговиот јазик на кого тој пишел, што било и за оној на Григор Прличев, Борисов од со
името на Татарот Габорис=габор ис=ос, на Габорите=Татарите, и заедно од Џелат Вејце избраниот
Претседател на Македонското собрание, кој го излага Претседателот на Р.Македонија за Албанската
платформа. Дури Борисов го бакна чедото на Џелат Вејце- тој прави сојуз на Арнаутите со Бугарите.
БИДЕЈЌИ БУГАРСКИ ЕТНИЧКИ НАРОД НЕМАЛО, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ЕДНО- МАКЕДОНЦИ
Етничкиот народ бил еднорасен. Самото име Бугари било според Бугарите=Татарите. Ова се тврди и
со доказот што во првите пописи во 19 век во Бугарија Гагаузите никако не сакале да се истоветуваат
со белите Бугари- Гагузите се попишувале како Стари Бугари. Како што имало Стари морало да има
и Нови Бугари- Нови Бугари биле белите. Наспроти оваа состојба, во антиката имало Македонија со
Македонци, во Источноторимско Царство тема Македонија, дури со главен град Пловдив..., а пред и
по Цар Самуил Македонската династија владеела до реката Дунав- тогаш немало никакви Бугари. Од
изложеното се потврдува, Македонците се Македонци, а никако Стари или Нови Бугари. Овие имале
своја црква Трновската патријаршија, а Македонците Охридска архиепископија- и црковно поделени.
Бугаринот Љубчо Георгиевски си се договорал со Бугарија, а останале неколку точки од македонска
страна неприфатени, кои се однесувале за постоењето на македонски народ, македонски јазик, како
и македонска историја, во која припаѓа Илинден кога Македонците биле изиграни и оставени сами на
цедило од страна на султановото бугарско кнежество, поради што македонските Македонцимасово
страдале- бугарското кнежество можело пред светската јавност востанието да го прикаже бугарско.
Што биле Грците и Бугарите ? Па историски етнички народ Грци и Бугари никогаш немало туку само
црковни народи: со укинувањето на Охридската археиепископија во 1767 година сите нејзини цркви
потпаднале под Цариградската патријаршија. Следи сите биле само Грци. Бидејќи била укината дури
Трновската црква, повеќе немало Бугари туку само Грци- Грци биле и Еладците без Еладска црква.
За меѓусебно да се истребуваат православните, султанот покрај Цариградска патријаршија во 1780 г.
создал и Бугарска егзархија. Оттогаш имало покрај Грци и Бугари. Воглавно Македонците од Драма,
Серез... биле Грци, а другите простори Бугари.Македонците по 1870 г велеле,ние не бевме Грци, сега
ли ќе бидеме Бугари. Следи Грци и Бугари биле само црковни народи чиј двоен центар бил Цариград
никако било што со Софија и пошироково султановото бугарско кнежество. Понатаму Македонците
се чуствувале за Македонци- Стамболиев вели Македонциимало многу пред 1922 година. Бидејќи
ваква била состојбата, Бугарија црковното го истоветува со народно. Па истото го прават и Еладците.
Според нив, Грци биле сите на Балканот и во Мала Азија. Токму ова било повод Елада да ја изгуби
војната од Кемал Ататурк, кој од Турција протерал многу Грци, дури од Кавказ. Сите тие од Турција и
Кавказ дома говореле само турски- со ДНК како онаа на Кавказот. Такви има и во Егејска Македонија.
Како што Македонците со Илинднското востание создале прва Република на Балканот, што не било
замисливо во тоа време кога на Балканот владееле кралеви (Елада и Србија) а Бугарија била само
кнежевсто до 1908 година, Илинденското востание немало било што со Бугарија спротивно на тогаш
власта во Бугарија. Следи Бугарија во 1908 година да стане и кралство. Па во Балканските и Двете
светски војни Бугарија била со Централните сили и со фашистите, што ништо немало заедничко со
било што македонско. Во Илинденското востание имало Република, дури и АСНОМска Македонија.
Видливо е огромната одвоеност меѓу сè македонско и сè бугарско- Македонците и Бугарите посебно.
Посебноста се потврдува и во 21 век- Бугарија била фашистичка, како што била и Шкиптарија. Ова
не било случајно,Бугарија и Шкиптарија се борат Р.Македонија да ја направат животен простор на
двата народи: Бугари и Арнаути.Овде има заедничкост: Бугарите биле Татари, а Арнаути Черкези и
Татари.
Не случајно, со пуч избраниот Претседател на собранието да го одбие барањето на опозицијата да
се расправа за Договорот со Бугарија. Па тоа е само заговор од мнозинство пратеници братски само
на Бугарите и Арнаутите да се бриши сè македонско: народ, јазик, историја, Илинден и АСНОМското.
Наведеното ќе се потврди со гласањето во Македонското собрание. Бидејќи македонските изроди со
Арнаутите се мнозинство,кои 100% ќе го гласат договорот наспроти 51 глас на опозицијата,е заговор.
Risto Ivanovski Тодор Живков, пред околу 45 година, на митинг во Благоевград, изјавил: „За да ja признаеме Македонија, ние треба
да се откажеме од 60 % од бугарската историja.” Па на Бугарија и престанале само 40% историја.

ДНК НА ТН.СЛОВЕНИ ДОКАЖУВА , ПРЕСЕЛБИТЕ БИЛЕ ОД ЈУГ КОН СЕВЕР . ПА ИМА-ЛО САМО
ЕДНО: ГЕНЕТСКО- ГЕОГРАФСКА ОДДАЛЕЧЕНОСТ. СЛЕДИ ТН.СЛОВЕНСКИ И ЕВРОПСКИ НАРОДИ
СЕ СО БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО. ДНК НА ЕЛАДЦИТЕ И ШКИПТАРИТЕ СЕ СЛИЧНИ СО ДНК НА
ЈУЖНИТЕ ТН.СЛОВЕНИ- ТИЕ СЕ ОДРОДЕНИ ЈУЖНИ ТН.СЛОВЕНИ
Од „РУСКА РЕЧ“ на македонски го презедов целиот текст, што го пренесувам во целост:
„Зошто Јужните Словени се разликуваат од Западните и од Источните
25 мај 2016 Взгљад
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Меѓународен тим научници објави комплексно генетичко-лингвистичко истражување за словенските и
балтичките народи, кое објаснува зошто Источните и Западите Словени личат едни на други, а
Јужните Словени се разликуваат, се наведува во соопштението на Институтот за општа генетика при
Руската академија на науките.
Истражувањето на јазикот и на генетиката на Словените беше спроведено од страна на тим
научници под раководство на докторот на биолошки науки О.П. Балановски (Институт за општа
генетика и Медицинско-генетски научен центар) и академик Рихард Вилемс ( Естонски биоцентар и
Тартушки универзитет). Истражувањето е објавено во списанието „PLoS One“, пренесува ТАСС.
Во работата учество зедоа истражувачи од многу земји во кои словенските и балтичките народи се
мнозинство од населението ( Русија, Украина, Белорусија, Литванија, Естонија, Хрватска, Босна и
Херцеговина), како и научници од Велика Британија и конзорциумот на меѓународниот проект
„Генографик“.
Според дефиницијата, Словените се народи кои зборуваат на словенски јазици. Сличноста на
словенските јазици не е потребно да биде одделно докажувана. Од друга страна, Јужните Словени
не личат многу на Источните и на Западните.
На картата на проучената балтичко-словенска популација со зелена позадина се прикажани
Источните Словени, со портокалова Западната, со виолетова Јужните, а со сината е прикажана
балтичката популација. Со знаци се обележани териториите на популациите од кои се собрани
примероците: анализирано според мтДНК (бели крукчиња), според Y-хромозомите (црни точки) и
според автосомалните маркери (црвени триаголници).
Генетичарите истражиле над 8.000 примероци на ДНК, земени од над 50 балтичко-словенски
популации. Основите групи се составени од Источни Словени (Белоруси, Руси и Украинци), Западни
Словени (Кашуби, Полјаци, Словаци, Лужички Срби и Чеси), Јужни Словени (Бугари, Босанци,
Македонци, Срби, Словенци и Хрвати) и балтички народи (Латвијци и Литванци).
Во анализата се користени три генетски системи: Y-хромозом кој се предава по таткова линија,
митохондриска ДНК (мтДНК) која се предава по мајчина линија, и автосомална ДНК која подеднакво
содржи геноми на таткото и на мајката (полигенска анализа).
Сите три системи дале слични резултати. Источните Словени (Русите од централните и од источните
области, како и Белорусите и Украинците) формираат јасно обликувана група. Исклучок се северните
Руси кои се генетски оддалечени од останатите Источни Словени и се поблиски до угро-финската
популација.
Меѓу Западните Словени Полјаците се многу блиски до Источните Словени, а Чесите, и во помал
степен Словаците, се нешто поблиски до Германците и до другите западноевропски популации.
Јужните Словени се поделени на западен (Словенци, Хрвати и Босанци) и источен (Македонции
Бугари) регион, додека Србите се во средината. Јужните Словени се генетски слични на своите
несловенски соседи на Балканот – Романците, Унгарците и Грците.
Балтичките популации (Латвијците и Литванците) покажуваат блискост со Естонците кои зборуваат
на јазик од угро-финската група и со определени Источни Словени (Белорусите). Исто така се покажа
дека балтичките популации се генетски блиски на волшката група угро-фински народи (особено на
Мордвините).
Свртувајќи се кон лингвистиката, научниците го реконструираа генеалошкото стебло на балтичкословенските јазици, и за секоја популација направија споредба на три параметри: генетика, јазик и
географија. Излезе дека најмногу корелираат генетиката и географската положба на популацијата.
Научниците сметаат дека Словените, ширејќи се низ Европа, интензивно ги апсорбирале
популациите што живееле на овие територии во предсловенскиот период. Словените насекаде го
донеле својот јазик и го апсорбирале генскиот фонд на автохтоните популации. Овој длабински
генетски „супстрат“ се разликува во различни разгранувања на словенството.
Западните и Источните Словени го презеле источноевропскиот супстрат. Најверојатно најголем дел
од него бил составен од балтичките народи кои порано биле населени ширум Источноевропската
висорамнина. Вториот, јужноевропски супстрат го апсорбирале Јужните Словени, а тој се состоел од
балканските народи што Словените тука ги нашле.
Овие процеси ги споиле Западните и Источните Словени во единствена генетска заедница, додека
Јужните Словени на овој начин станале послични на несловенските народи од Балканот, одошто на
другите словенски народи“.
Со последниот навод се потврдува, „несловенските народи“ се само одродени тн.Словени.
БИДЕЈЌИ НЕМАЛО ТЕВТОНСКИ, ИЛИРСКИ, СЛОВЕНСКИ И ДР . ГЕН, СО ДНК СЕ УТВРДУВА САМО
ГЕНЕТСКО- ГЕОГРАФСКАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ
Беше објавен напис, во кого се говори за тевтонски, илирски, словенски и др. ген. Написот е само
политички, затоашто генетиката не познава никакви нации. Па со ДНК се означува само генетско-
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географска оддалеченост, а таа била од југ кон север. Па преселбите биле само од од југ кон север,
по долината Вардар- Морава- Дунав...Рајна...
Еве прв доказ: Меровингите, претходницина Франките ( Германците и Французите) имале балканско
потекло; следи втор доказ- според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Македонците и Франките
имале исто потекло. Ниниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски итн.
Бидејќи европското говедо било диво, а балканското домашно, што важи за коњот и др., Келтите
имале балканско- малоазиско потекло. Следи Тевтони (Теутони). Ова да се спореди со Илир,
илирската кралица Теута до Деута = Deut=Deutsch, а Германи според тн.словенски бог ГерманМакедонија е полна со име Герман. Според британските и германските автори, во Британија и
источна Германија имало илирска култура. Да не се изуми, до реката Рајна имало Склавини, кои
Бонифациус (8 век) ги покатоличувал со латински- имало склавини дури и во Шпанија. Во Франција
се употребува темниот вокал кој бил тн.словенски=склавински, а и во португалскиот, романскиот,
влашкиот и шкиптарскиот јазик итн.
Па врската била само балканска. Балканско било говедото со кое биле преселби- денес најмасово
говедо е фризиско=фригиско=бригиско-на Викизите симбол им биле кратките рогови на бригиското
говедо. Бригија со Филип Македонски била македонска. Со тоа што тоа говедо е наречено и илирско
(балканско), сета Европа била илирска (балканска). Следи тракиско источно, илирско западнo,
словенско посеверно итн. Значи, едно: политика=политика, а ДНК=ДНК. Бидејќи сите видови на ДНК
ги има на Балканот, Келтите, Тевтонците...се со потекло од Балканот.
Како што генетиката станала политичка, истото било и со антропологијата- се мереле черепите, и
место да се утврди исправното составување на групите за истражувањата со F- тест, се одело
директно утврдување на разликите со t- тест без F- тестот, што не е дозволено. Со тоа што се
одбегнувал F- тестот, се правело фалсификат итн. Еве докази: черепите во стара минојска епоха
биле долги (тн.словенски)- Критјаните биле само тн.Словени. Во средната и новата минојска епоха
тие се заокружувале. Па така тие повеќе не биле тн.словенски. Не случајно, во Македонија имало
ретко тн.словенски черепи. Подробно во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на
Европјаните“- прво издание 1998 година 354 страни, второ 1999 година 519 страни и трето издание
2007 година 621 страни, како и во следните книги
Напис: „Кои сме ние. Ова се гените на балканските народи!“ Четврток, 23.07.2015 09:57 Македонија:
„Швајцарскиот институт за генетика ИГЕНЕА дава податоци за генетското потекло на балканските
народи кое е сериозен удар врз сите националисти кои се колнат во “чистоатата“ на своето потекло,
и тоа го сметаат за врвен критерум дали некој е пожелен, или не.
Швајцарците истражувале над десет години, користејќи обемна литература од околу 500 научни
извори и современи научни методи, немајќи притоа интерес на било каков начин да се занимаваат со
политичките последици од своите анализи. Гледано од стручен аспект, нивните колеги овие
резултати ги сметаат за над 80 проценти релевантни што, за генетиката, е повеќе од доволно за
истражувањата да се прогласат за успешни.
Заклучоците се следни (детално дадени и во графичкиот приказ): (Приказот е изземен, Р.И.)
МАКЕДОНЦИ, се нација која според овој институт има во најголем дел антички ген, дури 30%. Потоа
се 20% Теутски (Тевтонски, старо германско племе), и по 15% словенски и хеленски корени. Нашиот
ген, помеѓу останатото, содржи и 10% илирски корени. Споре бројките, Македонците најмногу ДНК
сличности имаат со Грците и Србите, а нагласени разлики со Бугарите и Албанците.
СРБИ, кај нив најмногу - 30% има словенски корени, а потоа 21% илирско потекло. Овде треба да се
има резерва во илирскиот дел на генот бидејќи истражувањата се почнати во време кога Косово се
сметало за дел од Србија, па околу 8% од покажаните 21% илирско потекло отпаѓа на косовските
Албанци. Интересно е дека овие ДНК резултати покажуваат релативно мала генетска сличност на
Србите и Хрватите кај кои освен словенското потекло од 20% доминира ДНК на Илирите со 34%, и
далечните Келти со 18% удел во хрватскиот етничги ген.
АЛБАНЦИ, тие се според етничката ДНК во најголем дел Илири, околу 30%, а потоа 20% Словени и
18% Тракијци. Изненадувачко за националстите и приврзаниците на “чисти“ народи е дека Албанците
имаат многу повеќе словенско потекло од Македонците. Тие според овие ДНК резултати се повеќе
слични на Бугарите и Хрватите, отколку на Македонците, Србите или Грците.
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- “Потеклото и етничкото наследство се сложени теми и области. На прв поглед ова истражување
површно гледано потенцира разлики на одредени етнички групи. Меѓутоа, стручно гледано
резултатот го кажува спротивното, дека нема чисти нации ", изјавила извршниот директор на
институтот ИГЕНЕА Имна Пазос за НИН. - "Ги анализиравме генетските карактеристи на племињата
од денес до далечното минато, а не политичка или историска патека на тие племиња. Тоа е
исклучително важно да се направи разлика меѓу генетиката, историјата или антропологијата. Сите
овие научни гранки можат да бидат од заедничка корист, но генетиката не може да ја потврди
теоријата која е променлива зависно од времето и потребите. Бројките кои ги добивме претставуваат
просек на сите студии, согласно податоците и примероци кои ги собравме. Ние не покажуваме гени,
туку профили и след на факти и сличности низ долгата историја. ", објаснува Пазос.
Во графичкиот приказ се објавени резултати за народите од поранешна Југославија и Албанија.
Но, ако се погледнат резултатите од истражувањето и за соседните народи ќе се види дека само 5%
од потеклото на денешните Грци е античко, наспроти 30% античкото потекло на Македонците. Грците
се доминантно хеленски народ со 30% хеленски ген, и околу 20% словенско и феникиско потекло.
Бугарите кои толку многу се повикуваат на своето словенско потекло, според оваа студија, дури 49%
се Тракијци, народ со индоевропско потекло кое доаѓа од Турција, Романија и северна Грција, а има
големо генетско влијание од освојувачките татарски племиња. Словени се само 15%, а хеленско и
античко потекло имаат 11%. Остатокот се Феникијци.
Генетскиот профил на Турција е составен од девет племиња. Феникијци, Бербери, Хелени, Тевтонци,
Словени, Арапи, Евреи и Илири. Русите се доминантно, над 50% Словени, додека етничките
Германци, кои војни водеа за чистотата и доминацијата на своето потекло, се 45% Келти, 25%
Тевтонци, 20% Словени и 10% Евреи. (медиа.мк)“. ( Евреите се вера, Р.И.)
ПОЧИТУВАНИ МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ ЧЕСТИТ И
БЛАГОСЛОВЕН МАКЕДОНСКИ ДВОЕН ИЛИНДЕН: ВОСТАНИСКИ 1903 ГОДИНА СО ПРВА
РЕПУБЛИКА НА БАЛКАНОТ И АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА СО МАКЕДОНСКИ НАРОД, МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК И МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА И ТОА ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СЕ ДО ДЕНЕС, ШТО ЌЕ
ПРОДОЛЖИ СО ВЕКОВИ.
(Го сакале 124)
Shotokan Karate Minta Сите востаници од Крушево, Мелник, Невеска, Клисура и од сите делови на тогаш не распарчена
Македонија, во исти час се кренале против отоманската империја, координирано и со иста цел; "АВТОНОМИЈА НА
МАКЕДОНИЈА". Ослободиле многу територии, а, најдолго ја задржале ослободена територијата на егејскиот дел на Македонија, која
траела до декември 1903-тата, а ние учевме; 10-сет дена Крушевска република.!!

ВЕЧНО ДА ЖИВ ЕЕ ИЛИНДЕНСКАТА АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА
„Во овој момент, во ова историско место Св. Отец Прохор Пчински и на овој историски ден - Илинден,
кога објавувам дека е отворено првото Антифашистичко собрание на народното ослободување на
Македонија, душава ми е преполна со радодост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле
сите реки од Пчиња до Вардар до Места и до Бистрица, заплискувајќи ја целата македонска земја,
сакајќи од македонскиот народ да го измијат десетвековниот ропски срам од пропаста на
Самоиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава....“ (Панко
Брашнаров, 2 август 1944 година, Манастир Свети Отец Прохор Пчински).
Risto Ivanovski "За разлика од сите места каде што се положуваат по три венци, на плоштадот во Скопје, кај споменикот на Методиј
Андонов Ченто се појави и четврт венец-од Руската федерација.
Организатор на оддавањето почит на Илинден пред споменикот на Ченто е претседателот Ѓорге Иванов. На сите други места низ
државава, каде што не е организатор Иванов, не е поставен венес од Руската федерација".

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОРИ- КАДЕ СЕ НАТО И ЕВРОПА ?!
Шумите во Р.Македонија горат, воглавно од човечки фактор, а никаде ги нема НАТО и Европа, кои
сакаат да изчезни сè македонско, неа да ја населат со мигранти дело на НАТО и Европа со
единствена цел конечно со Македонија и нејзините Македонци да се заврши.
Да не се заборави на Хрватска сета гореше, а НАТО со Европа си се чешаа... Кој на Хрватска,
православен непријател и арнаутски (черкешки, татарски=бугарски и шкиптарски) пријател број 1 и
помогна да се спаси од пожарите ? Само православна Русија, со која како православна и
тн.словенска мора да се заврши.
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МАКЕДОНИЈА БИЛА ОКУПИРАНА ОД БУГАРИТЕ И СРБИТЕ , НИКОГАШ ОД ЕЛАДЦИТЕ - ДО 1913
ГОД. БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА ТВРДИ МАКЕДОНЦИТЕ ОД СРПСКИОТ ДЕЛ БИЛЕ БУГАРИ, БУГАРИТЕ
СЕ ДРСКИ И НЕВОСПИТАНИ ДУРИ ВО 21 ВЕК
За време на Македонското Царство имало само Македонци- целиот Балкан бил во Македонското
Царство. Царството потпаднало под Рим. Следи сите негови жители биле Римјани (Ромејци). Ова се
потврдува со доказот што Еладците биле под Источноторимско Царство, и затоа тие биле само
Римјани (Ромејци). Ова било дури во 19 век (Фергусон и др.), чиј главен град бил само Цариград, но
не селото Атина кое било под Охридската црква, а во 19 век и под Соборната црква на православето
св.Димитрија- Битола со својот двоглав орел на Источноторимско Царство, денес руско, српско...православно.
Македонија потпаднала под Бугарија на Татарите=Бугарите, кој бил народ болгар= волгар=волг ар:
волг=волк=Volk=полк до полка, народна- поимот монгол=мон гол (човек со гола глава) бил многу
понов. Како што за време на Македонското и Римското Царство имало Македонции Ромејци, за
време на Бугарското Царство имало Бугари. Во прилогпиши Стојан Прибичевиќ, Македонија
нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990: „Според...Тие тврдат дека Македонија
била земја во која била создадена Самуиловата држава и за цело време нејзина потпора; дека
широките маси на кои се потпирал Самуил биле македонските Словени, луѓето од земјата наречена
‘Склавинија’, според древните хроничари; и дека Самуиловата титула ‘ Цар на Бугарите’ не значи
препознавање на бугарска националност туку присвојување на сите територии кои некогаш му
припаѓале на Симеоновото царство. И бугарскиот цар Симеон и српскиот цар Душан се нарекувале
цареви на сопствените народи и на Грците, но тоа не значи дека тие биле Грци, туку дека тие ги
владеат некогашните византиски територии со идеја за повторно воспоставување на Византиската
империја. Всушност, сите овие балкански‘царства’ претставувале ефемерни имитации на
византиското царство; единствен вистински и траен цар бил рускиот“.
Се заклучува, Македонија била окупирана од Бугарите и Србите. Меѓутоа, никогаш тоа не се случило
со Елада, која секогаш била само македонска. Па неа ја управувала Македонската династија,
Комнените кои биле Македонци, чии наследните биле Османите со сите султани, што самиот го
потврдил и Мехмед II итн.
Со Букрештанскиот договор (1913) Македонија била поделена меѓу Елада (не Грција), Србија и
Бугарија. Во половина Македонци ( Егејскиот дел на Македонија) станале Грци, помал дел Срби
(Варарскиот дел на Македонија) и најмал дел (Пиринскиот дел на Македонија) Бугари.
Бидејќи ваква била состојбата, дрско и невоспитано е Македонците од српскиот окупиран дел на
Македонија, кој за време на Светските војни бил преокупиран од Бугарите, да не смеаат да бидат
Срби туку само Бугари- глупак до глупак.
Да не се изуми, Македонците си имале два Илиндени востание 1903 година и АСНОМ-ска
Македонија која се бореше против фашистичка Бугарија. Во неа настрадаа многу Македонци и
македонските Евреи.
За да се потврди дека Бугарија со своите се забегани, тие оспоруваат дека биле фашисти, дека
убивале Македонци не само комунисти туку дури попови. На сè ова се барало да се забрани
македонскиот филм за истребувањето на Евреите, што според нив тоа било лага итн.
Бугарија тврдеше, во Р .Македонија имало Бугари, потврдено со бугарски пасоши. Дури никако
немало македонски народ, македонски јазик и македонска историја- сè тоа било бугарско. Ова било
повод Бугарија со својот бугарски народ во Р .Македонија да го прослави бугарскиот Илинден. Со
ваквата бугарска дрскост и невоспитаност, за првпат Илинден не беше прославен како што со векови
Македонците само како свој си го славеле- прославата била пуста без Македонци. Дрскоста беше
очигледна со поклонувањето на гробот на Гоце Делчев, кој в гроб ќе мора да се преврти- ако тој би
бил Бугарин, тој ќе беше закопан во Софија, а не во Скопје- неговата желба била исполнета од
Георги Димитров, чии останки биле пренесени во главниот град на Македонија, а тој бил Скопје,
никако Софија. Па Софија била македонска ( Р.Ланге и др.). Да не се изуми, Пловдив бил главен град
на Македонија. Исто така, Во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н
Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo.
Конечно, основно човеково право е, секој поединечно доброволно и без присила на пописите... да се
изјасни што се чуствува тој да биде. Според пописите во 20 век, во Р .Македонија има Македонци, а
не Бугари. Да се оспоруваат Македонците дури во 21 век говори, Бугарите биле дрски и невоспитани
не само во 19 и 20 век, дури 21 век.
Tomislav Krstić Покоен дедо ми мртов се првртува во гробот.Бил во Балканските војни.Бил на Брегалница.Само не е како што
пишуваат Историчарите.Он бил се борел повторно се вратил во Прва Светска Војна."Железен Полк" Тие ги истерале Бугарите.Да се
повторно вратат во Првата Светска војна.Тогаш ги избркале од Кајмачалан.(Западни граници на Бугарија).Потоа заминал на
Солунски фронт.
По првата светска Војна, Вардарска Бановина станува дела на тогаашното кралство на СХС.
Во втората светска војна повторно Бугарија влегува во Пактоот со Германија и Италија.Уште еднаш и 4-тиот пат станува губитник.

157
Македонијаа има втемелено државност на 29.-30 Ноември 1943 год. во Јајце.Документ поглеедјте во Музејот. Потпишан од Панко
Браашнаров, во президиумот со Тито седел Димитар Влахов.Македонија добива, Писсмо, јазик и се признаава како народ.
Да се вртемели државност.Македонијаа на АСНОМ добива Територија "Варадарска Бановина" сегашната Територија на
Р.Македонија.Така Македонија добива државност.Писмо, Јазик, народ и Територија. Од тогаш Македонија има своја државност и
свој Интегритет и Суверенитет.
Тоа е вистина.Пршајтего генералот Тодор Атанасов во колку се уште жив.Друго се е шпекулција.
Така како и што е Бугарија членка на ЕУ а има сите војни загубено.Затоа имаат 400 евра плата а Пензионери по 75 евра.
Оваа се фаакти не Историски, веће аутентични.Зошто? И пок дедо ми, пок. татко ми се учесници од 1912 -1945 год.
Сум бил доволно возрасен да ги паметам нивните кажуваања. Тоа што пишуват Историчарите? Пишуват према потребите за времето
в кое живеат и за кого работат.

ХЕЛЕНСКОТО ПОТЕКЛО НА ЕЛАДЦИТЕ САМО ЕДЕН ОД ФАЛСИФИКАТИТЕ
Роберт Гревс, Грчки митови, Неолит- Белград, 1974, пиши- 38. Деукалионов потоп:
„9. Деукалионов син Хелен му го дал името на целокупниот хеленски род (види 43, б); името му
кажува дека бил кралски пратеник кај месечевата свештеница Хела или Хелена, или Селена, божица
Месец, а според Паусаниј (III, 20, 6), прво племе кое се викало Хелени потекнува од Тесалија, каде е
почитувана божицата Хела (види 70, 8)“.
Бидејќи Тесалија никогаш не била во Елада, поимот Хелени не може да потекнува од не-еладски
простори. Тоа што Атина била млад град и без никакво историско значење, сета историја на Тесалија
не смее да си е препише за себе.
Следи заклучок, никогаш Елас= Елада не била хеленска. Како што била пелазгиска Тесалија,
пелазгиски биле Еладците, а Пелазги биле и Македонците. Бидејќи пелазгиски јазик бил само
склавински=тн.словенски, сè било и е јасно. Ова се потврдува и со наводите на Макс Фасмер (1941),
Словените во Грција. Според него, Елада (тн.Грција) била склавинска, во која се употребувал
тн.словенски темен вокал кој не постоел во македонскиот јазик коине (тн.старо-грчки) од
Александрија.
Со реформа на коине од Кораис во Париз бил создаден катаревуса, службен во Елада само од 1868
година: прв службен јазик бил само коине, со Отон баварски коине и германски, а и од 1868 година
катаревуса. Очевиден 100% фалсификат на сè еладско.
САД ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА АГРЕСИЈА ВРЗ Р .МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА ,
ГУБЕЊЕТО НА ДРЖАВНОСТА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ПОСТАНУВАЊЕ НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ ,
ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) СО 14,7% ВТОР НАРОД ИАКО 100% СЕ ИСЛАМСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ,
ДУРИ И ЗА ВТОР МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЕН ЈАЗИК ШКИПТАРСКИОТ КОЈ Е И МОНГОЛСКИ- ГРЕВ ...
Македонскиот народ со своите племиња и говори од постледено доба доживеал многу страдања од
Османите, кои биле муслимани Турци. Нивни најгнасни извршители биле Албанците. Бидејќи поимот
Албанци Турците не го прифаќале, тие за нив се само Арнаути, чиј поим арнаут означувал одметник.
Следи Османите Черкезите и Татарите во 19 век ги колонизирале меѓу Шар Планина и Врање, а само
во еден потег по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези ( Г. Вајган1924). Бидејќи Шкиптарија била сиромашка, Шкиптарите масовно го примале исламот. Нив исто така
ги колонизирале Османите на истите простори и западна Македонија итн.- в. Шкиптарска академија...
Се разликувале Геги (Черкези и Татари) и Тоски (Шкиптари). Бидејќи тие биле со различно потекло,
тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и до денес не се разбираат. Нив ги обединал
само Тито во СФРЈ со шкиптарски јазик од 1972 година. За доказ дека Гегите и Тоските уште не се
еден народ, во Шкиптарија во 1997 год. меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни
Геги, за неа да ја поделат, а САД бандитите со арнаутската мафија се борат за Велика Албанија итн.
САД од своја војна база во Косово, православен простор, врз Р.Македонија изврши агресија од копно
и воздух, Македонците доживеале колеж..., а злочинците Арнаути денес се во власта, дури го водат
Македонското собрание. Затоа само Македонците од САД ја изгубија својата државност во полза на
14,7% Арнаути- според здраствени книшки.Ова им го овозми САД подржувајќи ги арнаутските лаги во
Р.Македонија имало 1.000.000 Албанци, па 400.000, па 35%, 25%, 20%, а тие се само 14,7%. Само
така македонските Македонци со потекло од постледено доба ја изгубиле државноста од Арнаутите,
100% исламски=турски колонисти и ѕверови со пушки и ножеви, со кои со САД помош во сè успеале.
Претседател, премиер, министер за правосуство а и сè друго во Р .Македонија е Амбасадорот на САД
од гуштерската САД династија, кој гони сè македонско да позатвори, Р .Македонија да ја колонизира
колонисти дело на САД гуштерите, дури со сила да постане шкиптарскиот јазик од 1972 година втор
државен јазик на најмало шкиптарско малцинство со 10% (1,47%), со него да се монголизираат свои
на своето македонските Македонци. За злосторот да се подржи, во Р.Македонија САД војска „вежба“.
ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ МЕШАН НАРОД СО СУБСАХАРЦИ, ЦИГАНИ И КАВКАЗЦИ
Роберт Гревс, Грчки митови, Неолит- Белград, 1974, пиши: „...Аканскиот народ проистекол од една
стара миграција на либио- берберски сродницина прехеленското население на Грција на југот- од
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оазата на Сахарската пустиња во Тимбукт, каде се вкрстиле со црнечки племиња на реката Нигер...“.
Па се говори за субсахарска ДНК, различна на Македонците блиски на Критјаните.
Бидејќи во 14- 15 век на Пелопонез биле населени Индијци, чиј музички инструмент бил бузуки,
покрај црнечка крв имало и циганска од 14- 15 век.
Со овие преселби не се завршило- со војната меѓу Турција како муслиманска држава и Елада
христијанска држава, во Елада биле колонизирани Кавказци. Тие иако биле православни, дома си
говореле само турски јазик. Ова било во 20 век.
Се заклучува, во Елада покрај Белци имало и Црнци, Цигани од 14- 15 век со бузуки...и во 20 век
Кавказци со монголски удел, со својот народен турски јазик.
Поради кажаното, Р .Македонија итно мора да прекине да разговара за сè македонско со негроидноиндиско- монголски удел кај Еладците.
Не случајно, Артур Вајгал Македонците ги опишува бели луѓе како богови, а за Еладците пиши,
просечните Еладци биле потемни од Македонците.
Кога некој биолог или некој со биолошка наука спомни просек, просек се добива само од повеќе раси
(бела и темна), а овде се говори за бела, црна, индиска и монголска, погодокот е потполен- срамно е
да се разговара за сè македонско со изродите во Елада.
ИЛИЈАДА БИЛА САМО ПРИСВОЕНА ИСТОРИЈА ОД ГИЛГАМЕШОВИОТ ЕП
Атина како град бил млад и непознат. Следи Пизистрат (6 век п.н.е.) сакал да има дело како што
било Гилгамешовиот еп. Тој составил свој Редакциски одбор кој од Гилгамешовиот еп бокалот за
вино го променал во коњ, а другото останало исто.
За да се потврди дека од епот имало и други поединости преземено еве наводи:
Роберт Гревс, Грчки митови, Неолит- Белград, 1974, под 163 Ахилева срџба, пиши:
„Зимата се приближувала, и бидејќи цивилизираните народи никогаш не војувале во тоа годишно
доба, Грците го проведувале времето на проширување на својот логор и вежбајќи во годење со
стрела...“.
„2. Дваесет и четвртото пеење на Илијада настанало од епот назван ‘Ахилева срџба’- кој, веројатно,
можело да се изрецитира во текот на една ноќ...
Хомер верно го опишал животот на своите господари...Хомер бил под влијание на вавилонскиот еп за
Гилгамеш само во приказната за Ахилеј; Ахилеј е Гигамеш, Тетида Нинсана, Патрокло Енкиду“.
Да да се докомлетира содржината, Редакцискиот одбор „склопил“ дело Илијада од три генетскогеографски подрачја: со магаре и шафран од Месопотамија до со Египет, со коњ и говедо од Бригија
( Европа) меѓу Шемница и Црна Река и Јадранските острови.
За тн.Троја се пиши и, бил битен наодот од градот Стибера- еве за неа две објавувања.
Во „Нова Македонија“, 27.07.2017, има наслов: „На Стибера откриен продружен објект на храмот на
божицата Тихе“. Во него се наведува и кога Стибера е градена, и тоа само пред Римската окупација:
„Стибера е формирана за време на владеењето на македонските кралеви. Од пишани антички
извори се дознава дека за време на Втората македонско-римска војна, римските легии доаѓаат во
градот да се снабдат со житарки, додека за време на третата војна, последниот македонски крал
Персеј токму во Стибера го стационирал својот воен штаб и оттука тргнал во походпротив соседните
Пенести во градот Ускана, денешно Кичево, а кои биле сојузници на Римјаните“.
Втор извор: „ Егзистирал од средината на 3 век пред новата ера до крајот на 4 век. За време на
македонско-римските војни, римските легии се снабдувале со жито во овој град, додека, последниот
античко-македонски крал Персеј во еден период во Стибера го стационирал својот штаб од каде што
раководел со воените операции против Римјаните“.
Токму таа Стибера била многу млада за да би имала било каква важност за во Илијада итн.
БЕЛИТЕ ИНДИЈАНЦИ ВО АМЕРИКА СО ИСТОЧНОСРЕДОЗЕМНО ПОТЕКЛО
Роберт Гревс, Грчки митови, пиши: „Самиот сум ја пробал печурката psilocybe, која предизвикува
халуцинација: боженскиот амброзиј кој од древните времиња го употребувале Масатеците,
Индијанците од Оаксака, провинција во Мексико; при таа прилика слушнав свештениците како го
повикуваат Тлалок-боженство на печурка, и доживеал трансцедантлни привидувања. Затоа искрено
се сложувам со Р. Гордон Васон, американски истражувач на древните обичаји, дека европската идеја
за рај и пекол поникнале од слични мистерии. Тлалок е роден од секајца како и Дионис. На
старогрчки, како и на јазикот на Масатека, зборот печурка значи ‘храна за боговите’; Тлалок носел
венец од змија; Дионис исто така. Тлалок имал подводно склониште; Дионис исто така; Свирепиот
обичај на Мајнада да откинува глава на своите жртви можда се однесува на засекување на клобукот
на светите печурки- оти во Мексико дршките на печурки никогаш не се јадат. По преданието, Персеј,
светиот крал од Арг, преобратен во обожувач на Дионосовиот култ го назвал Микен по отровната
печурка која ја нашол во околината, во кој е откриен извор. Тлалоковиот амблем била печурка; а
амблемот на Арг исто така. Од устата на Тлалоковата печурка на фреската избива млаз вода. Сè ова
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наведува на прашање: дали измеѓу европската и американската култура имало допири во било кое
раздобје на човечката историја“.
Х.Џ.Велс пиши: „Можда...(вклучувајќи ја тука мексиканската и перуанската), настанати од
хелиолитската образованост...“.
„Свештениците...Некои од простите перуански скулптури не потсетуваат на сумерски работи...“.
„Да се заблуделе...свештеници...чин на распарување на живи жртви, вадење срце уште на жив...“.
„Во стариот свет...жртвеници...Тоа било во средна Америка и во Јукатан. Во Мексико свештеничкиот
свет се најдувал под една монархија која во многу што била слична на вавилонската монархија.
Храмот и палатата стоеле така да се речи едно покрај друго. Во Перуанската владеел, поново, еден
боженски монарх сличен на Фараон...“.
Индијанците во Америка со крвната група 0 и А биле Белци. Тие биле во спротивност на оние
Индијанци кои биле Монголи само со крвната група 0, а нивната ДНК имала сличност со она на Кореа
и Тајван- Монголите од Источна Азија во Северна Америка преминале околу 13.000 п.н.е., а во Јужна
Америка стигнале некаде околу 8.000 г.п.н.е.
Бидејќи монголските Индијанците ја имале само првобитната крвна група 0, тие 95% изумреле од
маласипеница- таа произлегла поради чумата на говедото. Токму поради маласипаница, кај белата
раса пред 15.000 г.п.н.е., била создадена крвната група А- таа била вегетеријанска за житарици и
мешункасти храни на белата раса. Создавањето на крвната група А била во Левантот.
Белите Индијанци имале традиции од Левантот (Месопотамија, Египет, Феникија ...Македонија)- тие
обожувале бог на секајца, грмеж и дожд (Зевс=Перун- Перу)... вадење на срце како за Семирамида,
балзамирање на египетски начин, имале грчко (пелазгиско) писмо итн.
БЕЛАТА РАСА БИЛА ЕДЕН НАРОД КОЈ ИМАЛ ИСТИ ПРИКАЗНИ НЕ САМО НА БАЛКАНОТ СОСЕ
МАЛА АЗИЈА ТУКУ ВО МЕСОПОТАМИЈА , ИНДИЈА ...
Ентони Брајер и други пишат: „...Овде биле најзанимливи приказните за боговите и хероите. Овие
легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне многу потсеќале на Хомеровите епови.
Гилгамешовата победа над небескиот бик кој му го испратила божицата на љубовта Инама, со неа да
се бори оти ја одбил Гилгамеш и се судрил со неговиот бивш крал Киш“.
Х.Џ.Велс наведува: „Санскритската епика ни раскажува една приказна слична на онаа која послужила
како основ на Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо...“.
ЗОШТО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (ТН.ГРЧКИ) СО СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ (КАТАРЕВУСА И
ДИМОТИКИ- САМО ОД 19 ВЕК) НЕ СЕ РАЗБИРАЛЕ/АТ СО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ И СО
ДРУГИТЕ ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ ? ОДГОВОРОТ Е ЈАСЕН- КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ
САМО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ !
Мартин Бернал „ Црна Атена“, пиши: „Четири годиниработев долж овие насоки и останав уверен дека
дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло. Ова, заедно со 40-50
проценти кои се чинеа како индоевропски, сè уште не нудеа објаснување за една четвртина до една
третина на грчкиот вокабулар. Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциално да го гледам како
‘Прехеленски’ или да постулирам некој трет надворешен јазик, анадолски или- како што претпочитавхуриски. Меѓутоа, кога погледнав на овие јазици, тие ми понудија речиси никаков ветувачки
материјал. Дури во 1979, кога фрлив поглед низ еден примерок од Коптскиот етимолошки речник на
Черни, јас се здобив со можност да извлечам извесен смисол од доцноантичкиот египетски јазик.
Речиси веднаш, јас сфатив дека ова беше третиот надворешен јазик. Во рок од неколку месеци, јас
станав убеден дека на преостанатитите 20- 25 проценти од грчкиот вокалубар би можел да пронајдам
веродостојни етимологии од египетскиот јазик, исто како и за имињата на најголемиот дел од грчките
богови и за многу топоними. Ставајќи ги заедно индо-европските, семитските и египетските корени,
јас сега верувам дека- со понатамошно истражување- би можело да понудиме веродостојни
објаснувања за 80 и 90 проценти од грчкиот вокабулар, што е пропорција која е висока во однос на
присутните надежи за било кој јазик. Затоа, сега воопшто не постоеше потреба од ‘предхеленскиот’
елемент“.
Се наведува врската на староегипетскиот со македонскиот коине (тн.грчки)- негов прв речник и
негова прва граматика биле само од 300- та г.п.н.е., и тоа само од Александрија. Следи сите дела
преведени и напишани на македонскиот јазик коине биле само од таа година, и тоа само во
Александрија.
Со овој мој последен напис со сè еладско (хеленско=тн.грчко) се завршува. Токму затоа мора да
следи прекин за сè со Елада, сите македонски соседи и сета Европа.
Filipovski Vladimir SEKOJA CEST. KAKO I SE STO E DOSEGA OBJAVENO OD TEBE.
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Boris Temoski Ристо, птоломеите се по смрта на Александар а коине е употребуван пред птоломеите ! Неможи да е директрен
наследник на староегипетскиот. Влијанието на сароегипетскиот врз просторот на Елада е уште пред Александар и Филип со
доселувањето на семитски пленина на островите и брегот на Егеот посебно по распадот на соломоновото царство.
Risto Ivanovski Од времето на Архелај...Филип Македонски, Александар Македонски...службен јазик во македонскиот кралски двор
беше јонскиот со писмо од Милет. Кај ниеден антички автор коине не постоел за време на Александар Македонски. Бидејќи во
книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, следи како „прво издание со суплементите
на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Па само Френсхаиј во 17 век
прави фалсификат, го внесува јазикот коине.
Boris Apostolov Коинето е трговски јазик кој го создале лингвистите на Александар Македонски. Тој се создал од 40 тогашни јазици.
Имало наредба: Трговците во меѓусебната со работка го користеле Коинето, а дома секој да си го зборувал мајчиниот јазик. Така и
Данајците го прифатиле овој јазик (есперанто на антиката) како свој јазик.
Risto Ivanovski Па само Френсхајм во 17 век прави фалсификат, го внесува јазикот коине, што не го наведува ниеден антички автор.
Во прилог е и Joseph Yahuda, LL.B., “Hebrew is Greeck”, Preface by Professor Saul Levin, Published by Becket Publications, Oxford, 1982.

БИДЕЈЌИ ЉУБЧО ГЕОР ГИЕВСКИ НЕ ГОВОРЕШЕ НИКАКО МАКЕДОНСКА НАЦИЈА , А ЗА ЗОРАН НЕ
ПОСТОИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ВО ШТО Е РАЗЛИКАТА ?НАЦИЈА БИЛ САМО ЛАТИНСКИ ЗБОР
Кога бугарашите на Драган Богдановски му го вметнале Бугаринот Љубчо Георгиевски за тој да
ровари на македонско тло, за оние кои си го сакале својот македонски народ одма го воочиле Љубчо
Бугарски, дека тој во сите свои говори ги истакнуваше само Македонците без да ја спомне нацијата.
Зоран Заев како сонародникна Љубчета Бугарски, за Зоран Бугарски не постоел „македонски народ“.
Па во што е разликата меѓу нив двата ? Само тоа што поимот нација е на латински- на македонски
јазик има само македонски народ со свој македонски јазик и 100% македонска историја со сè друго
само македонско со било што бугарско во македонска Софија (Р.Ланге), главниот град на Македонија
Пловдив итн. Исто така, и во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече
Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Да не се изуми со Василиј II Македонски
повеќе ништо немало бугарско. Па сета бугарска=татарка ханова=канова била само македонска.
Во што е втора разлика ? За Љубчо имало само Македонци без македонска нација со години, а за
Зоран кој не бил патриот што не ми личело немало „македонски народ“ досега (14.08.2017) 75 дена.
Во што е третата разлика ? Во стекнатиот имот ! Четврта разлика е начинот на кој е стекнат имотот...
САД ПОД НАЈИТНО ДА ГО ЗАБРАНИ УПОТРЕБУВАЊЕТО НА ТИТОВИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД
1972 ГОДИНА КОЈ Е И МОНГОЛСКИ ЗА МОНГОЛИЗИРАЊЕ БЕЛЦИТЕ НА БАЛКАНОТ-ГНАСОТИЈА ...
Ханс- Лотар Штефан (2004), Македонски јазол, пиши: „Во Албанија под комунистичкото владеење се
поттикнуваше развојот на единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни
писмени јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за
официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Албанците на Косово се
откажаа од Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен јазик и со тоа да се дистанцираат од
Албанија, што во рамките на Титова Југославија сигурно би било поздравено’“.
Па каде се чуло видело и слушнало, шкиптарски јазик непознат во историјата во до 18 век,а нов само
од 19 век,потврдено и од Аму Буе кој пиши јазикот се создавал во негово време, дури со Вукови гласа
а Вук Караџиќ творел во 19 век, со сите тн.словенски гласови,само тн.словенски темен вокал, нашето
само и само македонско ѕ, нашите завршетоци на презимињата дативното у и за трето лице еднина
т, одбегнување на гласот х како што е кај Брсјаците (ајвар, ајвар, армоника, отел...), на тн.словенски
изроди, да биде службен јазик во Р .Македонија, дури за надворешна употреба, потполна гнасотија, и
невоспитаност на дрските и невоспитани 10% Шкиптари и 90% Геги (Черкези и Тартари), дело само
на претседателот, премиерот, министер на сите министерства на Р .Македонија САД- амбасадорот,
100% грешник, 100% злочинец...врз напатениот македонски православен народ со постледен јазик.
Па САД под најитно мора да го забрани употребувањето на Титовиот шкиптарски јазик од 1972 год.,
кој е и монголски ( Г.Мајер), потврдено со Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), арнаут=одметник,
кои со своите монголски (черкески, татарски и шкиптарски) јазици грешат во тн.словенски род- Белци.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) ЗАЛУТАЛЕ СО ПРАВОСЛАВНИОТ
ДВОГЛАВ ОРЕЛ, СО ВЕКОВИ НИШТЕЈЌИ СЕ ПРАВОСЛАВНО
За залутаните Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), Арнаути=Одметници, „чума“ на домородните
Македонции „краста“ за православните Македонци, со својот православен двоглав орел од
В.А.Истархов се пренесува следново: „Двоглавиот орел- исто така е древен симбол, кој означува
обединување на две гранки власт- духовна и световна. Во средновековните христијански преданијатоа е Крал-Свештеник. Во Индија- Шакра, или ‘Васеленски правител’. Во стариот Египет- Фараон, кој
истовремено претставува и световна и духовна власт“.
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БИДЕЈЌИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ГО ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК - КОИНЕ
(ТН.СТАРО- ГРЧКИ), А НЕ СЛУЖБЕНИОТ ВО АТИНА, КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
Античките автори, кои пишеле за Александар Македонски, не го познавале коине (тн.старо-грчки)- тој
до денес се изговара на македонски коине=којне, споредено со Дуден (1971...), каде стои: кој не. Еве
го македонскиот доказ: Се прашува- кој дојде ? Се одговара- кој не дојде, со значење, сите дојдоа. И
следи кој не до денес означува на македонски, на мојот мајчин и таков брзјачки говор, сите. Токму тоа
сите означува општо, заедничко, за употреба за сите.Птоломеите била Македонцисо битолски говор.
Единствено остапување имало само кај Квинт Куртиј Руф, чиј најстар манускрипт бил само од IX век,
а книгата била печатена само во XV век. За јазикот коине дека постоел за време на Алексанар било
дело на еден фалсификат во 17 век. Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите
две книги, тие две книги биле германски фалсификат: „прво издание со суплементите на Френсхајм
излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“.
Се заклучува, коине за време на Александар Македонски не постоел. Ова се потврдува и со доказот
што јазикот на Хомер, Херодот, Тукудид, Платон... немал врска со коине. Еве најбитен доказ- Хомер
пишел на словенски (Пасов-1815, Чулкас- 1907...), а Илијада за прв пат на коине била преведена во
Александрија само во 3 век п.н.е., што важело за сите дела на наведените автори Хомер...Платон...
Според Х.Џ.Велс, Апостол Павле го познавал коине, но не службениот јазик на Атина итн. Па кој бил
тој јазик коине ? Во Египет службен бил старо-египетки. Тој бил заменет со коине. За староегипетски
да биде заменет од коине, коине морал да произлезе од него-инаку тој би бил претежок за употреба...
СПОРЕДБА НА Р .МАКЕДОНИЈА ВО ПОСЛЕДНИВЕ ГОДИНИ И БРИТАНИЈА ВО 17 ВЕК
„Неопходно е да се рече дека еврејскиот фактор допринел со неверојатен економски просперитет на
оваа земја. Евреите и Хазарите развиваат трговија, занаетчиство, уметност, наука и наравноБАНКАРСТВО!
Но благосостојбата во Холандија не значело да не се искористи приликата во соседната Британијакоја настанала со тамошните верски судири!
Од протерувањето од Британија 1290. поминало скоро 4. века и сега банкарите стапуваат на сцена
(наравно Евреи !) Нивната цел е јасна- тие ги финансираат преврат и Кромвел.
Ова е почеток на една замислива методологија на скриеното управување, создавање на кризи,
револуции, војни, обезбедување привилегија !
Да ја погледаме званичната историја која никаде не ги споменува патиштата на парите и влијанието
на Евреите!
‘Кромвелт Оливер (1599.- 1658.) англиски државник, со потекло селски благородник, најважна
личност на ‘Англиската буржуаска револуција’, организирал револуционерна војска од средните
слоеви и со неа ја поразил кралско- феудалната војска во битката кај Марстон Мур (1644.) и Небзиј
(1645.); го заробил кралот Чарлс I, кој високиот суд го осудил на смрт и го испратил на губилиште
1649. година’- Тоа е сè, меѓутоа...
Владетелите од сенка тогаш преку агентот од влијание на Кромвел прогласиле- република! Наравно,
тоа била диктатура а не демократија, во која Кромевл носел титула ‘Лорд протектор на Републиката’
“. (Д.Л, стр. 117.)
КОЈ ГИ ПОДРЖУВА ДВОРАСНИТЕ АРНАУТИ (МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИТЕ
ШКИПТАРИ) ? САМО САД СО СВОЈОТ ИСИС ТРЕНИНГБАЗА БОНДСТИЛ- ЗЛО ЗА ПРАВОСЛАВНИ
Во Косово се најдува САД војна база, со површина од 404,7 ха „голем ареал кај Урешевиќ во близина
на границата меѓу Косово и Македонија“, преземено од германски извор (јазик) од ФБ- страниците. Тој
бил центар за трговија на дрога- САД дрога. Во него се говори и за организацијата на Тачи мафијата
за трговија со органи.Тој со својата УЧК банда со покровителство на САД,се создаде втора арнаутска
бандитска држава. Тоа не беше сè- државата САД со мафијашкиот хазарски капитал од САД Косово
изврши агресија во 2001 година врз Р.Македонија, чиј водач беше бандитот Али Ахмети со сите свои
УЧК- собандити, да се истребат православните Македонци, браќа на православните Срби и Руси, но
не и на Бугари кои братски со Арнаутите се борат да изчезнат Македонците како народ, со свој јазик,
своја црква, во која се испикале бугарчишта, за братска поделелба на Р.Македонија, зло на злостори.
Ако се земи во предвид, дека Арнаутите се потврдени и докажани како кукавици, кои убиваат зад грб
монголска одлика а не на белец кој како витез сака да го види својот непријател в очи за да го убие.
За потврда дека Арнаутите се кукавици, тие никогаш не биле горди сами да се борат: за време на
Османовото Царство биле заштитувани и наградувани од Османите; следи за време на фашизмот од
Хитлер и Мусолини; за време на социјализмот Тито, Сталин и Мацетунг; по распадот на СФР Ј дело
на Ватикан, Германија и САД, со САД поради рудно богатство и положбата, водач сидашот Клинтон.
И што се Арнаутите ? Само сида нација- сидата била дело на САД да се истребат афричките Црнци.

162
Бидејќи за последниот папа Православните биле умноболни, а за Европа праваславните биле злото
за Европјаните, да се уништи Русија која ја ослободила Бугарија, чија Санстеванска Бугарија со сета
Македонија, и Русите ги ранеле гладните Арнаути за време на Енвер Оџа, чедо на Тито, сè е јасно.
Со тоа што Арнаутите никогаш не биле 20%-според здраствените книшки само 14,7%, Рамковиот
договор бил злостор врз православните Македонци,што се потврдува со доказот во Франција се само
50% Французи, во Шпанија се повеќе народи, исто така Британија, САД е „казан“ на раси и нации, да
се донесе Рамковен договор само за Р .Македонија САД, сите европски држави и Ватикан 100% се
само мафијашки и бандитски. Па тие се нафрлиле врз Македонците во Р.Македонија, но не за Елада,
Бугарија и Шкиптарија каде живеат повеќе народи без никакви права- најзагрозени се пак Македонци.
Каде се чуло видело, само Арнаутите „чума“ на домородните Македонци и “краста“ на православните
Македонци само во Р.Македонија да постанат втор народ,само со шкиптарски јазик кој е и монголски,
дури тој да биде и втор јазик за надворешна употреба- Македонците мора самите сè да си преземат.
Зошто сами Македонци сè во свои раце да преземат ? Затоашто врз Македонците е извршен заговор
што тие се еден православен народ братски со српскиот и рускиот со својот православен календареве следен доказ: во Прибалтичките држави Русите се 30%, за кои нема Рамковен договор, руски да
биде втор јазик, дури и за меѓународна употреба. Кој тоа не го дозволува ? Истите злосторнички овде
наведени со Ватикан. Па сите тие заедно се борат за исламска=турска Велика Албанија (Арнаутија)Албанија била на Кавказ. Велика Арнаутија би била со шкиптарски и монголски гнасен на гнаси јазик.
Што од овде произлегува за мафијашкиот САД арнаутски тн.народ ? Тој народ бил кукавички, и 100%
колонистички,сида, „чума“ на домордните Македонци, „краста“ на Православните со монголски гнасен
јазик,порадишто Арнаутите кавказки Черкези,црноморски Татари и Шкиптари грешат во наши родови.
БУГАРИЈА БИЛА И ЌЕ БИДЕ ЗАСЕКОГАШ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ 1 ЗА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ
Македонските Македонцисекогаш се бореле за македонска Македонија. Еве што изјавил Брсјакот
Јордан Пиперката (23 јуни 1870 – 10 август 1903)
''Нека не се надева ни Србија, ни Бугарија, ни Грција дека една педа земја македонска ќе добие,
зашто за нејзиното ослободување ние крвта ќе ја пролеваме, не ја даваме на друг, туку наша ќе
биде''.
Ова се зборовите на еден од најопеаните и еден од најпопуларните Македонски Војводи (по Гоце
Делчев) Јордан Пиперката, кој со своите јунаштва и подвизи уште за својот живот станал легенда.
И Гоце Делчев не ќе беше откопан од бугарска Бугарија и донесен во Р .Македонија да биде погребан
во главниот град на слободна Македонија. Бидејќи Гоце Делчев не бил бугарин по националност, туку
само бугарин како припадникна султановата Бугарска егзархија само од 1870 година, тој сакал да
биде закопан во главниот град на слободна Македонија. Бидејќи тој не знаел кој ќе биде главен град
на слободна Македонија, тој требаше да биде закопан во Софија главен град на Бугарија која било
само султаново кнежество- Бугарија како држава опстојува само од 1908 година. Дошло време Скопје
да биде прогласено за главен град на слободниот дел на Македонија. Токму затоа тој бил испратен
од бугарска Бугарија од Македонците, а не Бугарите, што било дело на Македонецот Ѓорѓи Димтров.
Бидејќи ваква била состојбата предрско е да се говори за македонски Бугари и да се слави Габорис=
габор ис(ос) габорот Борисов на Бугарија, дека Бугарија ќе биде како порано од Црно Море до Охрид.
Дали токму поимот бугарин означувал националност, еве што во прилогпиши српскиот автор Стојан
Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990: „Според...Тие
тврдат дека Македонија била земја во која била создадена Самуиловата држава и за цело време
нејзина потпора; дека широките маси на кои се потпирал Самуил биле македонските Словени, луѓето
од земјата наречена ‘Склавинија’, според древните хроничари; и дека Самуиловата титула ‘ Цар на
Бугарите’ не значи препознавање на бугарска националност туку присвојување на сите територии кои
некогаш му припаѓале на Симеоновото царство. И бугарскиот цар Симеон и српскиот цар Душан се
нарекувале цареви на сопствените народи и на Грците, но тоа не значи дека тие биле Грци, туку дека
тие ги владеат некогашните византиски територии со идеја за повторно воспоставување на
Византиската империја. Всушност, сите овие балкански‘царства’ претставувале ефемерни имитации
на византиското царство; единствен вистински и траен цар бил рускиот“.
Најжалосно е што бугарска Бугарија братски соработува со исламски мафијашки дворасен тн.народ
Арнаути (монголски Черкези и Татари со бели Шкиптари), чии бугараши со Арнаутите извршиле пуч
во Македонското собрание, да изчезни сè македонско (име, народ, јазик, црква...),ја собориле нашата
македонска власт, и ја презеле власта албанско- бугарските бандити. И што направила Бугарија со
своите бугараши во само македонската Р.Македонија ? Само едно и единствено, бугарска Бугарија
останала непријател број 1 за македонските Македонци, во борба против Србија, што следи написот.
Да не се изуми, Р .Македонија бил окупиран дел од Србија, Пиринскиот дел од Бугарија, Егеј Елада...
INFOMAX.MK, 20.08.2017 објави напис: СДС ПРЕДИЗВИКА ДИПЛОМАТСКА ВОЈНА : Врие полиција
на Водно пред Српската амбасада – Србија ги повлече сите дипломати!, со следен текст:
„Целиот персонал на Амбасадата на Србија во Скопје денеска бил повлечен на консултации во
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Белград.
Нота со ваква содржина примило македонското МНР, но во документот не биле наведени причините
за повлекувањето на српските дипломати.
Од Министерството за надворешни велат дека се обидуваат во комуникација со српските власти да
ги дознаат причините за ваквиот чекор.
Според Виенската конвенција, Македонија презема мерки за заштита на безбедноста и интегритетот
на Амбасадата на Србија во Скопје“.
АРНАУТИТЕ (МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИ ШКИПТАРТИ) ПАРАЗИТИРААТ ВО
Р.МАКЕДОНЈА - ГОРАТ ДЕПОНИИ ТЕТОВО И СТРУГА , НЕПЛАЃААТ СТРУЈА С .АРАЧИНОВО ИТН.
За Арнаутите (монголските Черкези и Татари со белци Шкиптари) како муслимани важи исламското
правило, ништо да не им се плаќа на неверниците. Па кои се неверници ? Православните Македонци
кои со генерации и генарации ја бранеле нивната Македонија од Арнаутите=Одметниците, за која со
крв плаќале. Македонците својата Р.Македонија ја изградиле. Бидејќи Арнаутите воглавно работеле
приватно, тие за развитокот на македонската држава ништо не допринесувале. Па и тие било што да
сакаат да допринесуваат според здраствените легитимации се само 14,7%. Со ваквиот најнизок удел,
а на мафијашки начин се втор народ во Р .Македонија, очигледен злостор 14,7% да се рамноправни
со мнозинството Македонци кои со генерации и генерации македонска Р.Македонија ја подигале од
мафијашките невоспитани и дрски Арнаути да биде сè македонско исцицувано и уништени, подржано
од непријателите на Македонците САД, Европа,Бугарија,Елада,Шкиптарија со сида Косово и Ватикан.
Што се случува во Македонија ? Во арнаутските општини (Тетово, Струга...) горат и ќе горат депонии,
селото Арачиново не сака да плаќа струја...Па со генерации генерации Арнаутиштата=Одметништата
во државава не плаќале, не плаќат, ниту некогаш ќе плаќаат комунали, струја, вода итн.Кој за ваквите
изроди плаќале, плаќаат и секогаш ќе плаќаат ? Само Македонците, чија држава е Р .Македонија, и за
неа тие се обврзани сè за неа и да направат. А што прават Арнаутите ? Одметниците се Одметници.
Зошто ова Македонците не го спречат ? Врз нив има заговор со векови од наведените злосторнички...
БИДЕЈЌИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ИМАЛО СО ВЕКОВИ КОЛОНИЗИРАНИ СУЛТАНОВИ АРНАУТИ, ДУРИ
150.000 ЗА КИРО ГЛИГОРОВ ..., НА Р .МАКЕДОНИЈА ПОВЕЌЕ НЕ И ТРЕБААТ ДРУГИ ЕМИГРАНТИ
Османовото Царство го ширело исламот. За тој што побрзо да се шири на православните простори,
Османите колонизирале Арнаути (монголски Черкези и Татари и белци Шкиптари). Арнаутите во сè
биле успешни, што се должело на нивната крволочност, што не била замислива дури за Османите
потврдено и од султани. Па Арнаути само Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да
ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за
Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи,
Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба
се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над
мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја
земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со
мечот на побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“Како може тоа да се изврши ?
Спас за Р.Македонија и цел Балкан е Турција назад да си ги врати Арнаутите, кои се само паразити.
Ова сè не било,дури за Киро Глигоров еве ти уште 150.000 Арнаути, 90% Геги Черкези и Татари, само
10% Шкиптари со шкиптарски јазик со монголски зборови... Нив ги подржува САД, Европа и Ватикан.
Македонците кои во својата Р.Македонија поради САД, Европа и Ватикан им се заложници на крвните
Арнаути, истите наредуваат и уште неколку стотини Афро-Азијати муслимани, 100-тен успех на сите
непријатели на православието, чеда на глобализацијата да се заврши со христијанска Европа. Секој
дневно слушаме што се случува низ христијанска Европа, која ја исламизираат. Да не забораваме,
Македонците имале петвековно турско ропство, одржано од Европа. Среќата пристигна и во Европа.
ДА СЕ БИДЕ БУГАРИН НЕ Е ГРЕВ - ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО. ПАК, МАКЕДОНЦИТЕ КОИ НЕ
САКААТ ДА БИДАТ БУГАРИ, БУГАРИЈА ГИ ПРОГЛАСУВА БУГАРИ- БУГАРИЈА Е ЗЛОСТОРНИЧКА
Повеќе пати е пишувано, поимот бугарин е општ поим, кој никогаш немал етничко значење. Било како
било денес живееме во 21 век, и секој лично може да се чуствува како што сака. Ова го потврдуваат
и самите Бугари, кои не можејќи повеќе да го издржат заложничкиот живот во својата социјалистичка
Бугарија, со примањето на Бугарија во Европа, нејзините Бугари масовно пребегнуваат во Европа. И
така тие се откажуваат од заложничкиот живот во Бугарија која беше владеена од партиски луѓе, за
одма да поднесат барање за државјанство во европските држави.Така Бугарите стануваат Германци.
Бидејќи Германија не признава двојно државјанство, во Германија повеќе нема Бугари-само Германи.
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Иако ваква е состојбата, Македонската Бугарија со македонска Софија, главниот град на Македонија
Пловдив со својот Филип Македонски, бугарските кралеви Крум и Иван Александар Македонци и од
со Василиј
Ј
I Македонски повеќе немало Бугари со своја Бугарија, туку само Римјани (Ромејци), како што биле
Еладците во 19 век (Фергусон...) со својот цигански музички инструмент бузуки од 14-15 век.
Сведоци сме, бандитската држава Бугарија Македонците во Р.Македонија која им е своја држава со
свој народ, свој јазик, своја црква, своја историја сè внесено во Уставот на Р.Македонија бандитите
од Бугарија да оспоруваат сè македонско.Што ова говори ?Бугарија била и ќе остане само
злосторничка.
ПОДРЖУВАЧОТ НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЗА СЕ Е ВИНОВЕН
Откриена најголемата тајна: Еве зошто загинал Борис Трајковски, и што всушност се случило…
На 4 ноември 2004 година, САД ја признаа Македонија под нејзиното државно име.
Одговорот на американскиот претседател Џорџ Буш и државниот секретар на САД Кондолиза Рајс
беше “ Ја признавме Македонија под нејзиното државно име за да ги спречиме националистите во
организацијата на референдумот за територијалната организација на локалната самоуправа!“
Референдумот за територијалната организација на локалната сампуправа се одржа на 7 ноември
2004 година.
Подносител на иницијативата за собирање на потписи за референдум и организатор на кампањата
за референдумот беше Светскиот Македонски Конгрес. Светскиот македонски конгрес собра 180.454
потписи за одржување на референдум, повеќе од уставниот цензус најмалку 150.000 потписи.
Иницијативата за собирање на потписи траеше шест месеци од 23 февруари до 23 август 2004
година.
СДСМ по американското признавање објавија дека нема потреба од референдум, бидејќи одбраната
на државното име Македонија е обезбедена. Владата на СДСМ, на денот на молкот пред
референдумското гласање, на 6 ноември 2004 година, спротивно на Закон, организира јавна
прослава на плоштадот Македонија во Скопје. Поради американското признавање, Владата на СДСМ
донесе одлука сите ресторани и кафани, да работат 24 часа нон-стоп. Пораката беше: Јајте, пијте,
спијте, утре нема потреба на референдум да одите, Американците не признаа!
И, со слоганот “Некои прашања не заслужуваат одговор!“ Владата на СДСМ ја сардиса државата со
државен терор. Тукуречи половина Македонија беше оставена без струја, улиците пред гласачките
места беа раскопани, на секое ќоше шетаа тастери, да шпионираат и заплашуваат секој да го
одвратат од намерата да гласа на референдумот… А… изгубивме “половина“ територија од
Македонија…
На 7 ноември 2004 година на референдумското прашање: “Дали сте за територијалната организација
на локалната самоуправа (општините и Градот Скопје) утврдена со Законот за територијалната
поделба на Република Македонија и определување на подрачјата на единиците на локалната
самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.49/96) и Законот за градот Скопје
(“Службен весник на Република Македонија бр.49/96)?“ од вкупно 1.709.536 запишани избирачи,
гласаа 454.347 или 26,58% од запишаните избирачи, од кои важечки 449.324 ливчиња или 98,89% и
неважечки 5.023 гласачки ливчиња или 1,11%. Од важечките “за“ гласаа 427.112 или 95,06%, а
“против“ гласаа 22.212 или 4,94%.
Референдумот беше прогласен за неуспешен…
Службениот став, пак, на Светскиот Македонски Конгрес беше: “ Референдумот за територијалната
организација на локалната самоуправа е успешен! Резултатите од Државната изборна комисија ги
отфрламе и ги сметаме за груб фалсификат на слободно изразената волја на граѓаните!“
Референдумот
Заради референдумот беше ликвидиран претседателот Борис Трајковски, затоа што кажа дека
доколку парламентарното мнозинство на СДСМ го усвои новиот Закон за територијалната
организација на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 55/2004 од
16.08.2004 година), тој нема да го потпише Указот за негово прогласување, како што претходноне го
поптиша Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството со кое по барање на
ДУИ, Владата на СДСМ го избриша членот 11 според кој “Сите Македонципо потекло имаат
безусловно право и на македонско државјанство.“
На претседателот Борис Трајковски после седница на Советот за национална безбедност му се
заканиле “Ако ми ја нарушиш коалицијата со ДУИ, ќе те убијам!“ И го убија… Му падна авионот кај
Мостар во Босна…
Новата територијална организација на Република Македонија предизвика етно-демографски
импликации во општините.
Во општина Гостивар којашто според старaта поделба имаше 26,54% Македонци, со припојување на
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општините Вруток, Долна Бањица, Чегране и Србиново, се намали бројот на Македонците на 19,77%.
Во општина Тетово според старата поделба имаше 28,17% Македонци. Со припојување на
општините Џепчиште и Шипковица бројот на Македонците се намали на 23,16%, со тенденција да
опадне под 20% поради наталитетот и механичкиот прилив на Албанци од Косово.
Во општина Струга имаше 47,94% Македонци и тие беа најбројни во општината. Со припојување на
општините Велешта, Делогожди, Лабуништа и Луково, бројот на Македонците во општина Струга
опадна на 32,09%, а на Албанците се зголеми од 41,54% на 56,86%.
На руралната Општина Чашка во Велешко (регионот Азот) покрај општините Богомила и Извор и’ се
придадоа и селата Горно и Долно Јаболчиште (од Општина Велес) населени исклучиво со Албанци.
На тој начин, бројот на Албанците од само 7,47% скокна на 33,06% и со тоа во ова историски важно
македонско подрачје во централна Македонија и албанскиот јазик стана службен покрај
Македонскиот, со тенденција, поради големиот наталитет во албанските села, а нискиот во
македонските, оваа општина за догледно време да стане општина со мнозинство Албанци.
На општина Долнени која се наоѓа во северниот дел на Пелагонија (Прилепското поле) и’ се
придодаде општина Житоше, па бројот на Македонците се намали од 41,79% на 36,57%, а бројот на
Албанците и Бошњаците се зголеми (од 21,22% на 26,37% на Албанците и од 14,10% на 17,36% на
Бошњаците) со што Долнени стана доминантно муслиманска општина.
Со припојувањето на општините Сарај и Кондово на Градот Скопје бројот на Албанците од 15,30% се
зголеми на преку 20%, со што во главниот град на Република Македонија албанскиот стана службен
покрај Македонскиот јазик. На Скопје му се придадоа уште 229 км квадратни и голем број села кои
некои немаат ни канализација ни телефонска мрежа и се оддалечени и повеќе од 20 км од него.
Неприроднона општина Гостивар и’ се придодаде село Бродец, кој ни географски ни сообраќајно не
припаѓа на општина Гостивар, туку на Маврови Анови. Од општината Маврово-Ростуша, селото
Бродец е припоен кон општина Гостивар, за Гостивар да излезе на границата со Албанија и Косово.
Референдуми против промена на општинските границиво 2004 година се одржаа во 42 општини:
Конче, Лабуништа, Лозово, Центар Жупа, Ростуше, Подареш, Зрновце, Оризари, Муртино, Чешиново,
Градско, Витолиште, Куклиш, Блатец, Струга, Камењане, Маврови Анови, Конопиште, Добрушево,
Зелениково, Старавина, Богомила, Злетово, Тополчани, Бач, Неготино Полошко, Луково,
Вранештица, Василево, Другово, Кичево, Самоков, Вруток, Сопотница, Кукуречани, Косел, Чашка,
Долна Бањица, Чегране, Миравци, Чаир и Бистрица. За жал, Владата не ги прифати резултатите од
гласањата и најголем број од овие општини со Законот од 2004 година ги укина.
Бројот на општините во Републиката од 123 општини и градот Скопје како посебна единица на
локалната самоуправа со седум општини ( Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар,
Чаир и Шуто Оризари) според Законот за општините од 1996 година, се намали на 84 и градот Скопје
како посебна единица на локалната самоуправа со десет општини (Аеродром, Бутел, Гази Баба,
Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари) според Законот од 2004
година.
Единствена придобивка од референдумот 2004 година беше што САД ја признаа Македонија под
државното име. За жал, поради државниот терор од Владата на СДСМ, се промени етничката и
верската карта на Македонија. Последиците од овој СДСМ-терор врз државата и нацијата се’ уште не
се исцрпени.
И покрај се’ и после се’, Калето денес е главен промотор на мерките за промена на името на
државата и идентитетот на нацијата, во се’ што презема актуелната влада. Мора да сториме нешто,
да го одвратиме Калето од таа намера. Затоа што проблемите на државата и нацијата ни’ се
генерираат и мултиплицираат таму! Ако САД се стратешки партнер на Македонија, тоа мора да го
потврдат, а не да симулираат дестабилизација и контролирана нестабилност.
Калето не смее да се претвори во гробница на Македонците и на Македонија!
БУГАРСКИТЕ АКАДЕМИЦИ ПО ПОТЕКЛО МАКЕДОНЦИ СИТЕ БУГАРАШИШТА И МАКЕДОНСКИТЕ
АКАДЕМИЦИ НЕМАКЕДОНЦИ, ВОГЛАВНО ВЛАСИ ГРКОМАНИ,СЕ РАСПРАВААТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ
Во Школата во Охрид, организирана од Претседателот на Р .Македонија проф. д-р Ѓорѓе Иванов, има
предавач од Бугарија, академик, што на 27.08.2017 во вестите на програмата на СИТЕЛ во 16 часот,
изјави, во Бугарија академиците биле од Македонија. Бидејќи според него, во Македонија во Втората
светска војна била бугарската војска достонствено се однесувала, и Бугарија не била фашистичка, сè
се кажува. Следи Евреите, сами влегле во бугарските вагони, тие одвнатре самите си се затвориле,
со свој еврејски машиновозач, стигнале до одредиштето каде Бугарија поставила спомен плоча дека
ги спасила Евреите од Бугарија, но никако од Р .Македонија која беше само под фашистичка Бугарија.
Наспроти бугарските академици кои се Македонци, задоени со бугарштина против својот македонски
народ, академиците во МАНУ, воглавно Власи, кои дома говорат еладски (тн.грчки) и го мразат овој
македонски народ чии мани примаат за сè македонско да се мани, и од него да нема корен.Веројатно,
МАНУ ќе постане и Македонска академија која ќе се грижи за македонштината, а не нејзина гробница.
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БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ СВОЈА МАКЕДОНСКА ЦРКВА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ,
БЕЗ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ЦАРИГРАДСКАТА, ТРНОВСКАТА И ПЕЧКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , КАКО
И СО БУГАРСКА САМО СУЛТАНОВА ЕГЗАРХИЈА , МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И ЌЕ БИДАТ МАКЕДОНЦИ
Во врска со насловот, еве докази, дека Македонците биле свој црковен народ на Охридската црква:
,,Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и
едните и другите, кој ќе ни помогне да се ослободиме, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и
Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците." рекол БОРИС САРАФОВ .
Еве го наводот и од Теодосиј Гологанов: ,,Ние Македонците немаме толку мака од Турците да ни е
жив падишахот, колку од Грците, Бугарите и Србите, кои како орли на мрша се впуштија на оваа
наша многустрадална земја и сакаат да ја расчеречат... Нашата Егзархија со својата црковна и
просветна дејност тука во Македонија ја врши всушност најмизерната задача, му го одзема името на
еден народ и го заменува со друго, му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, му ги одзема
сите национални белези и ги заменува со туѓи... Турците земаат имоти и животи на рајата, но не
посегнуваат по неговиот дух. Тие го уништуваат телото, но духот го почитуваат. А, нашата света
Егзархија го убива ова другото, постојаното... Ние духовниците, по потекло Македонци, треба да се
здружиме и да го покренеме нашиот народ да се разбуди, да ги отфрли туѓинските управи, да ги
отфрли Патријашијата и Егзархијата, и да се обедини духовно во лоното на Охридската Црква,
нивната вистинска мајка црква. Не е ли крајно време да се запре националното делење на ист народ
само поради тоа што едниот ја признава Патријашијата, другиот Егзархијата, а третиот му се клања
на Мухамед[4]
Па ова било повод, Македонците да се борат да ја возобноват Охридската архиепископија со нејзијн
црковен јазик, дело на Македонецот Константин (Кирил) Филозоф, и да го вклучат мајчиниот говор.
Ова било остварено во АСНОМска Македонија, чиј брсјачки говор на Григор Прличев станал нашиот
АСНОМски македонски јазик, многу далечен од бугарскиот од говор на Варна, неразбирлив за него...
Токму брсјачкиот говор на Григор Прличев, македонскиот јазик, злочинечка Бугарија сака да го укини.
МАКЕДОНИЈА БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ
Во Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, Скопје, 1969, се наведува: „Во
тој долготраен период географско- етничкиот поим за Македонија често се менувал, бидејќи се
менувале нејзините административни граници. Затоа Цицерон и рекол дека границите на Македонија
се таму кај што е римското оружје. При образувањето на провинцијата Македонија, кон неа биле
присоединети делови од Илирија и Тесалија, а во нејзин состав влегол и Епир. Најмногу се менувала
северната граница, поради честите навлегувања на соседните варварски племиња (Дарданци,
Скордисци, Меди и др.). Така, по походите што ги преземал Крас против тие племиња, северната
граница на Македонија се проширила до Дунав“.
МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА - ЕВРЕИ
Нова книга, со следнава содржина:
Македонците и македонската историја
Потопите на Левантот и постанок на Средоземно Море
Без народен ген: ДНК генетско-географска оддалеченост
Митовите со потекло од источното Средоземје (Левантот)
Митови
Човечки раси
Јазици на расите
Сумерите и Египтјаните биле Белци, а Акадците Црнци
Богови, свештеници и кралеви
Евреите=Еднобожците произлегле од Повеќебожците
Еврејско свето писмо и пророци
Потекло на Еднобожците и Еднобожеството
Никогаш Евреите не биле во вавилонско заробеништво
Еврејството само од 444 г.п.н.е.
Семејството на Ирод било само македонско
Библиската историја само присвоена туѓа историја
Тајни на еврејското обрежување
Верата во Александрија
Еврејството без напредните повеќебожни традиции
На библиските простори имало две раси- дворасни јазици
Библијата Ездра- дело на пелазгиски=тн.словенски јазик
Еврејски јазик бил како на Фениките- Пелазги=тн.Словени
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73
77
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103
107
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130
137
143
147
156
177
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Александар Македонски (тн.Велики) не познавал Евреи
Евреите во Македонска Александрија се нарекле Хелени
Хазарите
Хазарскиот јидиш (тн.словенски) јазик
Банкарство
Евреите
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БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДНИ А НЕ ДОЈДЕНЦИ СЛОВЕНИ, АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ ,
ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО СТРАНЦИ. ПА НА СТРАНЦИ ИМ СЛЕДАТ
САМО ГРАЃАНСКИ ПРАВА
Во Ларуса (1973) се наведува: „Овде треба да се утврди сликата на периодот и локацијата на
населувањето на народите во Европа почнувајќи од преисториски миграции; потоа да се прикажат
главните етапи на заземањето на земјиштето, те. суштински искрчување на шумите: најпосле да се
покуша поделбата на главните типови на хуманизираните пејсажи во време кога, после престанокот
на големите инвазии, односно селидбите на народите, почнала да се родува оригинална европска
цивилизација и да се оцртува политичката поделба на Европа.
Миграција. Палеолит.- Пред последната голема глацијација, ловците на крупен дивеч доаѓале во
помали групи од Азија или Африка и ги заземале степите на јужна Европа. Номадите, групирани во
кланови од по неколку десеттина луѓе, логорувале на терасите на големите долини или на некои
платоа. Конечно повлекувањето на глечерите влијаело на движењето на крупниот довеч и ловците
во северните степски краишта. След промената во климата се појавиле шуми во големите делови на
Европа“.
Бидејќи Европа не била населена, не можело да има преселби на живисуштества Словени.
Тн.словенски јазик бил Хомеров- тој бил само словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...). Следи
Македонците се генетски блиски на Критјаните, а не на Подунавците и Заткарпатците.
Со тоа што Македонците се домородниво Македонија, а Арнаутите=Одметниците странци, ним им
следат само граѓански права, а не национални на кавказките Черкези, црноморските Татари и
Шкиптарите- 100% одродени тн.Словени.
Бидејќи Арнаутите, според здраствените книшки се само 14,7%, од кои 90% Геги (Черкези и Татари),
а Шкиптари само 10% со шкиптарски јазик кој е и монголски ( Г.Мајер), биле се и ќе бидат
невоспитани и предрски, подржани од САД, САД база во Косово, Европа и Ватикан против
македонскиот напатен православен народ.
КАКО ШТО ЈАГУЛАТА ПРЕКУ 200 МИЛИОНИ ГОДИНИ, ПРЕД ДА ИМА КОНТИНЕНТИ, ПАТУВАЛА ДО
САРГАШКО МОРЕ И НАЗАД ВО ЕВРОПА , ПРЕТХОДНИКОТ НА ЧОВЕКОТ ПОСТОЕЛ ОД ПОЧЕТОК
Во првата моја книга Средоземјето прадомовина на Европјаните (1998) пишев, Дарвиновото учење е
наполно грешно, а посебно во 10-та книга Словените- германски фалсификат и следната 11-та книга
Германците и Македонците- едно исто, двете од 2003 година, прифатени од Германската
национална библиотека. Во нив наведував ајкулата, јагулата...постоеле пред 200 милиони години, а
само човекот ја немал таа привилегија. Зошто ? Во Европа немало трага од човек, и се склопила
еволуцијата, со која човекот се развил од мајмун, а неандераталот бил мајмун. Меѓутоа, сите видови
мајмуни имале 48 хромозоми, а видот човек 46. Бидејќи досега никој не доспеал да добие
меѓупроизвод од мајмуни и човекот, 100% бил во заблуда Дарвин. Од друга страна, крвните групи ги
имаат мајмуните од својот почеток, што не важи за човекот. Според Питер Адамо, крвната група 0
била првобитна,крвната група А била пред 15000 г.п.н.е. Меѓутоа, таа е многу постара, од времето
кога човекот во Левантот, меѓу Египет, Сирија и Крит одгледувал говедо од чија чума произлегла
малата сипаница, од која умреле 95% монголски Индијанци. Ако би имало Средоземно Море,
јагулата ќе се мрестеше во него, а не таа да патува до Саргашко Море и назад преку 200 милиони
години.Следи леденото доба траело 500000 - 1000000 година-тогаш белата раса престојувала во
Левантот,кој се потопил од постледено доба.Таа бела раса говорела на тн.Хомеров јазик, кој, за
Пасоф (1815), Чулкас (1907) и јазикот на Критјаните (1913) бил само словенски. Белците стигнале во
Кина 4500 г.п.н.е., а некаде 3500 г.п.н.е. настанала крвната група В, а мешаната на Белци и Монголи
АВ била од новата ера:Доказ мајмун=мајмун следи:
Fosilizirani tragovi stopala stari 5,7 milijuna godina koji su pronađeni na Kreti mogli bi uzdrmati široko
prihvaćene teorije o ranoj ljudskoj evoluciji, piše “Daily Mail”
Prema studiji, novi tragovi otkriveni u Trachilosu imaju „nepogrešivo ljudski oblik.” Ali, oni su stvoreni u
vrijeme kada je mislilo da su rani ljudski preci još u Africi i dok su još imali majmunolike noge.

168
„Ono što čini ovaj pronalazak kontroverznim je dob i mjesto od otisaka”, kaže profesor Per Ahlberg na
sveučilištu Uppsala, jedan od autora na nove studije.
‘Ovo otkriće dovodi u pitanje uspostavljenu priču o ranoj ljudskoj evoluciji i vjerojatno će generirati mnogo
rasprava’, rekao je Per Ahlberg.
Tragovi imaju oblik ljudskog stopala, s jasno izraženim palcem i udubljenjem na tabanu kakvo se ne može
naći kod majmuna.
Datiranje je pokazalo da je otisak nastao u ono vrijeme kada se mislilo da su prvobitni ljudi još naseljavali
samo Afriku i imali majmunolika stopala.
Sve studije u posljednjih nekoliko desetljeća ukazivale su na to da su svi ljudski preci, čiji su pronađeni
fozilizirani tragovi bili stariji od 1,8 milijuna godina, živjeli i evoluirali u Africi.
Istraživači navode da sada postoje šanse da su rani hominidi, prije nego što se Kreta odvojila od glavnog
grčkog kopna i prije nego što je Sahara uopće postojala, možda naseljavali ne samo Afriku, već i
jugoistočnu Europu.
Očigledno je da teorija evolucije Charlesa Darwina svakim danom dobiva sve više i više udaraca kako
znanost napreduje u istraživanju arheoloških ostataka.
prije 55 milijuna godina – evolucija prvih primitivnih primata
prije 15 milijuna godina – od gibona se razvijaju hominidi (veliki majmuni)
prije 8 milijuna godina – evolucija prvih gorila. Rod ljudi i čimpanzi se kasnije grana na dvije odvojene
grane
prije 5,5 milijuna godina – Ardipithecus, prvi “proto-čovjek”, dijeli karakteristike s čimpanzama i gorilama
prije 4 milijuna godina – pojavljuju se majmunoliki rani ljudi, poput australopitekusa. Iako njihov mozak nije
bio veći od mozga čimpanze, imali su neke ljudske karakteristike
prije 3,9 do 2,9 milijuna godina – Australopitekus afarensis živio je u Africi
prije 2,7 milijuna godina – parantropus je živio u šumama i imao ogromnu čeljust za žvakanje
prije 2,3 milijuna godina – smatra se da se homo habalis tada prvi put pojavio u Africi
prije 1,85 milijuna godina – razvoj prve “moderne” šake
prije 1,8 milijuna godina – počinju se javljati fosilizirani tragovi homo ergastera
prije 1,6 milijuna godina – ručne sjekire postaju prva velika tehnološka inovacija
prije 800.000 godina – rani ljudi stječu kontrolu nad vatrom i stvaraju ognjišta. Veličina mozga se drastično
povećava
prije 400.000 godina – neandertalci se počinju pojavljivati i šire po Europi i Aziji
prije 200.000 godina – homo sapiens – moderan čovjek – pojavljuje se u Africi
prije 40.000 godina – moderni ljudi stižu u Europu
(sputniknews.com)
НЕОДЛОЖНО ЈАЗИЧНО ОБЕДИНУВАЊЕ 350 МИЛИОНИ СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ, ОБОЖИТЕЛИ
НА СКЛАВИНСКИОТ ХОРА, ЕГИПЕТСКИ ХОРУС ЧЕДО НА ОЗИРИС И ИЗИДА, САМО СО ЈАЗИКОТ
НА МАКЕДОНЕЦ КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ, НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИЈСКИ КОИНЕ,ПОТЕКНАЛ
ОД СТАРО- ЕГИПЕТСКИОТ. КОЈ ОДЛУЧУВА ЗА ОВА ? САМО РУСИТЕ И СРБИТЕ , ЧИИ ДРЖАВНИ
ЈАЗИЦИ РУСКИ И СРПСКИ СЕ САМО НА ПАДЕЖНИОТ ЦРКОВЕН ЈАЗИК А НЕ НАРОДНИОТ ЈАЗИК
Историјата не познава никакви Словени туку само Склавини. Па поимот Склавини Римјаните сè до 5
век не го познавале, а тој на Балканот се употребувал само од 6 век.Следи во Римско Царство имало
само едно: Римјани=Христијани и Склавини=Повеќебожци- Склавините обожувале Хора, истоветен
со египетски Хорус, чедо на Озирис и Изида.Склавини имало до река Рајна, кои Апостол Бонифациус
(8 век) ги покатоличувал- Склавините како Повеќебожци биле одвратна раса, што како такви и Хитлер
ги истребувал. Склавини имало насекаде, дури во Шпанија. Бидејќи латинскиот немал темен вокал,
кој бил тн.словенски, а денес се употребува во сите јазици во Франција, португалскиот, романскиот,
влашкиот и шкиптаркиот, Европјаните се одродени од тн.Хомеров јазик- тој бил словенски (Пасоф1815, Чулкас- 1907, Критјаните- 1913). Тој јазик, всушност, бил/е само склавински=тн.словенски јазик.
Сакале или не,350 милиони Склавини=тн.Словени јазично ќе мораат да се обединат само со црковен
јазик на Македонецот Константин (Кирил) Филозоф, кој произлегол од Александрискиот Птоломејов
јазик коине. Коине го заменил старо-египетски. И како таков произлегол само од старо-египетски- тој
не можел да потекнува од Атина и Атика, каде службен јазик бил јонскиот со јонско писмо, потврдено
со Апостол Павле- тој го познавал коине но не и службениот јазик во Атина. Ова било повод, коине
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да биде христијански јазик. Како пишеле Македонците ? Со писмо како што било во Каменот Розета
во Египет,чиј текст македонските автори го одгонетнале со битолскиот говор од 21 век,но не со коине.
Кој одлучува за обединувањето на 350 милиони тн.Словени ? Само Русите и Србите, чии државни
јазици се наследници на падежниот црковен јазик на Македонецот Константин (Кирил), а не народен.
Ако тие го прифатат црковниот јазик како свој, ќе започне обединувањето. За ова никогаш не е доцна.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ БИЛЕ САМО ОДМЕТНИЦИ, СУЛТАНОТ НА АРНАУТИТЕ ИМ ЗАБРАНИЛ ТИЕ
ДА ПРЕМИНАТ ВО РУМЕЛИЈА - ПОДОЦНА ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА БИЛА БИТОЛА
Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до
солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и другибезаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Следи султанот никому не му дозволил да премине од Албанија во Румелија- видено денес од напис.
Ова било пак со „ферман на турскиот султан со кој забранува преминување на лица без исправи од
Албанија во Румелија (македонија), (Крај на јули 1800 година):
„До славните меѓу кадиите и судиите... од десниот ракав на Румелија ...и до славните... месни ајани,
офицери, видни граѓани и другиградски службеници...
Со моите, на неколку пати издадени свети заповеди беше заповедано за натаму да не му се
дозволува на ниедно лице да премине од Албанија во Румелија без дозвола и ферман; да се
затворат сите прооди и места, а на војниците што се испраќаат на служба при мутесарифот на
окрузите на Трикала и Чермен, мојот славен везир, Пласли Мехмед паша ...да им се издаваат од
месните власти исправи, и најпосле, освен сејмените што ќе одат на служба со такви исправи при
спомнатиот везир, никому да не му се дозвоили да премине од Албанија во Румелија.
Сега пак дознавам и слушам дека вакви албански башибозуци преминале во Румелија без дозвола и
без фермани и се растуриле по разни краишта.
Бидејќи оваа положба несомнено настанала по недостигна будност и небрежноста на чиновниците,
дадена му е полна самостојна власт на мојот прославен везир, румелискиот валија Хаџи Осман
паша... По прашањето за затворањето на дервените, па со оглед на тоа вие, спомнатите кадии, ајани
и офицери да се чувате и да одбегнувате да давате дозволи кому и да е од Албанија да премине во
Румелија, без ферман и дозвола; да постапувате по наредбите во тој однос примени од спомнатитот
валија...”
Турски документи за историјата на македонскиот народ, том I Државен архив на НРМ, Скопје, 1951,
стр.11 и 23;
ЕЛАДЦИТЕ ЗАХТЕВААТ ДА СЕ РУШАТ СИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА , БУГАРИТЕ
СПОМЕНИЦИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА А БЕЗ НА ЕВР ЕИТЕ
И АРНАУТИТЕ( ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) МАКЕДОНЦИТЕ ИЗВРШИЛЕ ГЕНОЦИТ . ПА
БРАВО МАКЕДОНЦИ, ВИЕ СО ВЕКОВИ СТЕ ЈА ОКУПИРАЛЕ МАКЕДОНИЈА ОД НА ЦИГАНИТЕ СО
БУЗУКИ, БУГАРИ СО ТАТАРСКО ПЕРЧЕ И НА БУГАРСКИТЕ БРАЌА АРНАУТИ (ЧЕРЕКЕЗИ /ТАТАРИ)
Денес (13.09.2017), во моја Битола, по 13 часот, поминав покрај споменикот на Филип Македонски, а
не еладски (од 10 век н.е. тн.грчки), долж Широк Сокак до Стив Наумов борец за слобода против она
фашистичка Бугарија, која ги испрати Евреите да бидат истребени од Германците, за кои само во
моја Битола има најголеми гробишта, и многу мал споменик кај Уредот за злосторот на Бугарите. За
жал, никаде не видов споменик за на кралот на Македонија и Епир Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег),
борецот против Черкезите и Татарите (Сабри Годо), кој на свој внук од сестра Зарчин му ја откинал
главата- овој соработувал со Муслиманите (Турците). Следи во македонската историја се учи за пет
вековно турско ропство, а во последните векови најкрволочно од Арнаутите (Черкезите, Татарите и
Шкиптарите), чии имоти до 1913 година се присвоени, грабнати православни имоти, до 1913 година
без доказ на сопственост, што продолжило во целиот 20 век, дури и 21 век- од нив бегаат Македонци.
АЉАСКА СЕ УШТЕ Е СВОИНА САМО НА РУСИЈА - НАСЛЕДСТВО САМО НА ЦАРСКА РУСИЈА
Владимир Алексијевич Истархов (2000) пиши: „...Рускиот цар побарал да се отплати користењето на
Руската флота во склад со споразумот, склучен со Линколн. Трошоците на флотата биле доста
високи: 7,2 милиони долари.
Да би го исплатил долгот на Русија, ама да не ја обелоденува за што плаќа, решил таа исплата да ја
уреди во вид на купување на Аљаска, која во тоа време се мислело како парче земја која ништо не
вреди. Во април 1867. г. Џонсон преку Сјуард договорил за купување на Аљаска. Оние американски
историчари кои не се запознати со вистинските разлози на купување на Аљаска, таа куповина ја
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назвале ‘глупост на Сјуард’. Всушност, купувањето на Аљаска бил само начин да му се исплати на
царот користењето на флотата“. Па сега САД до со Украина итн.
Следи напис, кој денес (14.09.2017) го видов во WEBTRIBUNE (12.09.2016):
“NAJSTRAŠNIJI UŽAS U ISTORIJI SAD: Putin ostvario pretnju, hiljade ruskih vojnika opkolili granice SAD
Kremlj je potrvrdio da će oko 50.000 ruskih vojnika biti raspoređeno na granice sa SAD u pripremi za
“asimetrično ratovanje“.
Neočekivano naređenje o raspoređivanju je izdato komandantima koji treba da pošalju vojno osoblje,
opremu, avione i naoružanje u okviru od 85 km od najsevernije granice SAD-a na Aljasci i u srce Južne
Amerike.
Veći broj ovih vojnika, nastavlja se u izveštaju, se raspoređuje u čukotski autonomni okrug na granici sa
Aljaskom, gde je Ministarstvo odbrane prošle nedelje najavilo stacioniranje pune divizije federalne vojske u
odbrani protiv nastavka američke agresije i upozorilo: “Vojni zvaničnici SAD-a mogu dobiti barem ukus
zabrinutosti koju osećaju ruski vojni planeri kada vide velike vežbe NATO-a uz zapadne granice Rusije, i
parade koje uključuju američku vojsku na samo par stotina metara od ruske granice.“
Uz hiljade vojnika Rusije raspoređenih u Čukotku, navodi se u izveštaju, Vazdušno-kosmičke snage su,
takođe, počele raspoređivanje stotine borbenih aviona na svojih 10 nedavno izgrađenih pista u arktičkom
regionu i počeli njihovo opremanje sa visoko bojnim Vimpel R-37M RVV-BD i Novator KS-17 vazdušnim
raketama – a globalni vojni analitičari su upozorili da su oni u stanju da udare na “Ahilovu petu“ američke
vojne snage, AWACS (nadzorni avion) i cisterne sa gorivom SAD-a.
Dok se ove masivne vojne snage Rusije preraspoređuju nasupot američke severne granice, nastavlja se u
izveštaju, naređeno je da do 1.500 Specnaza (specijalne jedinice/komandosi) smesta krene i u Boliviju u
Južnoj Americi – pod ovlašćenjem potpisanog vojnog sporazuma prošle nedelje o saradnji Rusije i Bolivije.
Uzrok ovog masivnog i jedinstvenog ratnog poteza Rusije protiv SAD-a, objašnjava se u izveštaju, je
direktno povezan sa tim što su SAD ove nedelje naredile jednom od svojih P-8 Posejdon špijunskih aviona
da pređe Crno more, isključi svoj transponder, i pokuša da prodre u vazdušni prostor Rusije, što je u
suprotnosti sa svim “međunarodnim normalnostima“ – prateći za petama ničim izazvan napad SAD 1.
avgusta, kada su leteli brojni nuklearni bombarderi duž cele ruske severne granice.
Specnaz elitne trupe se po ovom naređenju rapoređuju u Boliviji, objašnjava dalje ovaj izveštaj, zato što ova
južnoamerička nacija strahuje da će njihova vlada sledeća da padne nakon uspešnog puča Obaminog
režima u Brazilu tokom protekle dve nedelje.
Iako je to što je Obamin režim podržao državni udar u Brazilu američkom narodu prikazano kao opoziv
njihove popularne predsednice Dilme Rusef, nastavlja se u izveštaju, ništa ne može dalje od istine kako je
novi predsednik, Mišel Temer, razotkriven od strane Vikiliksa da je bio dugogodišnji američki doušnik protiv
svog naroda, lider brazilskog senata koji je vodio opoziv protiv predsednika Rusefa je takođe bio na platnom
spisku Amerikanaca, i trenutni američki ambasador u Brazilu, Liliana Ajalde, koja je prethodno, u 2012.
godini, konstruisala uspešan vojni udar u Paragvaju, podržan od strane Obame i Klintonove.
Ovaj izveštaj zaključuje mrko napominjući da je “nuklearni element“ u borbenim planovima Federacije za
“asimetrično ratovanje“ poziv za direktan napad protiv SAD nakon izbijanja rata – i sa aljaskim regionima i
regionima zapadne obale SAD-a koje leže u ruševinama bi vrlo brzo moglo da podstakne na kraj sukoba s
obzirom da su ovi narodi odavno zaboravili kako stvarni “užasi rata“ izgledaju i da će ubrzo plakati za mir
svojim elitnim liderima”.
Zlatko Kuzmanoski И пaрите зa купувaњетo нa Аљaскa никoгaш не стигнaле вo Русијa. Брoдoт сo злaтoтo "пoтoнaл" нa пaт кoн
Русијa.

ПЧЕНКАТА НЕ БИЛА ОД АМЕРИКА - ЗА НЕА ЗНАЕЛ АЛАКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Секаде каде што жителите ја имаат крвната група А, која настанала поради маласипаница од чумата
на говедото, кое им припаѓало на белата раса со кое се селела, таму стигнале Белци со градежи
(пирамиди...), житарици и мешункасти хранива за вегетеријанската крвна група А итн. Мумиите на
белите Индијанци биле со крвната група А. Следи богот на секајцата, грмежот и дождот Перун до
Перу, Маите според Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес. И до пченка Зеа
маис. Бидејќи крвната група 0 не ја поднесува пченката, создава лектини, што не важи за крвната
група А, пченката била поврзана со Источното Средоземие. Па пченката ја споменува Аријан, книга
прва, под IV. „...едно големо поле со пченка... пченката...“. Значи, пченка имало дури за време на
Александар Македонски. (Александар Македонски играл топка- топка играле и Маите). На ова да се
додаде, првата научна експедиција за проширување на познавање на светот тргнала од Средоземно
Море. Веќе околу 1200 г.п.н.е. Феникијците ги преминале Столбовите на Херкулес ( Гибралтар), ги
достигнале Скили- Островите под англискиот брег и ги откриле Канарските Острови. Викинзите го
достигнале Гренланд (околу 900) и дошле во годината 1000 како први на брегот на Северна Америка.
С.Антолјак, „Средновековна Македонија“, Мисла, Скопје, 1985, наведува дека за неа „на нашите
краишта се знаело уште пред откривање на Америка“... „Уште во 1974 година ние ја поставивме
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тезата, врз основа на изворни податоци од 11 и 12 век, за потеклото и ширењето на пченката од
Азија преку Сицилија во јужна Италија и во нашите земји, и тоа во прв ред во пределите што ги
заплискува Јадранското Море“. Исто така, се прикажани норвешките богови на таписарија.
„ Едноокиот Один држи секира, Тор има свој маљ, а Фреј држи клип на пченка. Од црквата во Ского,
Шведска, 12 век“. Само пченката не припаѓала на тоа генетско- географско подрачје, што важи дури и
во 20 век кога се создаваат хибридисо кратка вегетација кои би успевале на тие простори- таму уште
ја нема лозата итн.
Булок со сор. пишат: Прва култивирана пченка за која се знае била пронајдена во една пештера во
југозападна САД, а е стара 8000 години. Во книгата на Кавендиш- Линг, во делот за Северна и Јужна
Америка, во насловот Северно-амерички Индијанци, е поместен под наслов Како настанува пченката:
„ Житото или пченката било во потполност најважна храна на домородните Северноамериканци, и во
многуте земјоделски племиња наоѓаме историја за нејзиниот постанок“...
Бидејќи се говори „во југозападна САД“ каде што стигнала изгубената флота на Александар
Македонски, патувајќи по Patifik=пат тифик=тивик=тивок, но не Атлантикот по кој патувале Фениките,
пченката била донесена во „во југозападна САД“. Она 8000 г.п.н.е. ништо не значи, затоа што
методот С-14 не е поуздан итн.
Ljupce Mateski ПРЕДИЗВЕСНО ВРЕМЕ ВО ТУРЦИЈА (КАДЕ БИЛА НАЈГОЛЕМАТА АРХИВА ОД ВРЕМЕТО НА
АЛЕКСАНДАР) СЕ ПОЈАВИ КАРТА НА АМЕРИКА НАЦРТАНА ПРЕД ,,ОТКРИВАЊЕТО,, ОД СТРАНА НА КОЛУМБОВЦИТЕ.
Zlatko Kuzmanoski Кaртaтa е пoзнaтa oдaмнa и тaa е oд турскиoт aдмирaл Пири Реис и спoред кaжувaњетo нa Пири тие биле
прецртaни oд мнoгу пoстaри мaпи oд Визaнтијa, нaјверoјaтнo зaчувaни oд Алексaндрискaтa библиoтекa. Скoрo сo 100 % е сигурнo
декa Кoлумбo (кoј бил христијaнизирaн Евреин) се служел сo тие мaпи или бaрем ги имaл рaзгледaнo.

СЕ ДОДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГИ ПРОГЛАСАТ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЗА
МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ САМО СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА СО МАКЕДОНЦИТЕ ЗАВРШИ
Арнаутите ги подржува САД, Европа и Ватикан, непријатели на Македонците и Србите, православни
народи, кои САД, Европа и Ватикан сакаат да ги истребат, на Македонците и сите други православни
народи им се пишува многу лошо... Само за потсетување, врз Србија САД изврши инвазија, врз наша
Р.Македонија во 2001 година агресија од САД Косово и САД војната база зло и смрт за православни,
нас ни преостанува Арнаутите 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари во Р .Македонија да ги
прогласиме за 100% колонисти а не тие да се дури и черкеско- татарски Илири а ние за нив Словени.
Па на колонисти им следат само граѓански права- пример арапски Марсеј со граѓански права. Бидејќи
ниедна македонска партија тоа не го истакнува, во Р .Македонија нема национална партија-100% туѓо.
ЗА ЕВРОПА МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ ТРИ ПОСЕБНИ НАРОДИ, А ЧЕРКЕЗИТЕ ,
ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ЕДЕН НАРОД АЛБАНЦИ- ЗА ТУРЦИТЕ АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ. ПА СО
ТОА ШТО ГЕГИТЕ И ТОСКИТЕ НЕ СЕ РАЗБИРААТ, НЕ ОПШТЕЛЕ И НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ,
ЕВРОПА ОСТАНАЛА КРВОЖЕДНА КОН ПРАВОСЛАВНИТЕ БРАТСКИ НАРОДИ КОИ СЕ РАЗБИРААТ
На Балканот живеел еден православен народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил тн.
Хомеров и тн.Платонов.Пак, коине (старо-грчки) бил Александријски Птоломејов јазик, само од 300-та
г.п.н.е. Па само по таа година се преведени Илијада, Одисеја...делата на Херодот, Тукудид, Платон...
Бидејќи коине го наследил старо-египетски, тој бил неразбирлив за нас. Бидејќи еладски (катаревуса)
јазикот произлегол од коине, него ние не го разбираме- катаревуса службен во Елада само од 1868 г.
На Балканот се живеело спокоен православен живот. Тој бил пореметен со навлегување на исламот
на Османите, султаните, кои биле Комнени (Хамер, Ланге...) и Македонци (Ланге)- само муслимани.
Се потврдува, имало само верски народи: Православни со црковен и Турци со Османов јазик од 13 в.
Во Арбанија како 100% православна и со тн.словенски јазик масовно се врши исламизација. Нејзин
посебен јазик никогаш немало, кој се појавува само по укинувањето на Охридската архиепискпија,чии
чеда биле. Арбанскиот (шкиптарскиот) јазик се создавал во 19 век, што го тврди и Ами Буе, кој пиши,
јазикот се создавал во негово време. И затоа во тој јазик ги има тн.Вукови гласови- Караџиќ (19 век).
Бидејќи Османовиот јазик на султанот Мехмед Караман (13 век) бил персиски со персиско писмо тој
за Черкезите и Татарите внел татаро-турски (монголски) зборови. Токму во Османовата војска имало
Черкези и Татари, како и Шкиптари. Сè ова било повод шкиптарскиот јазик да е и монголски ( Г.Мајер).
На крајот на 18 век Османите во северна Арбанија населуваат Азијати. Следи во северна Арбанија
живеат диви Геги, а на југ питоми Тоски (Шкиптари според скиптар и Арбани=ар бан и земјоделци). За
доказ дека тие не биле еден народ,во 1997 година тие меѓусебно се бореа за Арбанија да ја поделат.
Во 19 век, меѓу Шар Планина и Врање, биле колонизирани околу еден милион Черкези и Татари, а во
еден потег, по Кримската војна 100.000 Татари и 500.000 Черкези ( Г. Вајганд,1924). Па во Македонија
има-ло 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски (Шкиптари=Арбани=ар[=ор-аница] и бан управител).
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За доказ дека денес живеат посебни два арнаутски народи е тоа што Гегите и Тоските меѓусебно не
се разбираат, не општеле и не стапувале бракови.Нив ги поврзал само исламот и албанската
мафија.
Со тоа што Арнаутите=Одметниците ги подржува Ватикан, Европа, САД со НАТО, кои се крволочни
непријатели за тн.Хомерови православни чеда (Македонци, Срби и Бугари), наведените се злобници.
НА БАЛКАНОТ ИМАЛО САМО АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ)- ПОИМОТ АЛБАНЦИ
БИЛ САМО РИМСКО ЃУБРЕ НА ЃУБРИЊАТА
Во Енциклопедијата Ларус се наведува: „Митови за постанокот на Рим биле познати во верзијата која
во I век пред н.е. и во I н.е. ги дале римските писатели, историчарот Тит Ливиј и песникот Вергилиј.
Побегнувајќи од разорениот град, Тројанците под водство на Енеј доаѓаат во Лациум, каде го
основаат Лавинијум. Енејиниот син ја основал Алба, чии кралеви, негови наследници, владееле со
латинските градови. Наследниците на таа династија, синовите на богот Марс, близнаците Ромул и
Рем, биле фрлени во Тибар, ама волчицата ги спасила и отхранила. Ромул, кој со коцка бил одреден,
го ѕида близу тоа место градот Рим на брдото Палатина (според преданието, 753). Со градот, кој ги
примил Сабијаните и присоединил победените Албанци, управувале седум крала пред него што ќе се
основа република...“.
Следи Албанци имале врска само со Рим, а никако со Балканот. Меѓутоа, Рим името Албанци за
Арбаните го наметнал во цел свет, што е најголем фалсификат. Да не се изуми името Албанија,
според ал банија (земја), алова (црвена) земја, била само на Кавказ погодна за лозја, со за
Дионис=Дианис=дианиш=пианиш=опианиш, Опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен (Менес...). Па
Албаните се бореле само од страна на Дариј против Александар Македонски.
Австрија и Италија склепале држава. Нејзините жители и денес се нарекуваат само Шкиптари,
шкиптарски народ и шкиптарски јазик. Тоа истото меѓусебно го говорат Арнаутите. Па ние и само тоа
го слушаме. И што се прави потоа ? Арнаутите бараат тоа да се преведе во Албанци, албански народ
и албански јазик.
Со тоа што именката никаде не се преведува, туку само за Арнаутите, што не е во ред. Како е можно
Македонците во Р.Македонија да дозволуваат именката да се преведува ? Одговорот е јасен, нив ги
подржува во сè непријателот на православието (Ватикан, Европа, САД со НАТО) за Велика Албанија,
и тоа само со единствена цел да се истреби сè православно.
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ МОЈАТА КНИГА „МАКЕДОНЦИТЕ
ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА - ЕВРЕИ“
Јас како Македонец, гордна својот народ и македонското потекло, се чуствувам навреден и понижен
што до денес само нас Македонците не истребуваат, а само ние како држава постоевме. Од друга
страна, се величат Евреите, кои никогаш пред 5 век п.н.е. и не постоеле. Токму тие библиски Евреи
имале народен јазик како Фениките, кои биле Венети (тн.Словени), според Венеа до Солун откаде се
зачнале Венетите. Наспроти нив, биле создадени монголски Евреи Хазари, чии чеда до денес го
истребуваат мојот македонски народ само со својата македонска држава Р.Македонија, со нејзиниот
државнотворен македонски јазик, на кој се проповеда во Македонската православна црква,
наследничка на онаа на Апостол Павле, само македонска Охридската архиепископија. Освен неа,
апостолска црква била и онаа во Рим на Свети Петар.
Јас како навреден и понижен Македонец објавив своја 100-та книга, „Македонците постари од
библиските Ездра- Евреи“, а денес (20.09.2017) под број 2 е поставена од Германската национална
библиотека- таа е 32-а. Под реден број 1 е книгата на германски јазик, „Дворасните Албанци“- тие
немаат ништо со мојата Р.Македонија, а сè се работи само во нивна полза и 100% само на наша
македонска штета.
Написот е објавен на повеќе ФБ - страни. Само на мојата ФБ - страна се 85 сакања и 16 споделувања.
Пак, во Пелазги се 21, и споделувања 12;
НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ АТИЊАНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПЕРИКЛЕ ? СПОРЕД БИТОЛЧАНИ НА
БИТОЛСКИ - ЗА МОМЧЕ КУРОС А ЗА ДЕВОЈКА КОРА !
Сум објавил мноштво книгиво кои се говори, во Атина, Атика, Пелопонез и сета Елада се говорел
само на нашиот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик- тој бил Хомеров. Според германскиот
лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил словенски, за еладскиот лингвист Чулкас (1907) СлавоМакедонците од Лерин говореле Ран-хомеров јазик, а Критјаните во 1913 година го разбирале
бугарскиот јазик, но не еладскиот од 1868 година- катаревуса бил реформиран коине (тн.старо-грчки)
јазик со потекло од Александрија- од 300 г.п.н.е. Бидејќи коине произлегол од староегипетски, коине
со катаревуса и димотки до денес не се разбирливи за јазикот на Хомер- тој бил само тн.словенски.
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Следи кога Фалмерајер (1830) отишол во Елада не видел Хелени кои би говореле коине туку само
Словени, со словенски акцент итн. Истото го потврдил и Силвестер (1904)- според него имало
Словени, а не Хелени со хеленскиот јазик коине. Па коине бил христијански од времето на Апостол
Павле- тој го познавал Александријскиот коине но не службениот јонски во Атина, Елада и
Македонија од времето на крал Архелај до со Александар Македонски итн.
Еве доказ, дека во Атина се говорел само на битолски говор: за момче се велело курос, а за девојска
кора. Се извинувам на мојата дрскост..., до денес моите битолчани велат тој ја куроса девојката која
како ора (ко ора=кора, како меша итн.)
ВО 3 ВЕК П.Н. Е. И 16 ВЕК Н. Е. ИМАЛО САМО ЕПИРЦИ НИКАКВИ АЛБАНЦИ, ТОСКИ И ШКИПТАРИ,
ДЕЛО НА ИТАЛИЈА И АВСТРИЈА САМО ВО 20 ВЕК
Во Енциклопедија „Ларуса“ се наведува следново: „Во такви прилики...Некои, како Туриј, Локри и
Региј, бараат од Рим да постават гарнизони кои ќе ги бранат. Ама Тарент, најјак од нив, чуствува, и
покрај договорот склопен со Рим веројатно околу 303, дека му се заканува опасност, те ги протерува
неговите гарнизони. Рим одма ја освојува неговата територија (281). Тарент го повикува на помош
епирскиот крал Пир. Пир се истоварува 281-280. во Италија и ги победува Римјаните кај Хераклеа
(280), а потоа кај Аскула (279)...“.
Како Епир, според македонскиот крал Пир, наведува и Марин Барлети (16 век) во „Скендер-бег“, а
Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендер-бег) го претставува како македонски и епирски крал. Дури Ѓорѓија е
претставен како македонскиот крал Пир со рогови на јарец, кој бил богото Арес- богот Арес го има
секаде во Бригија со својата Пелагонија до бригискиДрач.
Со тоа што оставшината на семејството на Ѓорѓија е само на наш јазик, кој бил епирски крал, Епир
бил 100% на наш јазик, без ништо албанско, тосканско и шкиптарско, дело на Италија и Австрија во
20 век- тие се основачи на први школи во Шкиптарија само од 1924 година, со шкиптарски јазик кој е
и монголски ( Г.Мајер). Ова било повод Шкиптарите да грешат со нашите родови.
МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ НАСЛЕДНИЦИ И ВО ДИНАСТИЈАТА ЃУПТА ВО ИНДИЈА
Во мојата книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998), го пишам ова:
„Според Николас Јалоурис, запишано било дека Селеук наречен Никатор, крал на Сирија, еден од
александровите наслединици, склучил траен мир со кралот на Индија, Чандрагупта Маурија, за кого
ја омажил својата ќерка. Чандрагупта потоа ги реорганизирал својата држава и армија, според
македонскиот модел и одржувал трајни дипломатски односи со Селеук Никатор. Ашока, еден од
прославените владетели и реформатори на Индија (околу 274- 236. пр.н.е.) бил внук на Чандрагупта
и ќерката на Секеук, што значи дека истовремено имал и македонско потекло“. (Селеук=селе ук;
Глаук=гла ук; глауч=гла уч-и...Бигла=би гла итн.)
БИДЕЈЌИ НИКОЛА ДИМИТРОВ СЕ ДОГОВОРИЛ СО БУГАРИЈА ДА НЕМА МАКЕДОНСКИ НАРОД,
ТОЈ НЕ БИЛ МАКЕДОНЕЦ. СО ТОА ШТО ТОЈ ИСТО НАПРАВИЛ И СО ЕЛАДА, ТОЈ КАКО БУГАРИН
НЕ МОЖЕЛ ДА БИДЕ И ЕЛАДЕЦ
Никола Димитров, кој не си го знаел потекло, бугарско со татарско перче кое се веело при јавање на
монголскиот коњ, одредувајќи го правецот на движето на коњот, исто време сака да биде и еладски
циганин со индискиот музички инструмент бузуки од Пелопонез од 14- 15 века- тогаш биле
циганските преселби.
Бидејќи во Македонија никогаш немало Бугари (Татари), а бузука сè до 1913 година, Македонија била
е и ќе биде македонска.
Само македонските страдања ќе си продолжат како што било со векови. Таква ни била судбината
кога Р .Македонија ја воделе и водат незрели и самобендисани детишта во борба да влезат во
историјата- таа ќе ги бриши, а нивното зло како секогаш македонскиот народ скапо ќе го чини и
плати.
БИДЕЈЌИ ВО АТИНА БИЛ СЛУЖБЕН ЈОНСКИОТ ЈАЗИК, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА МАКЕДОНСКИТЕ
КРАЛЕВИ (АРЕХЕЛАЈ ... ФИЛИП МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ...), КОИНЕ
ПРОИЗЛЕГОЛ САМО ОД СТАРО- ЕГИПЕТСКИ, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ СО ХОМЕРОВ
ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907, КРИТЈАНИТЕ - 1913...), ИТНО ДА СЕ
ПРЕКИНИ ДА СЕ РАЗГОВАРА ЗА СЕ СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ОД 14- 15 ВЕК
Во врска со насловот се наведува Квинт Куртиј Руф, „Историја на Александар Македонски“, Патрија,
Скопје, 1998, кој го пиши следново:
V-11: „А водачот на Грците Партон...Партон одговорил дека навистина сака да збрува со него, но
насамо, без сведоци. Дареј му заповедал да му пријде поблиску без толкувач, зашто Дареј го знаел
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грчкиот јазик...“.
„Бес, иако не знаел грчки, но бидејќи совеста не му била чиста, верувал дека Партон го поткажал;
кога преведувачот му го пренел кажувањата на Гркот, изчезнало секакво сомневање...“.
13: „Кога Александар слушнал дека Дареј тргнал од Екбатан...“.
„Дареј знаел грчки јазик и им благодарел на боговте...“.
Персискиот јазик бил од 515 г.п.н.е., а Александрискиот коине од 300 г.п.н.е.
Јазикот за кого се говори бил јонскиот кого го познавал Дариј и други од Мала Азија. Јонскиот, покрај
арамејскиот и персискиот јазик биле во масовна употреба.
VI-9: „Тогаш кралот излегол пред собирот со душевна болка...“.
„Тогаш заповедал да биде доведен Филота, со врзани раце зад грбот...
Кога на Филота му било заповедано да зборува...Кога кралот го видел, му рекол: ‘Сега тебе ќе ти
судат Македонците; те прашувам, дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик?’ Филота рекол: ‘Освен
Македонци, овде има многу присутни, за кои сметам дека полесно ќе го разберат она што ќе го
кажам, ако зборувам со истиот јазик со којшто се служиш и ти, верувам, не поради нешто друго туку
за да го разберат повеќемина твојот говор’ Тогаш кралот рекол: ‘ Еве, гледате ли, дотаму ли дошол
Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик ? Имено, единствено тој презира дури и да го научи. Но
нека зборува како што сака, а вие спомнете си дека тој подеднакво се отуѓил и од нашите обичаи и
од нашиот јазик’. Тогаш го напуштил собирот“.
Па се работи само за службен јонскиот јазик со јонско писмо и мајчиниот јазик.
Boris Temoski Ристо,малце оваа теза прави забуана. Врз основа на кој факти ,тврдиш дека за фреме на Александар и Филип не бил
создаден Коине ,кои се историските извори дека е создаден после Александар од Птоломеите? Јас го познавам денешниот грчки
јазик.Тие тврдат дека базата му е Коине . Пробаја да го воведат КАТАРЕВУСА како службен не успејаа не го разбираше никој во
Грција и го вратија пак како службен ДИМОТИКИ .Сите текстови од Филип и Александар како и од Персеј ги читем. По оваа твоја
теза ,излегува дека И александар и Фили па и последниот македонски цар Персеј за службен јазик го имале Јонскот а не КОИНЕ ?
Плочите најдени во Хераклеа ,Битоа ,Стибера Прилеп се на КОИНЕ . Треба оваа работа добро да се проучи . Кажав дека јаз го
познавам денешниот грчки јазик .Можам да речам дека 90% зборовите се со Макеоднски корен и затоа грците немаат етимолошки
речник. Ако веке цврсо стоиш зад оваа теза .Кога ,Каде ,Како и кој се доказите дека КОИНЕ е создаден од Птоломеите.
Risto Ivanovski Group Admin Кај ниеден антички автор за време на Александар Македонски не постои коине. Само во втора книга на
Куртиј Руф е внесен коине- таа книга не е негова туку на Френсхајм од 17 век. Тоа е фалсификат. Ова се потврдува со Фалмерајер
(1830), во Елада нема Хелени со коине туку Словени, со словенски акцент... Исто тврди Силвестер (1904)...Во Хераклеа...Стибера...е
на јонски со јонско писмо, а Хелените во Јонција биле варвари (Херодот) како Македонците. Хелените биле Пелазги (Херодот) како и
Македонците (Јустин)- Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф, Чулкас...). Балканот бил мал за да живеат повеќе народи.

КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВНИЦИТЕ ЗОРАН ЗАЕВ И НИКОЛА ДИМИТРОВ
Бидејќи Уставот е јасен за државнотворноста на македонскиот народ во својата македонска држава
Р.Македонија, со својот македонски јазик и со својата македонска историја, што е платено со многу
крв на многу генерации, што тие самоволно само за свои лични цели, без тие да добијат дозвола од
македонскиот народ за својата држава, својата култура, јазик и историја, преговораат со соседите
само на 100% штета за македонскиот народ, со што се огрешиле со Уставот на Р.Македонија како
предавнички чин, што во војно време се изрекувало само едно- смртна пресуда.
Поради кажаното, Јавното обвинителство е обврзано да ја прифати мојава ФБ - кривична пријава како
во јавно гласило објавено пред преку 2920 мои ФБ - пријатели доволен број Јавното обвинителство
неа да ја прифати и преземи правни дејствија. (30.09.2017)
Само на мојата ФБ - страна има 74 допаѓања на написот и 11 споделувања.
Macedonia : a True Endless Story ...
Like This Page · August 27, 2012 · Edited ·
Светската наука тврди:
Бугарски професори ја фалсификувале познатата Битолска плоча, менувајќи ги годините и зборовите
на неа, со цел да покажат дека цар Самуил бил Бугарин.
Познатиот професор – славист од Харвард – Хорас Лант (Horace G. Lunt), ја испитувал битолската плоча и
докажал дека Бугарите направиле груб фалсификат врз плочата. Професорот утврдил дека плочата не е од
времето на цар Самуил (11 век) како што ја претставувале бугарските професори, туку дека е два века подоцна
и потекнува од 13 век, кога Македонија била окупирана од Бугарите и со неа владеел бугарскиот цар Јоан Асен.
За несреќа на бугарските фалсификатори, професорот од Харвард го открил бугарскиот фалсификат, со кој тие
сакале да докажат дека Самоиловото царство имало бугарски карактер.
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Според познатиот славист Хорас Лант (Horacе Lunt) но и според славистот Р. Матисен (R Mathiesen),
Битолската Плоча е исклесана од два различни автори, и нe датира од 11-ти, туку од 13-ти век, односно не е
поставена од самиот Иван Владислав.
Во прилог на тоа оди и фактот што во текстот, за Иван Владислав се говори во трето лице, во минато време:
“Тој самодржец беше Бугарин по род внук на благоверните Никола и Рипсимија, син на Арон ...“
---Хорас Лант ги анализарал фотографиите од оваа плоча добиени од еден друг славист, Ихор Шевченко (Ihor
Sevcenko), и дошол до заклучок дека датумот на плочата е од 13., а не од 11. век како што тврди бугаринот
Заимов. Лант вели ...дека СО СИГУРНОСТ може да се исклучи 11. век како време кога плочата е иckлecана. R.
Матисен аргументира:
"The little of this numeral can be seen on unretouched photograph might indeed be part of the cyrillic letter f (=500);
but, as Horace G Lunt has pointed out, it might be also part of the cyrilic letter ps(=700), in which case the Bitola
inscription would seem to be of the thirteen century." (Slavic and Eastern European Journal, 1977, 21, 1)
Второто клесање се случило најверојатно во 20-от век, при фалсификувањето, бидејќи… “The Zaimovs
confidently ”restore„ most of the text, including dates, and proceed to take their wish thoughts as incontrovertible proof
of a number of historical events otherwise unknown… Unfortunately there is no even remotely reliable set of criteria
for dating early South Slavic Cyrillic, and epigraphic material is sparse and extremely controversial. I must respectfully
disagree with Moshin's estimate that this text fits in the early eleventh century. Zaimov's paleographic and linguistic
arguments are inaccurate and naive.”
(бугарските историчари веќе признаа дека 1 друга “средновековна плоча’’ - “воденската’’ не е автентична, т.е.
е фалсификувана.)
БИТОЛСКАТА ПЛОЧА ЗА ИВАН ВЛАДИСЛАВ ФАЛСИФИКАТ 13 ВЕК- СЕ ГОВОРИ ВО ТРЕТО ЛИЦЕ
Хрватот Стјепан Антолјак пиши: „По старост втор од ова време е кирилскиот натпис од 996 год. на
мраморен столб, кој се наоѓа во манастирот Св. Аранѓел во Прилеп.
На овој би можеле да се придружи и онаа искршена плоча, пронајдена 1956 при уривањето на Чаушџамија во Битола.(бев присутен на рушењето како ученик во баирското училиште „Тодор Ангеловски“)
Денес се наоѓа во тамошниотНароден музеј.На неа пишува дека ‘Иван...самодржац блгаром...блгарин
...син на Арон...’ Иако за неа пишувале А. Бурмов и Вл. Мошин, овој извор заслужува да се подложи
на што построг научен критериум од палеографско-дипломатичко- филолошка страна, бидејќи
постојат извесни сомневања во нејзината оригиналност врз основа на споредбата со Самуловата
плоча од 992/3 г.“.
Според Хорас Лант и Р.Матисен, плочата не е поставена од Иван Владислав, туку таа била од 13 в.
Најбитно било што се говори во трето лице, во минато време- Македонија окупирана од Бугарите кои
само како Татари дома говореле татарски- чувашки јазик-Македонците со повеќе говори како и денес.
Немало народ Бугари=волгар=волг ар;волг=волк=Volk=фолк=полк-а народ=мноштво; октонос=октоно
с: октово=октоно=октото, окто окото окати Водоча, Слепче...На ниеден јазик октонос не значи убиец...
Што бил Цар Самуил ? Нека одлучи јазикот кој кај него бил кралски а и царски ? Само тн.византиски
коине (тн.старо-грчки) со потекло од македонска Александрија ! Па кој бил црковен јазик ? Црковниот
од Солун!- тој бил македонски, како што бил Константин Филозоф. Јазикот произлегол само од коине.
КАТАЛОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ- ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ САМО КАКО АРНАУТИ
=ОДМЕТНИЦИ СЕ МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ ДО 1913
На Балканот Православните живееле петвековно турско ропство, а најкрволочно од Арнаутите, само
како турски колонисти и одметници во 19 век- тогаш меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани
околу 1 милион, а во еден потег после Кримската војна 100.000 Татари и 500.000 Черкези. Денес тие
се познати како Геги. Бидејќи Геги немало до 19 век, Григор Прличев во Скендер-бег не ги наведува,
а тие се појавуваат дури во Сердарот. Како доказ дека Гегите и Шкиптарите се со различно далечно
генетско-географско потекло тие до денес не се разбираат, не општеле и не стапувале во бракови. А
ова се потврдува што во Шкиптарија питомите Тоски (Шкиптари) се бореле против дивите Геги тие
неа да ја поделат на југ Шкиптарија и север Гегија. Ваквите борби биле во минатиот 20 век- 1997 год.
Самото име Арнаути означува Одметници. Тие како такви со пушка, нож...Православните ги убивале,
силувале, масакрирале дури во 20 век трговија со органи извадени од живи Православни. Само така
нивниот имот е украден православен имот за кого тие немаат доказ за соптсвеност до 1913 година.
Следи тие како арамишта до денес имаат најмоќна мафија, која ги водат Арнаутите подржани од на
нив слични кавказко- црноморски браќа Черкези и Татари Хазарите,чеда на САД со САД база Косово.
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Бидејќи Арнаутите се само исламски колонисти, тие немаат ништо заедничко со Македонија за било
каков референдум, затоашто за референдумот имаат право само доморните- само ние Македонците.
Нивните тврдења дека биле Илири, а Македонија не била илирска, е без основа затоашто Гегите се
90% како Черкези и Татари имаат монголско потекло од Кавказ и Црноморието никако не можат да се
Илири, а Илирик бил северно од Црн Дрим (Марин Барлети- 16 век). За да се потврда овие наводи да
се видат моите книги за Арнаутите во www.brigien.com и ФБ - страница Gorgi Kastriot t.n. Skenderbeg
чиј родителски јазик бил 100% наш, убиец на Муслимани=Турци, дури на свој внук од сестра Зарчин.
Бидејќи ниедна партија во Р .Македонија Арнаутите не ги прогласила за колонисти, нема национална.
БЛАГОДАРНОСТ КОН ВАШИТЕ ЧЕСТИТКИ ЗА МОЈОТ РОДЕН ДЕН
Моите книги и написи му ги посветив на својот македонски народ, што ќе продоложи и во иднина.
Иако бројот на книгие 100,а сум инвестирал без да претерам околу 25.000 евра,откинувајќи од својот
живот, кој од 1991 година ми остана горак, признает вон Р .Македонија, но не во својата матична земја
и држава Македонија. На почетокот бевме само петмина кои успешно поминавме,а и бројот се
зглеми а состојбата останала непроменета како во 1991 година. Ова се потврдува со доказот што
сите книги и трудови на сите македонски автори на античка Македонија досега македонската власт
не ги зела во предвид, преведувајќи од другите светски јазици на македонски, а ниедна наша книга на
англиски... Што ова значи ? Сите соседи нас не оспоруваат,нас ќе ни пишуваат историја, таа
прочачкат и што не.
Како се работи, ќе наведам само еден пример:кога сакав да ја пишам првата книга за Ѓорѓи Кастриот,
тн.Скендер-бег, за него имаше само две книгина македонски јазик, финансирани со македонски пари
за Велика Албанија. Бидејќи тие беа ништожни, го замолив еден мој пријател битолчанец кој живее
во Берлин, да пронајде книга за него- да ми ја донесе. Тој пронајде една книга Скендер-бег на Сабри
Годо- на германски јазик. Па таа книга од шкиптарски државата Шкиптарија ја превела на германски,
за неа сè финансирала, и таа ја има во сите библиотеки, со која се тврди, тој бил Албанец, а целта на
книгата била само една- единствена за Велика Албанија на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари).
Бидејќи досега на ниеден македонски автор ниедна книга државата не презела, таа да биде достапна
за секој Македонец неа да може да ја добие, нешто со сите власти во Р.Македонија не во ред. За она
некоја книга на македонски автор да биде преведена на некој светски јазик, не може да се замисли...
За мојот 72-ри роден ден вкупно честитки имаше 204, а со пораки дополнително уште 27. Написов им
се допадна на 77, а имаше 4 споделувања. Понатаму продолжија честитките итн.
ДА ЖИВ ЕЕ 11-ТИ ОКТОМВРИ ДЕНОТ КОГА БУГАРИТЕ ЈА ОСЛОБОДИЈА Р .МАКЕДОНИЈА ОД СИТЕ
МАКЕДОНЦИ ТУКА И ВОН ДРЖАВАТА ПОТВРДЕНО ОД ЧОВЕЧКИ ИЗРОДИ ЗАЈКО И ДИМИТРИКО
Petar Petrov 11ти Октомври не е КОМУНИСТИЧКИ ПРАЗНИК, туку СРБО- КОМУНИСТИЧКИ ПРАЗНИК.
Востанието во Македонија е дигнато пред Тито со неговите србомански гавази да ни "го донесат" во Тетово 1941, а потоа за некој
србо-ман да убие Македонец на служба пред полициската станица во Прилеп или србо-манот Христијан Тодорович да облече српска
униформа и да започне да пука на униформираните лица на Царството Бугарија! (Според него, Бугари и србомани, а без Македонци)
Dragan Mateski Петар Петров.пред 40-тина години,си бил во гениталиите на татко ти ! и не лупетај,глупчо глупчосан !!!.
Stojmir Petrov Izvini prijatele, ama Ti nemas vrska i ne znaes sto zboris, mislam na Petar Petrov...
Petar Petrov Важно вие двајцата се знаете, а ве се гледа и интелегенцијата.
Но не давате одговор зошто се крие Скопскиот партизански одред!
Само србоманслиите морони веруваат дека без доаѓањето на Темпо и неговото “советување“ во Тетово 1941 година допринело за
развој на анти-фашистичката борба.
Stevan Tramburovski Stariji Petar Petrov: Marš idiotu, ti si postanal ekspert za vostanija, begaj vo gluvčeva dupka i molči.
Petar Petrov Еве сега, веднаш одам, бегам ... само ти кажи.
Zoran Stojanovski Hahaha Bugarite ja oslobodija od Srbite, posle Srbistata ja oslobodole od Bugaristata.
Dragan Zivkin Krajovski I na krajot ispadna deka makedonska krv ne se proleala za nasata sloboda.edni nam ne osloboduvale od drugi i sega
demek sme slobodni , samo sto nikoj ne ne priznava.KOJA VOSLIVA IRONIJA.A nie najsrecni.
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НА БУГАРИЈА И БЛАГОДАРИМЕ- СПОРЕД БУГАРИЈА ИМАЛО ПОСЕБНО МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ
Во Expres.MK.12.10.2017 беше објавен напис,Македонците краделе бугарски песни.Дали некоја песна
била бугарска или македонска,убаво го знае македонскиот народ со свои говори од постеледно доба,
но не бугарскиот, татарскиот-чувашкиот, на кого говореле Бугарите Татарите, македонски окупатори:
Обвинувања за Некст Тајм:„Слушам кај шумат шумите“ е украдена бугарска песна
Најновата преработка на рок групата Некст Тајм е предмет на обвинувања во Бугарија според кои
Македонија го присвојува бугарскиот фолклор.
Дел од медиумите до источниот сосед велата дека „кражбата“ на песната „Слушам кај шумат
шумите“ е стара практика која што одново создава конфликт меѓу двете земји.
Според бугарски новинари македонските музичари направиле нов современ аранжман на песната
која што во Скопје се прикажува како Македонска а всушност според нив е Бугарска.
За Бугарија оваа песна во оригинал е “Кога зашумят шумите”, и таму нема историски дилеми дека
таа песна посветена на Војводата Костадин кој што се борел за слободна Македонија како бугарски
комита.
Бугарските медиуми тврдат дека во Македонија е променет текстот и додаден зборот Македонци за
да стане „помакедонска“ иако во бугарскиот оргинал наводно не се споменувале Македонци.
Другари верни другари МАКЕДОНЦИ,
Другари верни другари МАКЕДОНЦИ,
кога низ село врвите, со коњи да не тропате, не тропате.
Кога низ село врвите, со пушки да не фрлате, не фрлате
За разлика од песната која во Македонија може да се најде во различни верзии а снимена е уште од
шеесетите годинина минатиот век а во Бугарија може да се најде само во верзии од пред неколку
годинино за соседите тоа не е никаков аргумент за да тврди дека Македонија е таа што краде.
Спотот за песната кој што беше објавен на 10 октомври за 24 часа на Јутјуб е виден над 100 илјади
пати.
БИДЕЈЌИ ПРВА МАКЕДОНСКА ВЛАДА ИМАЛО 1880 ГОДИНА, МАКЕДОНЦИТЕ САМО МАКЕДОНЦИ
Беша објавено, „првата македонска влада е формирана на 21 мај 1880 година, на планината Тромо
во Островската околија во денешна Република Грција, составена од Васил Чому, Анастасиј
Димитрович, Никола Трајков и Али -Ефенди, а тоа да го пишува еден Њујорк Тајмс во фељтон за
Македонија од 1854-1922 година, што го пишува во" Историја на македонскиот народ" книга втора,
стр. 106, објавена од Институтот за национална историја во 1969 година“.
Со тоа што Бугарското кнежевство било султаново, султанова Бугарска егзархија (1870) и Бугарска
држава само од 1908 година, а Македонска влада била „21 мај 1880 година“, македонската историја
си била македонска со македонски револуциоинери пред 1880 година, што продолжило и потоа, ова
значи и Илинденското востание во 1903 година. Бидејќи до 1908 година немало бугарска држава за
да има-ло бугарски државнотворен народ, македонското си било е и ќе биде само едно- македонско.
ШТО БИЛ ЦАР САМУИЛ ? СПОРЕД ФРАНКОВИТЕ ИЗВОРИ, ВЛАДЕТЕЛ НА СКЛАВИНИЈА ! НА КОЈ
ЈАЗИК САМУИЛ ГОВОРЕЛ СО ФРАНКОТ ОТОН ПРВИ ? САМО СКЛАВИНСКИ ! КАКОВ ЈАЗИК БИЛ
ТОЈ ? САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ! НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ БУГАРИТЕ 13 ВЕК ? САМО ТАТАРСКИ !
Во прилоге ова: Според Англискиот учен Роџер Бејкон во неговото дело Опус Магнум Бугарите во
втора половина на 13-ти век сеуште говореле татарски јазик како и нивните родниниво Азија. Следи
било невозможно Кирил и Методија, Св. Климент, азбуката и се од 9-ти век да бидат "бугарски"...
Како надоврзување на кажаното се додава, кралски и царски јазик бил Александријскиот јазик коинетој бил христијански јазик со Апостол Павле,службен во Источноторимско Царство(16 в. тн.Византија)
и црковен јазик во Царигадската патријаршија дури 19 век.Во македонската Охридска архиепископија,
бугарската Трновска патријаршија и српскат Пеќка патријаршија службен бил јазикот на Македонецот
Константин (Кирил) Филозоф. Таквиот црковен јазик произлегол со реформа на македонскиот коине.
Од изложеното се потврдува ништо немало бугарско- само Македонија била под бугарска окупација.
За време на татарската окупација, што продолжило во следните векови, Бугарите говореле чувашки.
СО КИРО ГЛИГИРОВ МАКЕДОНСКА ВЛАДА 1944 Г., ОДВОЕНА ОД БУГАРСКАТА ДРЖАВА - ВЛАДА.
ПА ЗА ВЛАДИМИР ГЛИГОРОВ НЕ БИЛО БИТНО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА ТУКУ ВАРДАРСКА И ФИРОМ
Беше објавено: „Зошто беше одбран, токму 8 септември во 1991 за прогласување на независноста на
Македонија ?? Случајно или не Киро Глигоров го одреди овој датум, а зошто -проценете сами. Имено
на 8 септември 1944 во Скопје под протекторат на Германија беше формирана влада на независна
држава Македонија предводена од претседателот Спиро Китанчев, а Глигоров за ресорот Правда.
Овој неспорен историски настан, неоправдано се крие до ден денес“.
Како што имало Македонска влада „на 21 мај 1880 година, на планината Тромо во Островската
околија во денешна Република Грција, составена од Васил Чому, Анастасиј Димитрович, Никола
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Трајков и Али – Ефенди“, имало дури и „на 8 септември 1944 во Скопје“. Следи Македонците си биле
само Македонци- секако само „под протекторат на Германија беше формирана влада на независна
држава Македонија“.
Па токму Бугарија како фашистичка била окупатор на овој слободен дел на Македонија. Тогаш
Македонците (селани, занаетчии, попови, комунисти...) се бореле да се ослободат од окупаторот
Бугарија која до денес под окупација го држи со сила Пиринскиот дел на Македонија без никакви
национални, ниту човечки права за Македонците во сета Бугарија, подржано од Европа и САД.
Наспроти таткото Киро Глигоров, неговиот син Владимир Глигоров тврди, трајно решение со Грција
било решението на името Вадарска Македонија или ФИРОМ. Па тој бил економист, и него не го
занимавало националното, за што Македонците со векови крвареле. Секако, тој мислел и на својот
татко, кој бил првиот ФИРОМ- ец во светот. Следи Кировото ФИРОМ Киро Глигоров ни го остави во
наследство, иако Р.Македонија како наследничка на СФР Ј мораше да биде примена во ООН, како
што важеше и за другите републики (држави) со своето државнотворно име: Србија, Хрватска,
Словенија...
Boro Mitreski "НИЕ СМЕ ЈУЖНИ СЛОВЕНИ И НЕМАМЕ НИКАКВА ВРСКА СО АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ".!!
Официјална изјава на Киро Глигоров, во својство на Претседател на Република Македонија.!!

КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
Насловот е на мојата 101- ва објавена книга, на 17.10.2017, со следнава содржина:
Квартер
3
Преселување од Левантот кон северот
5
Левантска цивилизација
9
Цивилизации на Источното Средоземие
23
Наследници на Источното Средоземие
76
Човечки раси
111
Јазици на расите
116
Сумерите и Египтјаните биле Белци, а Акадците Црнци
120
Дворасни јазици на Белци и Црнци
128
Дворасност и дворасни јазици
133
Црна Атина
139
Бабилон=Бабил=баб ил-ил врне/грме; Баба Планина, Бабуна
149
Постанување на азбуката
152
Словата (буквите)
157
Словени според Слово- Божјо Слово
161
На Балканот и Мала Азија живеел еден те ист народ
164
Староевропски јазик и писмо на Етрурците
Тн.Хомеров јазик бил само склавински=тн.словенски
Варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик
Коине не постоел за време на Александар Македонски
Коине (тн.старо-грчки) хеленски јазик од Александрија
Коине Александријски јазик- во Атина службен јонскиот
Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски
Римјаните како Хелените и Македонците биле Пелазги
Коптски јазик бил пелазгиски=тн.словенски јазик
Црковниот јазик наследство на коине

166
173
178
186
196
199
207
214
220
222

Ralitsa Dimitrova Господин Ивановски, от кога съществува българската държава?
Risto Ivanovski Султаново бугарско кнежевство, султанова Бугарска егзархија и бугарска држава само во 1908 година со бугарски
држaвнотворен народ.
Ralitsa Dimitrova Съгласна съм.
Ralitsa Dimitrova Благодаря.

СЕКОЈ НАРОД Е СО ЕДЕН ЈАЗИК. БИДЕЈЌИ САМО ЕЛАДЦИТЕ ИМААТ 4, ТИЕ СЕ ТРАГИКОМЕДИЈА
Секој народ има по еден јазик. Ова правило не важи само за Еладците (тн.Грци). Според Еладците,
тие имале четири јазици (Хомеров, коине[тн.старо-грчки], катаревуса и димотики).Па што значи ова ?
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Само комедија ! Со тоа што ако четири тн.Грци говорат со по еден тн.грчки јазик, тие меѓусебно нема
да се разберат. Ова значи само трагедија. И што е денешниот тн.грчки народ ? Само траги-комедија.
Кои биле први еладски (тн.грчки) државни јазици ? Баварскиот принц Отон како крал на Елада имал
два службени јазици, и тоа: како прв коине (тн.старо-грчки) и како втор јазик бил германскиот. Првиот
бил православен јазик од АпостолПавле,а вториот протестантски на Лутер со кого се обединале сите
Германци од кои има католици со службен латински јазик. Па имало само верски јазици без етнички.
ИАКО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ-1815, ГРЧКИОТ
ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907), ЗОШТО ТН.СЛОВЕНСКИ НАРОДИ НЕ ГО РАЗБИРААТ ЕЛАДСКИОТ (ТН.
ГРЧКИ) ЈАЗИК ?! ЗАТОАШТО ТАКВИОТ ЈАЗИК БИЛ СО ПОТЕКЛО САМО ОД ЕГИПЕТ- 300 Г.П .Н.Е .
Коине бил Александријски Птоломејов јазик од 300-та г.п.н.е., кој го познавал Апостол Павле, и така
тој постанал прв христијански јазик, во спротивност јонскиот јазик кој Апостол Павле не го разбирал.
На јонски пишеле автори: Херодот, Тукидид, Платон..., а службен и за Александар Македонски... Сите
дела на Хомер, Херодот, Тукидид, Платон...и за Александар Македонски биле на коине, само по 300
г.п.н.е., и тоа само во Александрија.Меѓутоа, во Атина,Атика и Елада понатаму службен бил јонскиот.
Ова било повод Аријан (II век н.е.) да ја напише и „Индиската историја“ на јонско наречје, иако тој ги
познавал коине и латински. Според него, не се пишело на атичко наречје, туку само на коине и јонски.
Не случајно, Јустинијан I во Атина ја затворил Платоновата академија во која се предавало на јонски.
Па народот говорел само на словенски јазик, кој бил Хомеров Пасоф, Чулкас (Славо-Македонците од
Лерин говореле Ран-Хомеров јазик). Ова го потврдил дури и Фалмерајер (1830), кој пиши, во Елада
немало Хелени кои би говореле со коине туку Словени со свој словенски акцент. Истото го потврдил
Силвестер (1904)... Токму и затоа авторите пишат, во Елада немало Хелени со коине туку Словени.
Авторите пишат само: коине бил старо-грчки и хеленски јазик. Бидејќи хеленизмот започнал само по
смртта на Александар Македонски, коине бил по негова смрт. Ова се потврдува и по она што стои во
Википедија: „Коине...(‘заеднички дијалект’) е популарна форма на грчкиот јазик која се развила во
посткласичниот период, односно помеѓу 300 п.н.е. и 300 година. Овој јазик исто така се нарекува
александријски, хеленистички“. Па јазикот бил само од 300-та г.п.н.е. од Александрија.
За време на Птоломеите старо-египетскиот бил заменет со коине, и така коине без тешкотии бил во
служба во Египет. Ако коине не би произлегол од старо-египетски, тој би бил тежок за употреба, а и
никако не ќе можеше да го замени старо-египтетски. Ова се потврдува и со Евреите- во Александрија
тие се откажале од сиријскиот арамејски јазик, кој бил дворасен како старо-египетскиот (на Белци и
Црнци) кои живееле во Месопотамија... Египет, и успешно го прифатиле коине, дури станале Хелени.
Бидејќи Евреите се изјаснале Хелени, поимот Хелени не бил етнички. Први Хелени биле Тесалците,
а Тесалија останала сосед на Македонија. Следи Еладците далеку биле од митолошките Хелени итн.
Rocco Jankoski Iranskiot predsedatel dade edno interview na nacionalnata televizija vo u. s a. im kaza na zapadot napravivte drzavi so
prikaski, ako vi treba istoriski podatoci nie mozeme da vi dafeme pet iljadi godini nazad da gi vidat stari drzavi.

ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ДА СЕ СПАСИ Р .МАКЕДОНИЈА ОД САМОИСТРЕБУВАЊЕ ? САМО СО
ИСТРЕБУВАЊЕ НА СОРОС И БАНДАТА НА СОРОС - ХАЗАРСКА СМРТОНОСНА ЗА ПРАВОСЛАВНИ
Како Македонец свесен што направиле Хазарите- Ротшилдови со војните на Напалеон Бонапарта, па
Октомвриската револуција, Хитлеризмот, распаѓањето на СССР , крвавото распаѓање на СФР Ј меѓу
еден ист народ само верски поделен Православни (Срби), Католици (Хрвати),Муслимани (Босанци)...
инвазија врз Србија, агресија врз Р.Македонија, истребување на сè македонско и така создавање на
Велика Албанија со Арнаути со потекло од Кавказ и Црноморието Черкези и Татари со белото капче
од Кавказ, сум објавил повеќе книгиза Евреите само како Еднобожци повеќерасен народ во кого има
и Хазари со монголско потекло, братски народ на Гегите (90%) и нивните водачи Шкиптари (10%), еве
еден напис кој укажува како да се спаси од злото Р .Македонија- само на домородните, Македонците:
Najmlađi lider u svijetu, novoizabrani Sebastian Kurz, obavijestio je Georgea Sorosa da njegova zaklada
“Otvoreno društvo” ima 28 dana da prestane sa radom i odustane od operacija u Austriji ili će se suočiti sa
tužbama za „pokušaj potkopavanja austrijske demokracije”
31-godišnji Sebastian Kurz, najmlađi lider u Austriji, je rekao kolegama da se akcije moraju pod hitno
provesti nakon nedavnih vijesti koje su privukle pažnju javnosti da je George Soros donirao 18 milijardi
dolara od ukupnog bogatstva od 24 milijardi dolara njegovoj zaklad “Otvoreno društvo”.
„Situacija je postala kritična” rekao je Kurz. „Soros je uložio sve što ima da bi progurao globalnu kontrolu.
Dezinformacije i manipulacija medija su se povećale eksponencijalno preko noći. Nemamo mjesta za
zadovoljstvo.„
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Kurz, koji sebe opisuje čovjekom od istine kaže da je on onaj koji je uzeo „crvenu pilulu”, i tvrdi da on
razumije program George Sorosa, i da „ne postoji način da će ova zemlja biti njegova peta žrtva.”
Razumljivo je da austrijski kancelar misli na broj nacionalnih ekonomija koje je Soros srušio kako bi dobio
ogroman osobni profit i politički utjecaj.
Na pitanje zašto zabranjuje rad zakladi “Otvoreno društvo” George Sorosa, Kurz je rekao: „Zato što je 2017.
godina.„
Vijest da je Soros je donirao 75% svojeg ogromnog imetka (svojoj zakladi) da bi pogurao svoju političku i
socijalnu agendu, je izazvala šok diljem svijeta, a mnogi demokratski izabrani vođe izražavaju bojazan da će
se sama težina njegovih milijardi koristiti za kupnju političare i novinara protiv kojih se teško boriti.
Kurz se slaže. To je razlog zašto je i poduzeo ovaj korak.
„Sablazan Sorosa je najveći izazov sa kojim se čovje čanstvo suočava u svijetu u 2017. On je velika
vampirska lignja omotana oko lica čovje čanstva, nemilosrdno ubadajući svoj krvavi lijevak u bilo što, što
miriše poput novca, koristeći ovaj novac za korumpirane političare, novinare i javni sektor, te pokušavajući
stvoriti svijet na svoju sliku.”
„Ljudi iz Austrije su odbacili Novi Svjetski Poredak, i to je moja dužnost i moja privilegija da sprovedem
njihovu volju.”
Sve ovo ništa ne čudi s obzirom da je mađarski premijer Viktor Orban nazvao plan George Sorosa, da se u
Europu uliju milijuni imigranata, sotonističkim planom.
NoviSvjetskiPoredak.com
ИМА ДОКАЗ ДЕКА 100% ЕВРОПЈАНИ ГОВОРЕЛЕ САМО СО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК.
КОЈ БИЛ ТОЈ ДОКАЗ ? ТЕМНИОТ ВОКАЛ- ТОЈ ДО ДЕНЕС , ЗА ЖАЛ, Е САМО НАШ ТН.СЛОВЕНСКИ!
Европската наука се зафатила да го одгонетнува јазикот на Европјаните. Европјаните по правило, се
служат со своите јазици со потекло од второто илјадолетие на новата ера настанати во католичка па
потоа и протестанска, со своите католички и протестантски јазици, наследство на латинскиот јазик но
не народниот јазик варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил тн.Хомеров на Херодот,Тукудид,
Платон, Аристотел, Филип и Александар Македонски...Па дали има докази дека во Европа била само
тн.словенска ? Најдобар доказ бил темниот вокал- го употребувала белата раса, денес тн.словенски.
Бидејќи Европа била населена само со бела раса со свој темен вокал, кој денес е само тн.словенски,
а го нема во Александријскиот Птоломејов јазик коине, во 19 век прогласен старо- грчки, што важи и
за латинскиот, наследникот на коине не од Римјанинот и Латинот туку Греикот Лив Андроник од 240
г.п.н.е., тој се содржи во сите јазици во Франција (во неа 50% Французи), португалскиот (Португалија
е на крајот на Европа- па Португалците биле Белци, никако Црнци, Индијци и Монголи), романскиот
(Романија била домовина на Склавините=тн.Словени, а склава означувало област), шкиптарскиот, па
влашкиот итн. И што се денес тн.Не-словенски народи ? Само изроди на својот тн.словенски род, кои
како крволочни ѕверови се нафрлиле да си го уништат својот род. Трагично е што ова вечно си трае.
ЕВРОПЈАНИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО ОДГОНЕТНАТ ЈАЗИКОТ НА КРИТЈАНИТЕ И ЕТРУРЦИТЕ , КОЈ
БИЛСАМО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ=ТН.ХОМЕРОВ . РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ
Авторите со тн.не-словенски јазик не можат да го одгонетнат јазикот на Критјаните и Етрурците, кој
бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого пишел Хомер, Херодот, Тукидид, Платон,
Аристотел...како татков и мајчин јазик на Филип Македонски, Александар Македонски и сите следи
генерации сè до денес, потврдувајќи се дека антички=етнички Македонци со битолски говор од 21 век
одгонентнати од македонски автори Каменот Розета во Египет а и другите наоди. Еве и други докази:
Еванс го познавал српскиот јазик, Вентрис имал врска со полскиот јазик, Георгиев бил Бугарин итн.
Тие се бавеле со одгонетнување на јазикот на Критјаните. Не надминат бил Русинот Г. Гриневич, како
и други тн.словенски автори. Најзабележителен бил успехот на Србинот Билбија, само со криличните
вредности се читал етрурскиот јазик, а Етрурците како и Русите пишеле со руни во кои има мноштво
тн.Кирилични слова. Па не случајно, Етрурците и Русите како Венети со руни го обожвале бог Перун.
Бидејќи Етрурците го создале Рим, на кој јазик говореле Римјаните ? Одговорот го дал Дионисиј од
Халикарнас-тој живеел во 1 век во Рим. Според него, тие говореле варварски и пелазгиски.Ова значи
само тн.словенски, како што била сета Европа со најмасовните Венети со свои руни со тн.Кирилици.
МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ СЕ БОРЕЛЕ ЗА БУГАРИЈА ЗА ТИЕ ДА БИДАТ БИЛО КАКВИ БУГАРИ
Македонците си биле Македонцисо мноштво говори. Таков бил и битолскиот говор на кого говореле
и пишеле Македонците Птоломеите во Египет,оставштина на Камен Розета во Египет и други.Па како
такви тие опстоиле на Балканот сè до денес. Македонија била завладеана од Бугарите,кои биле само
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Татари со својот чувашки јазик чии владетели на тој јазик говореле и во вториот милениум.Меѓутоа, и
ова не е битно, затоашто Македонија во вториот милениум се протегала до реката Дунав потврдено
и од арапски извори, и дека во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече
н Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Следи Пловдив бил главен град на
нашата Македонија, Софија била во Македонија ( Р.Ланге). Па ништо немало било што бугарско кое
било татарско, а македонското влече корења од последенодоба, античка Македонија, за тн.Византија
авторите пишат возобновено Македонско Царство, кое било совладано од исламот на Османите кои
биле Комнени ( Јозеф фон Хамер, што го признал самиот султан Мехмед Втори), како и Македонциод
тн.византиски извори (Р.Ланге), а нивно чедо бил Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег) само со наш говор.
Бугарија било султаново кнежество, со султанова Бугарска егзархија и бугарска држава од 1908 год.
и само оттогаш можело да има бугарски државнотворен народ. Бидејќи Македонците никогаш не се
бореле за Бугарија туку само за Македонија (Пирин-Вардар-Егеј), тие не можеле да бидат било какви
Бугари во вториот и третиот милениум, никако Татари во првиот. Еве што пиши еден Бугарин Лудак:
Македонските историчари молчат затоа што „апостолите на ВМРО биле Бугари“
October 24, 2017, објавено во EXPRES.MK.
Бугарскиот историчар Пламен Павлов ги предизвикува неговите колеги од Македонија со тврдењето
дека ВМРО била чиста бугарска организација а нејзините основачи немале никаква друга
национална свест освен бугарска.
Во изјава за агенцијата Фокус Павлов вели дека македонските историчари молчат целосно или
премолчуваат дел од историските факти затоа што знаат дека организацијата имала исклучиво
бугарски карактер.
Павлов го цитира Даме Груев кој сакал да создаде организација слична на бугарската
револуционерна организација и да го следи примерот на Ботев, Бенковски и другите бугарски
револуционери.
Неговите тези за бугарскиот карактер на ВМРО ги заснова и на тоа што Јане Сандански, Гоце Делчев
и Борис Сарафов биле поврзани со бугарската армија.
За него уште еден доказ дека ВМОР е бугарска организација е фактот што таа имала свои структури
и до Родопите какои во подрачјето на Едрене.
Бугарскиот историчар од своите македонски колеги бара јавно да ја признаат вистината, за која што
според него, тие се целосно свесни.
Изјавата на Павлов доаѓа речиси три месеци по потпишување на договорот за добрососедски односи
меѓу Македонија и Бугарија и пред формирањето на мешовитата историска комисија која што треба
да ги расчисти дилемите за бугарскиот карактер на Македонија која што за официјалната бугарска
историографија може да постои како засебна само по 1946 година.
Ако се суди според изјавите на Павлов и другивлијателни бугарски историчари во иднина во
македонските историски учебници ќе треба да се зборува за ВМРО како дел од бугарската историја а
Гоце Делчев и Даме Груев нема да смеат да бидат именувани како македонски револуционери.
ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ САМО ЗА МАКЕДОНИЈА , НИКАКО ЗА НEKOJA БУГАРИЈА
ЈАНЕ САНДАНСКИ (1903 г.): „Ние водиме борба против вас, врховистите, затоа што сакате да ја
потчините Организацијата и да ја направите орудие на бугарскиот дворец. Со вашата интервенција
во Горноџумајско, вие на ослободителната борба ѝ придадовте карактер на вештачко движење кое
се инспирира од вас од официјална Бугарија, а не од внатрешноста и од самиот поробен народ. Со
тоа вие ѝ го убивате престижот и оставате впечаток дека ние сме орудие на бугарската држава, и со
сето тоа му пречите на ослободителното дело. Ние решително им се спротивставивме на вашите
офицери зашто го знаеме нивното воспитување, нивните интимни замисли. Тие се луѓе што дале
клетва за верност на бугарскиот кнез и на бугарската држава, и тие не можат да бидат ништо друго
освен нивни слепи и послушни орудија. А пак ние не сакаме да ја замениме турската тиранија,
турските султани со други такви, па ни со бугарската тиранија и бугарскиот кнез. Ние сакаме
Македонија да биде автономна, независна, слободна; Македонија- на Македонците. Вие ја барате
слободата на Македонија како средство, како етапа на идни освојувања и присоединувања, додека
кај нас слободата, автономијата на Македонија се положени во основата, како цел.Ете каде лежи
големата разлика меѓу нас, внатрешните и вас- врховистите. Ако ги пуштевме вашите другариофицери во ТМОРО, тие ќе ја водеа оружената борба, тие ќе ги имаа во своите раце четите, бројните
јатки, Организацијата, и потаков начин, при слободна Македонија, тие ќе му се наложеа на
македонското население, тие ќе му диктираа да го бара приклучувањето на Македонија кон Бугарија,
како што станасо Источна Румелија во 1885 г. Ние ја месевме погачата, вие ќе ја јадевте.“
МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ , БУГАРИТЕ И СИТЕ ДРУГИ ТН.СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ
ИСТ НАРОД СО ЈАЗИК НА БЕЛАТА РАСА,СПРОТИВНОСТ НА САД САМО КАКО НАЈГОЛЕМ „КАЗАН“
НА РАСИ НАЦИИ КОЈА ЈА ВОДАТ ЕВРЕИ ХАЗАРИ СО ЈИДИШ ЈАЗИК ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИШТА
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Бригискиот-брсјачкиот како македонски говор и припаѓа на белата раса од постледено доба, со јазик
кој во еднина прво, второ и трето лице еднина ги содржи м (јас сум), с (ти си) и т (тој ет=ит), како што
е во санскритскиот јазик на Ведите во Индија, со дативното у (кој-Н, кого- А, кому му[нему му]- Д и чијГ) Филипу, Александру..., во Индија (Ману, Меру, Зебу...), Кина (Бату- кан), Јапонија (аину + в + л + к =
влакину- влакнести луѓе) со вегетеријанската крвна група А на Белци 38%, со ген прилив за 40% итн.
Бригискиот=брсјачкиот бил/е службен во Р.Македонија на Македонците кои се еден те ист народ со
сите други тн.словенски народи, 350 милиони, најброен народ како што според Херодот (5 век п.н.е.),
најброен народ после Индијците биле Траките, со традиции како на Склавините до реката Рајна, кои
апостол Бонифациус ги покатоличувал од кои подоцна произлегле Французите и Германците. Да се
земи во предвид дека темниот вокал бил на белата раса, кој денес е само тн.словенски. Па тој го има
во сите француски јазици, португалскиот, романскиот, шкиптарскиот и влашкиот. Следи Европјани
имало тн.словенски народи и изроди на тн.словенски народи другите тн.не-Словени, потврдени крвни
злочинци врз својот јазик на белата раса, пелазгиски=тн.словенски, гордост на Белците во цел свет.
Ваквите изроди на јазикот на белата раса, тн.словенски, со векови го попречуваат обединувањето на
најбројниот народ во Европа, а нивна сметка се шират народи со повеќе расни јазици: романски како
дворасни јазици на Белци и Црнци, наследници на Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 19
век таканаречен старо-грчки, кој произлегол од старо-египетски од 300-та г.п.н.е., и неговата копија
латински од Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.), и готски трорасни со монголски Пекинг=пе (град) кинг
=кениг (владетел-но никако крал), што се среќава кај Викинг=вик кингсо рогови на бригиското говедо.
Европа и Светот ги владеат Евреи Хазари, со својата Хазарска Кирилица и јидиш тн.словенски јазик,
повеќе струки изроди, поради кои крварат тн.словенски народи кои никогаш не можат да се обединат.
Пак, обединувањето зависи само од Русите и Србите. Бидејќи рускиот и српскиот јазик се само еднонаследство на падежниот црковен јазик, тој ќе ги обедини Русите, Србите и другите народи во еден
народ со еден јазик дело на Константин Филозоф- за јазичното обединување никогаш не е доцна.
ПРВА КНИГА ВО СВЕТОТ ДЕКА КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ,
НО НЕ ОД АТИНА, АТИКА И ЕЛАДА,ЗАРАДИШТО ЕЛАДСКИТЕ ЈАЗИЦИ ЗА ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ
НЕ СЕ РАЗБИРЛИВИ, КАКО 33 КНИГА ЈА ПРИФАТИ ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
Со наведената моја последна книга, објавена на 17.10.2017,а прифатена од Германската национална
библиотека денес (30.10.2017), и поставена на својот католог под реден број 2- под број 1 е Дворасни
Албанци на германски јазик, објавена на 01.06.2017, и благодарам. Благодарност не заслужува во Р.
Македонија ниедна македонска установа, македонски партии, македонски здруженија итн.Сите тие се
изгубени во просторот, затоашто сите тие се водат исклучиво само од свои лични интереси, никако
било што национално. Едговорот е едноставен- бидејќи ние Македонците сме свои на своето, никако
дојденци, завршувајќи се сите преговори за било што македонско со Елада со својот индиски музички
инструмент бузуки на Циганите населени на Пелопонез, и тоа во 14- 15 век- во Македонија од 1913 г.
Наспроти, Циганите на Пелопонез, Аварите се населувале на Пелопонез. Кога тие дошле таму, тие
таму ги нашле Склавините=тн.Словени кои биле домородни на Пелопонез. Што биле Склавините, а
склава означува само област- на коине тема ? Само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани. Што
говори ова ? До 5 век Римјаните не познавале никакви Склавини, а тие на Балканот за првпат се
појавиле само во 6 век. Склавински=тн.словенски јазик бил Хомеров и Платонот-коине бил јазик само
Александријски Птоломејов јазик, од 300-та г.п.н.е.,кој произлегол од староегипетски.Бидејќи тој само
го наследил староегипетски, коине без никакви тешкотии го наследил староегипетскиот. Македонците
во Египет си говореле на своите говори,а таков бил и битолскиот чиј текст на Камен Розета во Египет
бил одгонетнат. Следи Македонците говореле на Хомеровиот јазик, потврдено од еладскиот лингвист
Чулкас (1907),според кога Славо-Македонците во Лерин говореле Ран Хомеров јазик-ние домородци.
Бидејќи досега нема ниеден материјален доказ за преселби на Словени, такви преселби немало. На
Балканот биле колонизирани само Арнаути (Черкези и Татари), и тоа во 19 век меѓу Врање и Шара, а
со нив биле колонизирани и Цигани. Ова може да се види во Дворасните Албанци и мои други книги.
Што беше и е мој предлог ? Книгата да се преведе на англиски, и таа да се испрати секаде.Само така
ќе прекинат сите текоби на измачениот македонски народ. Секако,постојат и други македонски
автори кои пишат, Македонците се домородци. За жалење е, што Р.Македонија не делува како
соседите итн.
ДЕЈДИ, ДЕЈДИ МАКЕДОНЦИ, ЗА ВАШЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИ, ЗА ВАШАТА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА ,
ЗА ВАШИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА , СО СВОЈАТА
МПЦ- НАСЛЕДНИЧКА НА ОХРИДСКАТА АРХИПИСКОПИЈА ... НА РЕФЕР ЕНДУМ ЌЕ ГЛАСААТ ДУРИ
КРВОЛОЧНИТЕ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИТЕ ОД КАВКАЗОТ, ТАТАРИТЕ ОД ЦРНОМОРИЕТО И ЕПИРСКИ
ШКИПТАРИ),И ДРУГИ НЕ- МАКЕДОНЦИ. ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ СЕ ЗАЛАГААТ
ЗА РЕФЕР ЕНДУМ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ШТО НИКОГАШ И НИКАДЕ НЕ СЕ СЛУЧИЛО ВО СВЕТОТ.
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ДО КОГА ЌЕ ЈА КРИЈАТ ВИСТИНАТА- ИТАЛИЈА БИЛА ВАРВАРСКА =ПЕЛАЗГИСКА =ТН.СЛОВЕНСКА
Сета Италија била венетска и илирска, само тн.словенска, со јазик кој бил варварски и пелазгиски, а
латинскиот јазик не бил народен туку само едно-службен,тој денес е мртов јазик,како што бил/е коине
(тн.старо- грчки) кој потекнал од староегипетскиот. Па се разликува народен и службен (мртов) јазик.
Бидејќи Хелените во Јонија со остров Милет биле варвари (Херодот), тие како Хелени според поимот
Хелен од Тесалија, сосед на Македонија, а никако на Елада, биле само едно- Пелазги како што биле
Македонците ( Јустин). Се заклучува, Хомер пишел само на пелазгиски јазик. Па тој бил варварски, а
варвари биле Македонците.Херодот пишел на јонски говор, што било за Тукидит,Платон, Аристотел...
-тој бил службен кај македонскиот крал Архелај...Филип и Александар Македонски...Филип V и Персеј.
Делата на Хомер од јонскиот со словата од Милет биле преведени на коине, само во Александрија, и
тоа по 300-та г.п.н.е.кога за коине бил составени речник и граматика.Значи,преведувањето на делата
на Хомер било само во 3 век п.н.е.- само во Александрија. Бидејќи Греикот (Гркот), но не Латинот или
Римјанот, Лив Андрониксакал да има дела за народот во Италија, тој во 240 г.п.н.е. создава латински
јазик, кој бил само вулгаренкоине (в=б, народенкоине)- во коине внел народни (тн.словенски) зборови
и така преводите биле поблиски до народот. Значи, од во египетскиот дворасен јазик коине на Белци
и Црнци внел само венетски=илирски зборови, а Италија била само венетска и илирска-тн.словенска.
Се говори, Римјаните вршеле латинизирани на Балканот, од кои произлегле и Романците (Власите),
што е само лага. Ова се потврдува и со Дионисиј од Халикарнас кој во Рим живеел 1 век н.е. Според
него, Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Па Римјаните говореле само со тн.словенски јазик.
Дали има најмеродавен и најнов доказ дека Италија била само варварска=пелазгиска=тн.словенска ?
С амо на пример, Јан Колар докажал дека Италија била словенска. И што станало со неговото книга ?
Била забранета- неа Ватикан ја отстранил. Сите книги кои пишат како Јан Колар (1824) се забранети.
Што уште пишел Колар. Според него, Словените се еден народ и тие треба да се обедини- тие се
350 милиони, за што јас се залагам веќе со децении. Ватикан е прв непријател на нашето
обединување.
Најдобар доказ за заговор врз нашиот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик биле/се Етрурците.
Тие се основачи на Рим, оставштината на Рим биле етрурска, а Етрурците биле Венети како Русите
со своите руни кои содржат тн.Кирилични слова, а го обожувале богот Перун. Со тоа што за авторите
Перун бил словенски бог, тој го обожувале Етрурците и други, тн.словенски народи се само најголема
лага.Важен доказ за тн.словенски народи бил јазикот на Етрурците.Бидејќи според авторите тие биле
Пелазги, тие говореле пелазгиски=тн.словенски. За да се заскрие вистината, како што Европјаните од
Дионисиј сè за Римјаните препишуваат, само не реченицата, тие говореле на варварски и пелазгиски
јазик, јазикот на Етрурците го споредувале со јазици на Централна Африка каде живеат само Црнци,
но без нашите јазици, никако словенскиот и далматинскиот хрватски говор, како соседни говори, што
говори, врз тн.словенски народи со векови има заговор чиј јазик треба да се истреби- ова денес трае.
СУМ ЗАПОЗНАЕТ ДЕКА ВО МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ СЕ СТАВА ПАЛМЕТИНСКА МАСТ, ШТО ЌЕ ГО
ЗАГРОЗИ ЗДРАВЈЕТО НА НАШИОТ НАРОД, КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ИСТРЕБИ. ИМА ЗАПРАШУВАЊА ...
Stojmir Petrov Ne samo sto se stava, tuku od Palminata mast se pravi sirenje i urda koja vo plasticni sadovi se nosi i prodava na
lugjeto.

СЕКОЈ НАРОД КОЈ СОРАБОТУВА СО АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ПОЗНАТИ КАКО
ОДМЕТНИЦИ ТРГОВЦИ НА БЕЛО РОБЈЕ , ДРОГА И ОРГАНИ НА ПРАВОСЛАВНИ, ТЕШКО ЗА НЕГО
Во Југоисток, 08.ноември 2017, е објавено: „9 Милјарди Евра Дрога Скриени Во Тунели: Еди Рама
Директно Го Контролира Шверцот На Дрога!
Дрогата за над 9 милијарди евра е скриена во албанските тунели. Ова го откри поранешниот
албански премиер и претседател Сали Бериша.
Во интервјуто за албанската телевизија News 24, Бериша ја обвини владата, предводена од
премиерот Еди Рама, дека е директно вклучена во контролата на производството и трговијата со
марихуана во земјата.
Сали Бериша ја обвини албанската влада за директно контролирање на шверцот со дрога .
Според Бериша, брат на актуелниот министер за внатрешни работи, Фатмир Јафа , учествува во
трговијата со албански лекови во странство., бизнис од кој серознза профитираат сите“.
ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН- ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно:
а=а, б=б, в=в ... туку описно. Овде би навел само некои библиски имиња: Мојси=мој си (син); Јосиф=ј
осиф=осип го осипаа (насипаа) во бунарот. Исто така, Јаков= јак ков, а никако силен- јак е животно на
Хималаите; Давид=давит со лав да се давит; Голиат=голит- гол...Кумрам=к умрам-само Мртво Море.
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Еве докази: мр е само пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Најдобар
пример е тн.еврејско име Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на тн.еврејски
(сириски арамејски) не значи. Како тоа се објаснува, во Der Große Duden, Rechtschreibung (1971),
страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. Превод: „Богот [е] мој завет“. Кој бил тој
бог: ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. А Eid=завет, заветување, заклетва. Или
инаку кажано, само савет=совет. Па само Стар завет. И па токму ова истогласно толкување на
Елизавет= Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало етнички еврејски
народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- види ги моите книги за
Евреите и нивниот јазик, зашто имам повеќе книги- тие се најдуваат на мојата www.brigien.com.
ДО КОГА РИМ ЌЕ ГИ КРИЕ КНИГИТЕ ОД АЛЕКСАНДРИЈСКАТА, ПЕРГАМЕНТСКАТА И НА ПЕРСЕЈ
(ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ) БИБЛИОТЕКИ, КАКО И ЗА ПРВИОТ И ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ РИМ НАРЕДИ ДА СЕ УКИНИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА , СО ШТО СЕ УНИШТИ МАТИЧНОТО
КНИГОВОДСТВО ЗА ПОВЕЌЕМИЛЕНИУМСКОТО ПОТЕКЛО НА МАКЕДОНЦИТЕ - И СМЕ БЕЗ КОРЕН
Рим не ги победил македонските кралеви, наследници на Македонското Александрово Царство, туку
тие борејќи се меѓусебно кој да зграпчи поголем дел од соседното кралство,сите потпаднале под Рим
Така Рим ги завлаеал просторите на Македонското Царство. За тој цел период Рим сè оплачкал, дури
и уништил. Така тоа било со Библиотеката во Александрија со книжен фонд од 700.000 книгии тоа на
Александријски Птоломејов јазик коине- тој произлегол од староегипетскиот. Следи коине и неговите
наследници (катаревуса и димотики) да не се разбираат со Хомеровиот јазик кој бил само словенски
(германски лингвист Пасоф- 1815), еладскиот лингвист Чулкас (1907), според кого Славо- Македонци
во Лерин говореле Ран Хомеров јазик итн. Со уништувањето на Библиотеката во Александрија нема
повеќе доказ за говорите на Македонците,за кои има оставштина на разни камења на битолски говор.
Како што Рим ја уништил и оплачкал Библиотеката во Александрија, тој истото го направил и со онаа
во Пергам со книжен фонд од 300.000 книги.Тој на тоа не застанал: Рим ја уништил и оплачкал и онаа
Библиотека на последниот македонски крал Персеј-досега не сум нашол податоци за бројот на книги.
Со тоа што Рим сè оплачкал и уништил, тој можел да ја крои историјата онака како што тој тоа си го
сака. Во прилогнаведувам, како тој злочинечки Рим на Македонците им го избришал нивното потекло
старо со милениуми- по налог на Рим се укинува осиромашената Охридска архиепископија, не само
што нејзиниот книжевен фонд беше уништен и оплачкан, беше уништено нашето најсвето матично
книговодство водено со милениуми, и сега повеќе никој не знае какво потекло има. Па со султановата
Бугарска егзархија презимињата беа според дедото, татко на таткото,и со Македонците сè се заврши.
Исто така, никаде ги нема и авторите кои ги наведува Мавро Орбини (1601) за Македонците со јазик
словенски-тн.Словени биле Склавините кои биле само Повеќебожи,а Римјаните биле Христијани итн.
Vanco Tarabunov Sekako deka veruvam i od sekogaš,moeto ubeduvanje bilo: Deka Rim i Vatikan,se najgolemite pakosnici na poveke
mileniumskoto Makedonstvo a bi dodal ušte i glavni vinovnicí za iskrivokolčenata Makedonska vistina i istoriJa! P.S. Pa,neli na dolgo i na
široko se poznati,100-te dena frenetično i razvratno proslavuvanje niz Rimskite ulici!Palejki gi starite pergamenti svoina na Makedonskite
Kralevi i dinastii, siluvanjeto na robinki Makedonki i zverskoto djelatenje na zarobenite Makedonski voini! Ke bide doblesno,dokolku go
priznaat toa! I vo interes na Čoveštvoto,ja rassvetlat vistinata za Biblijskata i so poveke mileniumski,antički koreni Makedonia i Makedonski
narod!!!
Митко Петровиќ Рим е дефакто одговорен за многу злодела, убиства и етнично чистење на не-католично население вклучително и
православното, нивно учество имале сегде кај се убивале луѓе уште од време на крстоносните војни, двете Светски војни па се до
војните во Ех Југославија. Едноставно католичките попови се најголемите слуги на Ѓаволот....

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ Е БУГАРСКИ ЈАЗИК- МАКЕДОНСКИОТ Е САМО МАКЕДОНСКИ
Ilija Casule пиши: „...Овде ќе зборувам за бугарскиот јазик. Несомнено е дека македонскиот и
бугарскиот се сродни јазици, тоа е очигледно, но меѓу нив има клучни разлики. Жариштето, центарот
на балканските јазични процеси се наоѓа во Југозападна Македонија. (Тука е битен и аромнскиот
јазик.)Таму тие се најрадикални, темелни, централни (како на пр. во удвојувањето на објектот,
тројниот член, губењето на инфинитивот, акцентот). Како се оди од Југозападна Македонија на север
и на исток во брановиден облик овие одлики губат на сила и се релативизираат или се губат. Оттаму
се појавуваат важни разлики меѓу македонскиот и бугарскиот. Фонологијата е многу различна, исто
така. Во лексиката тоа е уште поизразито, на пр. бугарскиот обилно позајмувал од рускиот а
македонскиот не. Бугарскиот има и лексеми од старобугарскиот несловенски татарски јазик а
македонскиот од старите балкански јазици. (Кон Македонија гравитираат и преодните српски
торлачки говори кои се зборуваат во Југоисточна Србија и Јужно Косово.)
Уште во старословенскиот период се појавуваат разлики меѓу истокот и западот.
Ако се погледне мапата на Балканот такви разлики постоеле и меѓу Бригите и Пајонците од една
страна (Македонија) и Траките (Бугарија) од друга (тоа се должи и на конфигурацијата на теренот).
Затоа бугарскиот исток нема усет за Македонија и за македонството.
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Разликите меѓу македонскиот и бугарскиот се како тие меѓу шпанскиот и португалскиот.
Затоа напишав: македонскиот јазик е македонски јазик“.
ЗАРАДИ САД- И ЕВРОПА- ЅВ ЕРИШТА СО ТН.ЧОВЕЧКИ ЛИК НИЗ ЧИИ УСТИ ТЕЧЕ ПРАВОСЛАВНА
КРВ БЕЗ ПРЕКИН ДЕЛО НА ВАТИКАН ОД 1071 ГОДИНА...И ДЕНЕС ВО ПОЛЗА НА ЕЛАДЦИ ЦИГАНИ
СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ОД 14-15 ВЕК СО СВОЈ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК САМО СО
ПОТЕКЛО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ, БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИОТ СО СВОЈОТ
ТАТАРСКИ= ЧУВАШКИ ЈАЗИК И АРНАУТИ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) 90% И ШКИПТАРИ 10%
ДВА ПОСЕБНИ НАРОДИ КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ... ЗАЕДНО СО ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК
КОЈ Е МОНГОЛСКИ ( ГУСТАВ МАЈЕР ) ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ ТЕШКО ИЗУЧУВААТ РОДОВИ НА
БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ= ТН.СЛОВЕНИ) САКААТ 100% ДА ГО ИЗБРИШАТ МАКЕДОНСКОТО, ДУРИ ВО Р .
МАКЕДОНИЈА ДА ГО ВНЕСАТ КАКО ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК
ИЗЕДНАЧУВАЈЌИ СЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЕГИПЕТ
ЗА ВРЕМЕ НА БРИГИТЕ= БРСЈАЦИТЕ СО БИТОЛСКИОТ ГОВОР 21 В ., ПОТВРДЕН ОД МАКЕДОНЦИ
КАЈ СЕКОЈ НАРОД СО СВОЈА ДРЖАВА ИМА ИДЕОЛОШКА БОРБА . ТАКВИ БОРБИ БЕА МЕЃУ ОНИЕ
ЗА КРАЛОТ И КОМУНИСТИ. КАКО ВО СЕКОЈ ДРЖАВА ТАКА ИМАЛО И ВО КРАЛСКА БУГАРИЈА . ВО
ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА
БУГАРИЈА А И ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА ШКИПТАРИЈА - ПРВАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА
ГЕРМАНИЈА , А ВТОРАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА ИТАЛИЈА . МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЗАНАЕТЧИИ,
ТРГОВЦИ, КОМУНИСТИ, СВЕШТЕНИЦИ... СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИТЕ ЗА СВОЈА НАРОДНА
ДРЖАВА СО СВОЈА САМОСТОЈНА ЦРКВА ВО ОЧИТЕ НА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА , ПРОТИВ
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И СРПСКАТА ЦРКВА ЕЛАДЦИ (ТН. ГРЦИ) И ШКИПТАРИ КАКО НАРОДИ БЕЗ СВОИ ЦРКВИ НЕ СЕ ИСТОРИСКИ НАРОДИ
СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО ИМАЛО САМО КНЕЗ ВО СОФИЈА И СУЛТАНОВ ЕГЗАРХ
ВО ЦАРИГРАД НА БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА . БУГАРСКА ДРЖАВА СО БУГАРСКОТВОРЕН НАРОД
ИМАЛО САМО ОД 1908 ГОДИНА. БУГАРСКАТА ДРЖАВА БИЛА КРАЛЕВИНА , А КРАЛОТ БУГАРИТЕ
ГО НАРЕКУВАЛЕ ЦАР . ТОЈ ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛ САМО КРАЛ НА КНЕЖЕСТВО КОЕ ПОСТАНАЛО
КРАЛСТВО. БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА СТАРА ДРЖАВИ ТУКУ САМО ОД 1908 ГОД.,
КРАЛОТ БИЛ САМО КРАЛ- НИКАКО ВРЕДЕН ЦАР . КРАЛОТ СО БУГАРСКОТО КРАЛСТВО БИЛЕ ВО
СОСТАВ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА ВО СИТЕ ПРЕВИРАЊА , ДУРИ И ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА . ОВА БИЛО ПОВОД БУГАРИЈА НА ГЕРМАНИЈА ДА ГИ ИСПОРАЧА ЕВРЕИТЕ КОИ
СИТЕ ЗАВРШИЛЕ СО СМРТ НА РАЗНИ НАЧИНИ. ТАКВИ БИЛЕ ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА , САМО
НЕ ОД БУГАРИЈА КОЈА ДО ДЕНЕС ГО ИМА ПОД ОКУПАЦИЈА ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
СО СВОИТЕ МАКЕДОНЦИ. ЗА ГЕНОЦИТОТ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ ЕВР ЕИ ИСПОРАЧАНИ СО СВОИ
БУГАРСКИ ВАГОНИ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА Е ПОТВРДЕНО И ДОКАЖАНО. ЗНАЧИ, САМО
ЕДНО: КРАЛСКАТА ДРЖАВА БУГАРИЈА ОД 1908 ГОДИНА ОСТАНАЛА ФАШИСТИЧКА. ТОКМУ ЗА
ОВА СЕ ПОЈАВИ ЕДЕН СУДИР МЕЃУ Р .МАКЕДОНИЈА И Р .БУГАРИЈА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
КОГА Р .МАКЕДОНИЈА ПОСТАВИ СПОМЕН ОБЕЛЕ ЖЈ Е ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВР ЕИ .ПА НАПРОТИВ ,
ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ГИ СПАСИЛА БУГАРСКИТЕ ЕВРЕИ . ОД НАВЕДЕНОТО СЕ ЗАКЛУЧУВА , Р .
БУГАРИЈА БИЛА ФАШИСТИЧКА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВР ЕИ И МАКЕДОНЦИТЕ ОД Р .МАКЕДОНИЈА
ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БРАТСКИ ИСТРЕБУВАЈЌИ ГО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
СО ФАШИСТИЧКИ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ), СО СВОЈА КОНЕЧНОСТ 2017 ГОД.
Ivan Somcevski ni kral ni ti car ami samo knez Ferdinant.

БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАД ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ОВА СЕ ОБЈАСНУВА ДВОСТРУКО: 1)
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО ЕГИПЕТ - МАКЕДОНЦИ
ПТОЛОМЕИ ПОТВРДЕН ВО КАМЕН РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ ... КАКО БИТОЛСКИ ГОВОР ОД 21 ВЕК ...И
ДРЖАВНОТВОТВОРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА КОГА МАКЕДОНЦИТЕ
СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА - ВО ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА СЕ УПОТРЕБУВАЛ
БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ . ПА И ЗАТОА
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ИМ ВЕЛЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ДА СИ ПИШАТ НА БРСЈАЧКИ ГОВОР , НИКАКО
НА БУГАРСКИ КОЈ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛ САМО СТРАНСКИ ЈАЗИК. ВАКВИОТ ЈАЗИК БУГАРСКИ
НЕРАЗБИРЛИВ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БЕШЕ ДУРИ ЗА АСНОМСКИТЕ МАКЕДОНЦИ АНТИФАШИСТИ
КОИ КРВАВО И ЖЕСТОКО СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ БУГАРСКИТЕ ФАШИСТИ. 2) ЗАРАДИ ТОА ШТО
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ ВТОРИОТ БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА - ПРВИОТ
БИЛ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИ ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК- ВО 2/2 НА 20 ВЕК БУГАРИЈА
РЕШИЛА СВОИТЕ ФАШИСТИЧКИ БУГАРИ ДА ГИ ПРИБЛИЖИ НА АСНОМСКИ АНТИФАШИСТИЧКИ
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МАКЕДОНЦИ СО ТРЕТ ЈАЗИК ПОБЛИЗОК НА БРИГИСКИОТ=БРСЈАЧКИОТ ГОВОР (ЈАЗИК). СЛЕДИ
„БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАД ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“- ПА Е ГЛУПАВИ БУГАРИ БЕЗ РАЗУМ
СМРТ НА СЛОВЕНИТЕ СЛОБОДА НА МАКЕДОНЦИТЕ. БИДЕЈЌИ ЗА СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ НЕМА
НИЕДЕН МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ (РАСТЕНИЕ , ЖИВОТНО, КОЛА, КОЛЦЕ , ДЕЛ ОД КОЛЦЕ ..., САД-ЧЕ ,
ПАРА БИЛО ШТО) НА ПРОНАОЃАЧОТ МУ СЛЕДИ НОБЕЛОВА ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА НАГРАДА ЗА
ПРЕСЕЛБА НА СЛОВЕНИ ОД НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА ,А МАКЕДОНЦИТЕ ДНК-СЕ БЛИСКИ САМО
НА КРИТ СО КРИТЈАНИТЕ, НО НЕ ПОДУНАВЦИТЕ ИЛИ ЗАТКАРПАТЦИТЕ . СО ТОА ШТО ВО ОВАА
НАША САМО НАША МАКЕДОНИЈА СО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНЕЦОТ
ПАСОФ-1815, ДУРИ ЕЛАДЕЦОТ ЧУЛКАС- 1907...) НЕ ПРОГЛАСУВААТ САМО СЛОВЕНИ, А ТАКВИТЕ
ЖИВИСУШТЕСТВА ИСПРАЕНИ НА ДВЕ НОЗЕ ИСТОРИЧАРИТЕ (ХЕРОДОТ,ТУКИДИД...ПРОКОП ...)
НЕ ПОЗНАВАЛЕ, ТУКУ СПОРЕД ПРОКОПИЈ (6 ВЕК Н. Е.)...САМО СКЛАВИНИ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ
СО СВОЈОТ ХОРА КОЈ БИЛ КРИШНА НА ВЕДИТЕ ВО ИНДИЈА , ХОРУС ВО ЕГИПЕТ , САМО ЗАРАДИ
ТИЕ НЕПОЗНАТИ СЛОВЕНИ ВО ИСТОРИЈАТА ВО СТАРА И НОВА ЕРА ВО ЦЕЛ ПРВ МИЛЕНИУМ
НА МАКЕДОНЦИТЕ ТЕШКО ИМ СЕ ПИШИ- „СМРТ НА СЛОВЕНИТЕ СЛОБОДА НА МАКЕДОНЦИТЕ “
МАКЕДОНСКИ ИСТОРИЧАРИ ИМА ТРИ ГРУПИ: 1) МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ. СЛОВЕНИТЕ
ДОШЛЕ ОД НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА , А НЕАНДЕРТАЛОТ БИЛ МАЈМУН СО ЧВРСТ ЧЕРЕП САМО
НА ОДРАСНАТ ЦИЦАЧ А НЕ ФЕТАЛЕН МЕК НА ЧОВЕК- СИТЕ ВИДОВИ МАЈМНУНИ ИМААТ ПО 48
ХРОМОЗОМИ, А ЧОВЕКОТ 46. БИДЕЈЌИ ДОСЕГА НЕ СЕ ДОБИЛ МЕЃУПРОИЗВОД, МАЈМУНИТЕ СО
ЧОВЕКОТ НЕМАЛЕ ВРСКА . СИТЕ КРВНИ ЧОВЕЧКИ ГРУПИ СЕ МАЈМУНСКИ ОД САМИОТ ПОЧЕТОК
А ПРВА ЧОВЕЧКА ГРУПА БИЛА САМО 0- ПОТОА СЛЕДАТ А, ПА Б И ВО НОВАТА ЕРА АБ . БИДЕЈЌИ
ВО ЕМРИОНАЛНИОТ РАЗВИТОК ЧОВЕКОТ НЕ ЛИЧИ НИКОГАШ НА МАЈМУН, ДАРВИН НАПРАВИЛ
ОГРОМНА ГРЕШКА , ДУРИ НА ЧОВЕКОТ ДУША МУ ВДАХНАЛ БОГОТ. БОГОТ БИЛ ЕВРЕЈСКИ, КАКО
ХРИСТИЈАНСКИ И ИСЛАМСКИ. 2) МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ СО ОЛИМПИСКИ БОГОВИ,
ОД 6 ВЕК СО СКЛАВИНИ КОИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА, ИСТОВЕТЕН НА КРИШНА И ХОРУС . ТАКВИ
ИМАЛО ДО РЕКАТА РАЈНА.СПОРЕД АПОСТОЛ БОНИФАЦИУС (8 ВЕК) СКЛАВИНИТЕ (СЛОВЕНИТЕ )
БИЛЕ ОДВРАТНА РАСА КОИ ГИ ПОКАТОЛИЧУВАЛ. ТИЕ БИЛЕ СО ТРАДИЦИИ НА ТРАКИТЕ ЗА КОИ
ПИШИ ХЕРОДОТ. ТАА ОДВРАТНА РАСА ЈА ИСТРЕБУВАЛ И ХИТЛЕР , ШТО И ДЕНЕС ВАЖИ. ДУРИ
СКЛАВИНИ ИМАЛО ВО ШПАНИЈА (АРАПСКИ ИЗВОРИ). 3) НАЈПАМЕТНИ БИЛЕ ОНИЕ КОИ ПИШАТ.
ВО МАКЕДОНИЈА ДОШЛЕ СЛОВЕНИТЕ И ГИ НАШЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ . И ШТО ПОТОА ? ПА ТИЕ СИ
ИМАЛЕ ГРУПЕН СЕКС ,И ТОА НА ЕКС И СЕ ДОШЛО ДО ЕДЕН КОМПЛЕКС ОД КОГО НИ НЕМА СПАС
ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОЈА БИЛА АПОСТОЛСКА- БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА БИЛА СУЛТАНОВА .
ПА АКО МПЦ БИ БИЛА ПОД БПЦ,МПЦ ПОВЕЌЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
Во EXPRES.MK, на 17.11.2017, беше објавен следниот напис:
„Владика Наум: БПЦ да ја признае МПЦ- ОА и така ќе ѝ стане мајка!
Владиката Наум побара од Бугарска православна црква (БПЦ) да ја признае автокефалноста на
Македонска православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ- ОА) и на тој начин, според него, ќе
ѝ стане црква-мајка.
„Сметаме дека автокефалноста на МПЦ- ОА не е призната од политички причини. БПЦ има шанса со
самото признавање на МПЦ- ОА да стане мајка на МПЦ- ОА. Тоа е ретка историска шанса, која БПЦ
не треба да ја пропушти“, изјави митрополитот струмички за приватната бугарска телевизија БТВ.
Во интервјуто направено во Струмица тој нагласи дека Македонија и Бугарија имаат заедничка
религиозна историја.
„Ние сме биле дел од Бугарска Егзархија. Луѓето тогаш (кон крајот на 19. век и во почетокот на 20.
век) биле разделени меѓу Егзархијата и Цариградска патријаршија, но повеќето биле егзархисти“,
изјави владиката Наум.
Тој го оцени и како многу значаен за црковниот дијалог договорот за добрососедство што го
потпишаа премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов, истовремено изразувајќи жалење што архиереите
не го следеле примерот на политичарите.
„Црковните лица требаше да бидат пред политичарите“, смета митрополитот на Струмичката
епархија на МПЦ- ОА“.
На 20.11.2017 имав над 3000 ФБ - пријатели.
БИДЕЈЌИ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ПОЗНАВАЛ ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК НА ГАБОРИС ГАБОРОТ
ТАТАРСКИ, НИТУ БУГАРСКИОТ СО ГОВОР ОД ВАРНА НА СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО
СОСЕ СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА , ТОЈ СО СВОИТЕ БРСЈАЦИ НЕ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ
НИКАКВИ БУГАРИ. ПА ТОЈ ИМ ВЕЛЕЛ НА СВОИТЕ ДА НЕ ПИШИТЕ НА БУГАРСКИ ТУКУ БРСЈАЧКИ.
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БРСЈАЧКИ БИЛ И БИТОЛСКИОТ ГОВОР НА КОГО ГОВОРЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕЈЦИ ВО
ЕГИПЕТ. ЈАЗИКОТ БИЛ НАШ БРИГИСКИ, А БРИГИСКА ОСТАВШТИНА ИМА ДУРИ ВО ТЕТОВСКО.
БРИГИСКИОТ БИЛ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА КОГО СЕ ГОВОРИ ВО АСНОМСКА Р .МАКЕДОНИЈА .
БИДЕЈЌИ БУГАРИТЕ ИМАЛЕ И ТРЕТ БУГАРСКИ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ОД 2/2 НА 20 ВЕК, НАШ ГРИГОР
ПРЛИЧЕВ ОВОЈ НЕ ГО ДОЧЕКАЛ. СО ТОА ШТО СЕКОЈ НАРОД ИМА САМО ПО ЕДЕН ЈАЗИК А
БУГАРИТЕ ТРИ ЈАЗИКА , ЗА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ДОСТАПНИ, ТОЈ И МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО
МАКЕДОНЦИ СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ ЈАЗИК ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА
Borislav Krstovski Vo Tetovsko posebno vo selata (ponaglasen vo severo istocniot del), koj malku se razlikuva od gradskiot, se govori na
jazik i akcent skoro identicen kako Bitolskiot so mnogu mala razlika. Koga slusam Bitolski duri i da nema razlika osim vo zvukot kako da odi
malku na poblag pevliv nacin.

ПОИМОТ БУГАР ОЗНАЧУВА ЈАЛОВ . БУГАРИТЕ ОСТАНАЛЕ ЈАЛОВ НАРОД БЕЗ СВОЈА ИСТОРИЈА ,
СВОЈА КУЛТУРА...ЗА БУГАР КАКО ЈАЛОВ НА МАКЕДОНСКИ СЕ ВЕЛИ ИЗБУГАРИ КОБИЛАТА. ОВА
ЗНАЧИ ТАА ДА ПОМЕТНИ. ЕВЕ ГО ДОКАЗОТ: БУГАР = Б ( В )УГАР - УГАРОТ Е НЕПЛОДЕН, И ЗАТОА
НЕПЛОДНАТА ПОВРШИНА СЕ УГАРИ ЗА ТАА ДА СТАНЕ ПЛОДНА. ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВРЕДНОСТ
НА ПОЧВАТА, ТАА СЕ УГАРИ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ ГОДИНИ. СЛЕДИ ДОКАЗ- ИСТОРИСКО УГАРИТ,
ШТО Е БРИГИСКИ= БРСЈАЧКИ- НИВАТА ДА СЕ УГАРИТ (УГАР ОСТАВИ). ДУРИ ВОЛГАР =ВОЛГ АР :
ВОЛГ= ВОЛК=FOLK=ФОЛК=ПОЛК ДО ПОЛКА (НАРОДЕН ТАНЦ), А ФОЛК=ПОЛК Е САМО НАРОД. ДА
НЕ СЕ ИЗУМИ ВУЛГАРЛАТИНСКИ (НАРОДЕНЛАТИНСКИ)- ЛАТИНСКИОТ ИЗМЕШАН СО НАРОДЕН
Мићко Крстић Реч бугар у Егејској Македонији означава нешто покварено и труло. Када се пшеница поквари Егејци кажу да се
"избугарила".

НИКОГАШ НЕМАЛО ШКИПТАРСКА АЗБУКА ОД БИТОЛА 1908 ГОДИНА- ТАА БИЛА РОМАНСКА ОД
ВЛАШКО СЕМЕЈСТВО ЧИИ НАСЛЕДНИЦИ ДО ДЕНЕС ЖИВ ЕАТ ВО БИТОЛА КОИ НЕ ГО ЗНААТ ТОЈ
ЈАЗИК. ПОВЕЌЕПАТИ МТВ2 СО НИВ ПРИКАЖА ЕДНА ЕМИСИЈА ЧИЈ ВОДИТЕЛ СО СЕМЕЈСТВОТО
ГОВОРИ МАКЕДОНСКИ, А ИМА НАПИШАН ПРЕВОД СО СЛОВА ЗА ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ ОСТАНА
САМО ТН.СЛОВЕНСКИ, МАКЕДОНСКОТО Ѕ...ДУРИ ГЛАСОВИ НА ВУК КАРАЏИЌ КОЈ ТВОРЕЛ ВО 19
ВЕК. ОВА ГОВОРИ, ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ, СО НОВ И НЕПОЗНАТ
ЈАЗИК ПРЕД 19 ВЕК. КАКО ДОКАЗ ДЕКА ЈАЗИКОТ БИЛ НОВ ЗА НЕГО ПИШУВА И ФРАНЦУЗИНОТ
АМИ БУЕ- ЈАЗИКОТ СЕ СОЗДАВА ВО 19 ВЕК, ВО НЕГОВО ВРЕМЕ . ОВА ГО ПОТВРДУВА ДОКАЗОТ,
ШКИПТАРИТЕ НЕ САКАЛЕ ШКИПТАРСКИ ТУКУ ТУРСКИ. СЛЕДИ ПРВА ШКОЛА НА ШКИПТАРСКИ
БИЛА САМО ВО 1924 ГОДИНА, ШТО БИЛО ДЕЛО НА АВСТРИЈА И ИТАЛИЈА . ПА ТОЈ ШКИПТАРСКИ
ЈАЗИК СО РОМАНСКИ СЛОВА И СО ДВЕ ТОЧКИ КАКО ВО ГЕРМАНСКИОТ, ДУРИ КАКО ТУРСКИОТ,
НЕ Е НА ШКИПТАРИТЕ ТУКУ НА ИЗРОДИ ПО УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
ПОД КОЈА БИЛА СЕТА ШКИПТАРИЈА , ВО 19 ВЕК ПОД СВ .ДИМИТРИЈА - БИТОЛА, И БИТОЛА БИТНА
Zoran Stojanovski Vlasite Kirjas.
Momcilo Stojanovski Babata na Risto Kirjas.
Emilija Geleva I nikogas realno nisto ne se slucilo vo taa kukja vo Bitola toa e laga. Za da ja formiraat Albanija, Zapadnite zemji izbraa stotina
mladi momci od Albanija, gi educiraa vo Romanija i im ja sostavija azbukata. Gi donesoa vo Makedonija so dolgorocna cel za nejzino
raznebituvanje. Podocna, Vlado Maleski ja "otkri" kukjata vo Bitola vo koja nikogas ne se slucilo formiranje na nekakva si albanska azbuka. Vi
se molam za koe pleme zboruvame do pred sto godini bile nepismeni. Se e napisano i otkrieno vo slednata kniga.

ЗОШТО БУГАРИЈА Е МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ 1 ? ЗАТОАШТО СО СВОИТЕ БУГАРИ ВО Р .
МАКЕДОНИЈА , БУГАРСКИТЕ ПАСОШИ...И УНИШТУВАЊЕТО НА СЕ МАКЕДОНСКО, МАКЕДОНЦИТЕ
ВО Р .МАКЕДОНИЈА БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ СНИЖАТ, А АРНАУТИ (ТАТАРИ, ЧЕРКЕЗИ И ШКИПТАРИ)
ДА БИДАТ 50%- ЖЕЛБИ АРНАУТСКИ. ПА МАКЕДОНЦИТЕ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА БИДАТ МНОЗИНСКИ
НАРОД, И МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЕТО ПРАВОСЛАВИЕ ЌЕ ЈА ИЗГУБАТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА
ДРЖАВА . АКО ВАКВИТЕ ЖЕЛБИ БИ ГИ ОСТВАРИЛА БУГАРИЈА , НАСЛЕДСТВО НА ГАБОРИС САМО
ГАБОР ТАТАРСКИ, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ТН.СЛОВЕНСКИ ЌЕ БИДЕ ПОРАЗЕН, СО ШТО И
БУГАРИТЕ СО СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК СЕ ГУБИТНИЦИ. СЛЕДИ ЕДНО: БУГАРИ=ЛУДАЦИ
БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА КОЈА БИЛА
ПОД ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОЈА , СЕ ОТКАЖАЛА ОД ИМОТИТЕ НА НЕЈЗИНИТЕ МАКЕДОНЦИ,
ЗА КОИ ПОТПИШАЛА ДОГОВОР СО ГРЦИЈА ДА НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА НИВ - ТАА Е ЗЛОСТОРНИЧКА , И
КАКВА ДРСКОСТ, БЕЗ СРАМ И ОГРОМЕН НЕОПРОСТИВ ГРЕВ БПЦ САКА ДА БИДЕ МАЈКА НА МПЦ
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА ,А НЕЈЗИНИТЕ ЧЕДА ОД Р .МАКЕДОНИЈА И ЕЛАДА ГИ ДОСОТРУВА
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БУГАРСКАТА ДРЖАВА И ЦРКВАСО БУГАРАШИТЕ ОД Р .МАКЕДОНИЈА ЗА БУГАРИЗАЦИЈА НА МПЦ
Во Makfax od 25 ноември 2017 го објави насловот:: „Патријархот Неофит до Радев: Ќе бараме
позитивно
решение
со
МПЦ“:
„Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединети во желбата за развојот и
продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Ова бил
заедничкиот став на претседателот Румен Радев и бугарскиот патријарх Неофит, кои по иницијатива
на
претседателот,
одржале
средба
во
текот
на
денот,
пренесува
БГНЕС .
За време на средбата била истакната важноста на потпишаниот билатерален Договор за
пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, којшто
ја зајакнува меѓусебната доверба, го поттикнува развојот на билатералните односи и претставува
позитивен чекор во процесот на европска интеграција на Република Македонија.
Патријархот Неофит го запознал претседателот со писмото на Македонската православна црква, кое
беше испратено до Канцеларијата на Светиот синод на бугарската црква за евхаристичкото единство
на БПЦ со МПЦ и го уверил во добрата волја од страна на Бугарската патријаршија. Ова прашање
треба да биде разгледано на состанок на Св. Синод на БПЦ, а темата за автокефалноста на МПЦ ќе
биде
разгледана
и
со
останатите
помесни
православни
цркви“.
Била само една цел:„Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединети во желбата за
развојот и продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија“. Следи
ова дело било поттикнато од бугарски историчари, академици... и политичари, што било подржано не
од Македонци туку од бугарашите во Р.Македонија кои оспоруваат сè македонско, Македонците биле
српски производ, од Коминтерната и од Тито, а Бугарите само од Габорис само едно- Габор татарски.
ПА БИДЕЈЌИ „ВО 1870 ГОДИНА СЕ ПОЈАВИ ЕДЕН НАСТАН ОД ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ - ТУРЦИЈА ЈА
ВОСПОСТАВИ АВТОНОМИЈАТА НА БУГАРСКАТА ЦРКВА СО НАЗНАЧУВАЊЕТО НА БУГАРСКА
ЕГЗАРХИЈА “, А ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ВО 1767 ГОДИНА СУЛТАНОТ ДА ЈА УКИНА , СЕ
ПОТВРДУВА, НЕ МОЖЕ АПОСТОЛСКАТА ОХРИДСКА ЦРКВА ДА ИМА БИЛО КАКВА ВРСКА СО НА
СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА КОЈА ОД НЕА БИЛА СО МИЛЕНИУМИ ПОСТАРА . И СЛЕДИ
НЕНАДЛЕЖНИОТ СУЛТАН ВО ПРАВОСЛАВИЕТО ВО 1767 ГОДИНА ЈА УКИНА ПАВЛОВАТА ЦРКВА ,
ЗА ПО 103 ГОДИНА ДА ОСНОВА БУГАРСКА ЦРКВА - ПРЕДРСКО Е ОХРИД ДА ПРИЗНАЕ СУЛТАН
ДОКАЗ- МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19 ВЕК НЕ САКАЛЕ ДА СЕ ПОД СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА
Преземено: Алекса Попов од Прилеп за македонската желба за македонско училиште и посебна
македонска црква.
Како историски документ за настојувањето за отворање на Македонско училиште и црква е изјавата
потпишана од група граѓани од Прилеп, на чело со свештениците Алекса, Јован ( Јон), и Спасе
Игуменов, а која е упатена до турските власти на 2 јули 1887 година, со која се бара и заштита од
поглаварот на католичката црква – папата. Таа изјава дословно гласи:
“Ние, долупотпишаните од град Прилеп, поданицина Неговото Императорство и Величество,
августешиот сулатан Абдул Хамид втори, желаеме да имаме македонско народно училиште. И како
ние не сме родом Бугари, затоа не познаваме Црковна општина и нивни училишта. За религиозна
заштита го познаваме папата, но без измена на догмите на православната црква.
1887 јули 2-ри Прилеп“
ДА СЕ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО 21 ВЕК, ОСПОРУВАЧИТЕ ВО БУГАРИЈА СЕ ЛУДАЦИ
Основно човеково право е секој да биде она што тој сака. Македонци имало во старата ера и новата
ера. Нивните говори од старата ера се задржале во новата ера. На пример со Бригите денес Брсјаци
и Пеонци Мариовци-според Мара. Иако нивни симбол бил богот Арес=јарес=јарец, со негови рогови е
претставен и македонскиот крал Пир, што било и со Ѓорѓи Кастриот=тн.Скендербег, до денес постои
говорна разлика- Мариовците немаат датив (кој=Н, кого=А, кому му-нему му братучед [=чедо брату]
=Д и чиј=Г)...Следи Македонците до денес си ја почитуваат својата историја. Токми затоа тие ја учат
својата историја, не на Бугарите: Аспарух...султаново Бугарско кнежество, Бугарска држава од 1908
година со службен јазик со говор од Варна кој не го разбирале Брсјаците, порадишто Григор Прличев
им велел, тие да не пишат на бугарски јазик кој не го разбираат туку само на брсјачкиот= бригискиот.
Бидејќи со АСНОМ, кој бил за во борба против фашистичка Бугарија и фашистички Арнаути, брсјачки
станал македонски службен јазик, тој до денес е службен. Нашиот македонски јазик кој бил бригиски=
брсјачки говорен во Египет- Розета..., тој немал врска со било што бугарско. Тоа што Бугарите велат,
„немало македонски јазик, туку дека е писмено- регионална“, е произволно, затоашто таков термин не
постои во лингвистиката, потврдено од лингвисти, а не само Бугари, бугараши и бугаристи од полза.
Бидејќи Македонците биле, се и ќе бидат Македонци со свој јазик, оспорувачите се потполно лудаци.
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МАКЕДОНСКАТА БИБЛИЈА (2006) ФАЛСИФИКАТ- БЕЗ ПЕЧКИ ЗА СПАЛУВАЊЕ ЛУЃЕ (НЕ- ЕВР ЕИ )
Втора книга царство „12 Господ го испрати Натан пророкот кај Давид...31 А народот што беше во
него, го изведе и му наложи да работи со пили, со железни гребла и со железни секири, или пак ги
испрати да печат тули. Така постапи тој со сите амонски градови. Потоа Давид се врати со сиот
народ во Ерусалим...“.
Владимир Алексејевич Истархов пиши: „За време на царот Давид Евреите ѕверски и со патолошки
садизам го уништиле целото население на Рава Аменитска, фрлајќи ги живи луѓето под тестери, под
железни млинови, под железни секири и во печки за спалување (2 Царство 12:31). Ова што го има кај
Истархов, го пишат и други.
ЗОШТО МАСОНСТВОТО Е ШТЕТНО ВО Р .МАКЕДОНИЈА ? ЗАТОАШТО ТОА Е ЕВР ЕЈСКО ...СОРОС ...
„Масонството е еврејски институт, на кој историјата, степените, обвинувањата, паралелите и
објаснувањата се еврејски од самиот почеток до крајот“. (Рабин Исаак Ваиз)
ШКОТСКА ДВОЈНА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД
За врските на Македонците е пишувано повеќепати, посебно за 7/8 ритам во Македонија- Шкотска...
Дејвид Ливингстон (2011), Тероризам и илуминатите, пиши: „Темпларскиот избор на Шкотска не бил
случаен. Тие мошне добро пресметале дека токму во Шкотска ќе бидат безбедни од раката на
Католичката црква, и тоа под закрила на Роберт Брус, иако заедно со шкотскиот народ, тој подоцна
бил екскомуницирал поради војната против англискиот крал Едвард II. Но, можеби за поврзување со
остварениот брак на Маргарета, ќерката на Агата (ќерката на Гаврил Радомир, син на цар Самуил), и
шкотскиот крал Малколм III“.
Igor Petrov Dali gajdata sto ja upotrebuvaat shkotite ja prevzemale od kaj nas, pa i muzickiot ritam?
Risto Ivanovski Овцата била само балканска- гајда со овчка кожа.
Risto Ivanovski Фустани, чорапи...како во Пелагонија, с.Кикуречани до Битола итн.

БУГАРИТЕ НА БУГАРИЈА И БУГАРАШИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ГИ ОСТВАРУВААТ ЗАЛОЖБИТЕ НА
ВАНЧО МИХАЈЛОВ ОД КНИГАТА МАКЕДОНИЈА ШВАЈЦАРИЈА НА БАЛКАНОТ БЕЗ МАКЕДОНЦИТЕ
А САМО СО БУГАРИ И АЛБАНЦИ. САМО ТОЈ КУТРИОТ ВАНЧО (ИВАН) СО СИТЕ КУТРИ БУГАРИ И
БУГАРАШИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА СОЗДАВААТ НОВ ТН.НАРОД АРНАУТИ КАКО ГЕГИ 90% МЕШАНЦИ
НА ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО ШКИПТАРИ 10%, КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ, НЕ ОПШТЕЛЕ ,
НЕСТАПУВАЛЕ ВО БРАК,БУГАРИТЕ И БУГАРАШИТЕ ГО ПОДРЖУВААТ НИВНОТО ОБЕДИНУВАЊЕ
А ВО Р.МАКЕДОНИЈА ГО ДЕЛАТ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ЗА ДА БИДАТ ПОБЕДНИЦИ АРНАУТИ.
БУГАРИЈА НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРОТ БИЛА, Е И ЌЕ БИДЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЗЛОЧИНЕЦ БР .1
Bobby Gorgioska Strashno shto napravi belata rasa vo SAD,

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ИГРАЛ ТОПКА; ТОПКА ИГРАЛЕ БАСКИТЕ И МАИТЕ- СО ИСТ ЈАЗИК
Ние учиме, топката била донесена од Англика.Пак, Британија имала илирски традиции кои укажуваат
на балканско потекло. Ова го потврдуваат домашните животни- со потекло од Балканот. Таква била
овцата, од чија кожа се прави гајда, а Шкотите со ритам 7/8 како нас, со фустани но не со панталони
што било традиција во Пелагонија. Шкотското може да се спореди со она во с.Кукуречани-Битола. Не
случајно, Скотите го слават Алексадар Македонски кој играл топка, што било со Баските и Маите. За
потсетување, флотата на Александар Македонски изчезнала во Patifik=пат тифик=тивик=тивок- тих...
Бискупот Диего де Ланде, кој живеел во шестанесеттиот век и бил главен хроничар за необичните
традции на Маите забележал дека многу баскиски зборови имаат исто или слично значење и кај
Маите. Токму затоа „ Еден Баскиец- запишал бискупот Диего де Ланде- можел убаво да се разбере со
припадниците на овој необичен народ“. Следи според Олга Луковиќ- Пјановиќ: „српскиот е близок на
санскритскиот јазик, со кого се потврдува дека 3.000 зборови од времето на ‘Рг-Веда’ па сè до денес
без да се променат ни по облик ниту по смисол“. Етрурците се разбираат со српскиот јазик, а „можат
да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Па авторката
се потврдува дури со тн.словенски темен вокал кој го имаат сите јазици во Франција, и португалскиот.
БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ ДУРИ ВО 16 ВЕК БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ, А ЕВРОПЈАНИТЕ ОД 15 ВЕК ДО
ДЕНЕС ИНДИЈАНЦИТЕ ГИ СОТРЕЛЕ И СТАВИЛЕ ВО РЕЗЕРВАТИ, ТИЕ СО НИВНАТА САД НАТО И
ХАЗАРСКИ КАПИТАЛ СО ВИСОК МОНГОЛСКИ УДЕЛ НА МОНГОЛИ ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ ДЕНЕС СЕ
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ПОЗНАТИ ГЕГИ 90% СО СВОИТЕ 10% СОБРАЌА ШКИПТАРИ И ТАТАРСКИТЕ БУГАРИ ЖЕСТОКО
СЕ БОРАТ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ САМИ ДА СЕ УКИНИМЕ,БЕЗ ДА ПОСТОЈАТ РЕЗЕРВАТИ- БАНДИТИ
ПА БИДЕЈЌИ ЕВР ЕЈСКОТО МАСОНСТВО НЕ УСПЕАЛО, СЛЕДЕЛ „СВЕТСКИ ИЗРАЕЛСКИ СОЈУЗ “
Емил Антонов пиши: „Во 1860 г. е создаден ‘Светскиот израелски сојуз’, како официјален
гласноговорникна Синедрионот. Неговиот претседател Каган (Коган) изјавува: ‘Ние го формиравме
овој сојуз со цел да го подржиме братските врски меѓу Евреите од целиот свет. Тоа треба да биде
направено, зашто масонството загуби многу од претходната сила’. (32, с. 278)“.
ВО РУСИЈА ЕВРЕИТЕ УНИШТУВАЛЕ СЕ РУСКО- ДЕНЕС СЕ УНИШТУВА СЕ МАКЕДОНСКО: ЈАЗИК ...
Емил Антонов пиши: „Започнува прилагодувањето на специјално подготвен план за јудаизирање на
Русија. Систематски се уништува и се прогонува аристократијата, духовништвото, интелигенцијата,
богатите граѓани и селани, проследено со масовни стрелања на работниците, при секој обид за
штрајк или непочитување. Според непотполни податоци само во првите 3 месеци на 1919 година
егезекутирани се 138 илјади Руси, а за време на масовниот разгром и ограбување на црквите во 1922
г. се убиени 40 илјади свештеници, ѓакони, монаси и над 100 илјади христијански верници.
Патријархот на руската црква Тихон, заедно со сите членови на Светиот синод се уапсени, а 32
митрополити и архиепискописе убиени по страшни мачења од Евреите кои ја зграбиле власта. На
пример Киевскиот митрополит Владимир бил обечестен, кастриран и фрлен на потсмевање;
Пермскиот архиепископАндронике погребан жив; Чернуговскиот архиепископВасилиј е распнат на
крст и изгорен; Петерсбурскиот митрополит Венијамин е поливан среде зимата со студена вода и
претворен во леден столб; а Тоболскиот епископ Гермоген е врзан и исечен од прополер на параход
итн“.
МОЈА НОВА КНИГА ЗА БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА - ЕВРЕИ КОЈА СЕ НАЈДУВА ВО www.brigien.com бр.78
ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН- ТН.СЛОВЕНСКИ (СКЛАВИНСКИ) ЈАЗИК
Склавините на Балканот се појавиле во 6 век н.е.- склава означува област. Склавините го обожувале
Хора кој бил Кришна во Индија и египетски Хорус-таму бил тн.Мојси.Затоа словенски народи немало.
Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно:
а=а, б=б, в=в ... туку описно. Овде би навел само некои библиски имиња: Израил=изроил- само се
роел=селел; Ное + н = Нове; Ветил= ветил; Аврам=Абрахам=а брахам=брахом=браком; Иска=иска;
Исак=исака, иска=и ска=сака; Милка-милка; Мамре=ма мре; Исто така, Јаков= јак ков, а никако силенјак е животно на Хималаите; Исав- влакнест без исав=и сав (цел влакнест); Исмаил=исмеал; Јосиф=ј
осиф=осип го осипаа (насипаа) во бунарот; Јуда=ј уда; Тамара=та (таа) Мара; Мара; Тавера=та вера;
Мојсеј Мојси=мој си (син)- кога фараонката го кренала детето, рекла мој си син;Арон=а рон-и; Амон=а
мон=ман (човек)=мин (мина=луѓе), Амин=а мин;Аман=а ман;в-н-т Надав(=нада)-Надан-Надат;
Итамар =и тамар=та мар и ита мар;Мирјам=мир(јам);Амрам=а мрам-умрам;Давир=да вирВирсава=вир Сава; Силом; Ангел=а н(а) гел=желва-само желба; Самсон=сам сон; Салмон=сал мон;
Илиј=Илиос=Хелиос; Самоил=само ил=Ил(иос); Јахве - х = јаве (богот се јаве); Елијав=Илијав;
Елисеј=елис...хелис; Давид =давит со лав да се давит; Голиат=голит- гол; Соломон=сол о мон;
Сива=сива; Витсавеа=вит савеа; Авијам=а вијам...Захарија, з=с, сахар сè до Сахара=схара (в-г-хк)=свара-сгара-схара-скара: Сахара= скара + пе = пескара, песка=паска=Пасха по песок одат;
сахар=захар=шакар=шекер во вид на песок... Тиква=тиква, Малух=малу х, Малкија=малкиа,
Малка=мал ка, Амал=а мал, Веселеил=веселе ил=Ил...
Апостол=а по стол-столица; Апостол=а постол=Постол (с.Постол)-претходно Пела мак. престолнина.
Најбитен останат Кумрам=к умрам- Мртво Море. Амрам=а мрам до умрам; Мамре=ма мре=мр е само
пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Во прилог е и Лепра=леп пра, леб
пра права- лепрата е бела како леб тек изваден од печење. Овде се наведени само поедини имиња.
Најдобар пример е тн.еврејско име Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на
тн.еврејски (сириски арамејски) не значи. Како тоа се објаснува, во Der Große Duden, Rechtschreibung
(1971), страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. Превод: „ Богот [е] мој завет“. Кој
бил тој бог: ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. А Eid=завет, заветување,
заклетва. Или инаку кажано, само савет=совет. Па само едно: Стар завет. И па токму ова истогласно
толкување на Елизавет= Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало етнички
еврејски народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- види ги моите
книгиза Евреите и нивниот јазик, зашто имам повеќе книги- тие се најдуваат на моја www.brigien.com.
Се наведија тн.Словени, а според авторите Русите го обожувале Перун. Меѓутоа, него го обожувале
и жителите во Палестина и пошироко. Ангелија Станчиќ Спаиќ (Спасиќева) пиши: „Приказната вели,
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како Илија при создавање на човекот рекол: ‘Нека биде како еден од нас’. Значи, дека тоа прво
верување било верување во многу Богови, од кои Илија бил прв, перви, значи Первун“- без Словени.
БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ (ТН.СЛОВЕНИ), ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЕЛАДА
Од Тибет сè до со Египет имало македонско колонии. Таква е и она во Пакистан, со свои Македонци.
Македонците во Пакистан обожува-ле бог Арес=јарес=јарец- тој бил бригиски: бриг=бриж=брз=брс=
брсјак=брс јак. Па Ханзите и Калашите биле Бриги со бригиски традиции- правење на вино, сирење...
Нивниот јазик има оставштини од нашиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Според Херодот, Тукидид,
Платон..., Хелените биле Пелазги, а оние во Јонија варвари како што биле и Македонците. Варварски
јазик бил пелазгиски- Пелазги биле и Македонците ( Јустин). Откаде бил поимот Пелазг? Британската
енциколопедија наведува, Пелазги произлегол од Пелагонија, чија Пелагонска куќа е најстара сосе
целокупен куќен и кухински инвентар. Следи клучот на Пелазг произлегол од нашата Пелагонија, што
нема ништо заедничко со Елада,на чиј Пелопонез во 14-15 век се населиле Цигани со својата бузука.
Во Илијада не се употребувал поимот варвари, а Хомеровиот јазик бил само наш словенски. Ова го
тврди германскиот лингвист Пасоф (1815), еладскиот лингвист Чулкас (1907). Што тој Чулкас пишел ?
Славо- Македонците од Лерин говореле Ран-Хомеров јазик. Внимавајте, никако доцен туку само РанХомеров јазик. И што станало со Чулкас ? Тој никако доцна туку многу рано и рано си се „самоубил“...
Па Џон Тоуб од Торонто (Канада) во Атина соопштил, Македонците во Пакистан говореле словенскитој бил отруен со кафе. Бидејќи отровот бил органски, тој се најдувал во органските ткива на телото.
И што станало со него ? Десет години телото не му се предавало на семејството. Кој бил виновен ?!
Гробот кој бил на суво тло, а без влажност микроорганизмите не можеле да го разгратат органскиот
дел. Ние си чекаме за во Европа и НАТО со децеднии, а САД и Европа одвнатре нас не дораспаѓаат.
Зошто коине (тн.старо-грчки) со Хомеровиот тн.словенски јазик не се разбира-л ? Затоашто тој јазик
бил со потекло од Египет- коине произлегол од староегипетски. Па и затоа коине како Александријски
јазик бил семитски јазик. Еве го доказот: Мартин Бернал „ Црна Атена“, пиши: „Четири години работев
долж овие насоки и останав уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да
има семитско потекло...“- повеќе во моја книга „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“.
Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик, во Елада се говорел само нашиот тн.словенски јазик,
потврдено од Фалмерајер (1830)...Силвестер (1904)... -тие мислеле, Хелените биле словенизирани.
Со тоа што тие таму го имале нашиот словенски акцент (Фалмераер), дури темниот вокал (М.Фасмер,
1941 ), кој бил само тн.словенски, Еладците биле само едно- само одродени Пелазги=тн.Словени. Па
се поставува прашањето- што биле Македонците во Пакистан ? Херман Бергер во 1935 година ја
исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот. Со тоа што Македонците не го познавале
коине, тој како јазик никогаш не се говорел во Елада, туку тој бил Александријски Птоломејов јазик, и
тоа само од 300-та г.п.н.е. Токму и затоа сите дела преведени и пишувани на коине се само по 300-та
г.п.н.е.- ниедна дело не било постаро од таа година. За коине за време на Александар Македонски се
говори само во книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф, на која и недостасувале
првите две книги. Следи како „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во
Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“ со јазикот коине- фалсификат 17 в.
Поради изложеното,под итно мора да се прекине да се разговара за сè со Елада, чии Еладци останаа
само одроден Пелазги=тн.Словени, чиј Хомеров и Платонов јазик бил само пелазгиски=тн.словенски.
ВО Р.МАКЕДОНИЈА ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК ЌЕ БИДЕ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК САМО
ОД 19 ВЕК ПОТВРДЕНО ОД АМИ БУЕ ЈАЗИКОТ СЕ СОЗДАВАЛ ВО НЕГОВО ВРЕМЕ (19 ВЕК ), ДУРИ
СО ТН.ВУКОВИ ГЛАСОВИ А ВУК КАРАЏИЌ ЖИВ ЕЕЛ И ТВОРЕЛ ВО 19 ВЕК, ЈАЗИКОТ БИЛ ДЕЛО НА
ВИЕНА СО ПРВИ ШКОЛИ 1924 Г. НА МОНГОЛСКИ ЈАЗИК СО СИТЕ МАКЕДОНСКИ ГЛАСОВИ, ДУРИ
СО МАКЕДОНСКОТО Ѕ, И ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ ОСТАНАЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ, ЧИИ РОДОВИ
АРНАУТИТЕ 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И САМО 10% ШКИПТАРИ СО СВОИТЕ ЈАЗИЦИ КОИ
ДО ДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРААТ МНОГУ ТЕШКО ГИ УЧАТ КАКО ТУРЦИТЕ . ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ
САД-ЏАНИ, ЕВРОПЈАНИ, БУГАРСКИ БАНДИТИ И ГРЧКИ ЦИГАНИ СО БУЗУКА СО НАШИТЕ ИЗРОДИ
ЃОРЃИ КАСТРИОТ НЕ БИЛ АЛБАНЕЦ ТУКУ САМО РИМЈАНИН= РОМЕЕЦ (16 ВЕК ВИЗАНТИЈА )
„Илија Бошков Крајнички shared a link to the group: Macedonia-Russia-Serbia Orthodox Union
Македония-Россия-Сербия православные.
Yesterday at 11:29am ·
АЛБАНЦИТЕ ДА ЛИ ЌЕ ГО ПРЕИМЕНУВААТ ПЛОШТАДОТ СКЕНДЕРБЕГ?!
АЛБАНСКИ ИСТОРИЧАР ГИ РАЗБУДИ,
АЛБАНЦИТЕ ОД ЛАЖНИОТ СОН ЗА СКЕНДЕРБЕГ,
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СКЕНДЕРБЕГ БИЛ ПРАВОСЛАВЕН,
НЕ ГО КРЕНАЛ АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ ГО КРЕНАЛ ВИЗАНТИСКО ЗНАМЕ!“
Па Ѓорѓи Кастриот бил само Георгиус Кастриотус=Кастриотис со имот од царското семејство Комнени чија била Арбанијанеговиот татко, по дедо, не бил богат итн.

БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА БЕШЕ ПОРАЗЕНА ЗА МПЦ ОД СТРАНА НА СПЦ И ЕПЦ, ТАА МОРА ДА ИМ СЕ
ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ШТО НЕЈЗИНОТО ПОКУШУВАЊЕ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ПРОГЛАСИ
ЗА БУГАРИ СО „МАЈКА БПЦ“ НАПОЛНО БЕШЕ ПОРАЗЕНО. ОВА БЕШЕ ДУРИ И ПОРАДИ ТОА ШТО
МПЦ Е НА СРПСКИТЕ ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИИ, А ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ДЕНЕС
Е ОКУПИРАНА ОД СТРАНА НА РУСКАТА БУГАРИЈА СО СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И
ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ,БРАТСКА СО ФАШИСТИЧКИТЕ АРНАУТИ
ДАЛИ БУГАРИЈА БИЛА ФАШИСТИЧКА- КОМУНИСТИЧКА БУГАРИЈА ГИ СТРЕЛАЛА ФАШИСТИТЕ
Бугаринот Емил Антонов пиши: „За тие масовни стрелања на воените заробеници по војната, како и
за стотици илијади убиени без суд и пресуда националисти во Италија, Франција, Бугарија и многу
другиевропски држави ‘демократскиот’ печат и до ден денешен молчи“.
РУСИЈА ЈА ОСЛОБОДИЛА БУГАРИЈА - БУГАРИТЕ ИСТОРИСКИ НЕБЛАГОДАРНИ
Бугаринот Емил Антонов пиши: „...министерот за внатрешни работи грофот Игнатиев“. Следи
фуснота: „ Еден од ослободителите на Бугарија од турското ропство“.
Не само што Бугарија не била благодарна за ослободењето од Русија, таа си го променала дури и
својот православен календар- тој денес е само руски, српски и македонски. Па таа го подржува
масонот Ванчо Михајлов, а масонството било еврејско.
Спроведувајќи ја замислата на Ванчо (Иван) за непостоење на македонски народ туку Бугари, и
сојузот со Арнаутите, а Арнаутит се Черкези, Татари и само 10% Шкиптари, Бугарија го разградува
православното тн.словенско ткиво, а во полза на Арнаутите кои се Турци=Муслимани, со кои
Бугарија е преполна.
Е кутри Бугари, сте биле, сте и ќе бидете православни тн.словенски изроди- злочинци. Па Бугарите
биле, се и ќе бидат македонски непријател број 1.
Vanco Zlatev Grofot Ignatiev toj shto ja napravi San Stefanska Bugarija.

БИДЕЈЌИ „КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ“, МОЈА КНИГА ,
ВИДИ WWW.BRIGIEN.COM. ПОД БРОЈ 77, ПРОБЛЕМОТ СО ЕЛАДА Е РАЗРЕШЕН . ЖАЛОСНО Е
ШТО ОВА НИКОЈ НЕ ГО ЗЕМА ВО ПРЕДВИД, А МНОГУТЕ ИЗИГРУВААТ ГОЛЕМИ МАКЕДОНЦИ,
КОИ ЗА ВИСТИНАТА САМО ГОВОРАТ. СЛЕДИ ПРОБЛЕМОТ БИЛ САМО ЕДЕН, А ТОЈ Е САМО ТОА
ШТО КНИГАТА БИЛА САМО МОЈА А НЕ И НА НЕКОЈ „ГОЛЕМ “ МАКЕДОНЕЦ- ТОЈ БИЛО САМО
ДРДОРКО ИТН., НИШТО ДРУГО.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ДО ДЕНЕС КАКО СЛОВЕНИ СЕ ОСПОРУВААТ, СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ
ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СЛОВЕНИ, СИТЕ СЕ МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ. СО ТОА ШТО ДО
ДЕНЕС НЕМА НИКАКОВ ДОКАЗ/НАОД ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ
ВО МАКЕДОНИЈА , СИТЕ КОИ ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОЈДЕНЦИ (СЛОВЕНИ),ТИЕ СЕ БИЛЕ
И ЌЕ ОСТАНАТ ЛУДАЦИ. СО ТОА ШТО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ1815, ЧУЛКАС- 1907, КРИТЈАНИТЕ ГО РАЗБИРАЛЕ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ОД
1868 ГОД., ВИДИ И ЧЛЕН 5 ОД БУКУРЕШТАНСКИ ДОГОВОР СО КОЈ БУГАРИЈА БИЛА ПРЕНУДЕНА
ТАА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ОСТРОВОТ КРИТ ШТО СЕ СЛУЧИЛО), АВТОРИТЕ ПОД ИТНО В ЛУДНИЦА
КОЈ ДЕНЕС ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ? ВО ЕЛАДА НЕКОЈ СИ КАМЕНОС КОЈ ДО ДЕНЕС
СИ ОСТАНАЛ КАМЕН, А КАМЕНОС=КАМЕНИС ДЕНЕС Е САМО ДА СИ ГО КАМЕНИШ ТОЈ КУТАР
КАМЕН НИКОГАШ ДА НЕ МОЖЕ ГЛАВА ДА СИ КРЕНЕ . ЗОШТО Р .МАКЕДОНИЈА НА КАМЕНОТ САМО
МУ МОЛЧИ ? ЗАТОАШТО НЕАНДЕРТАЛСКИТЕ СЛОВЕНИ СО ПОТЕКЛО СЕВЕРНО ОД РЕКА ДУНАВ
ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ДОНЕЛЕ НИЕДЕН СЛОВЕНСКИ КАМЕН- Р .МАКЕДОНИЈА СЛОВЕНИ=КАМЕЊА
РАМКОВИОТ ОХРИДСКИ ДОГОВОР ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА ВО ШПАНИЈА ,БРИТАНИЈА ИТН
Се сеќавата кога доаѓаа натрапниците Препердувсаниот и Пресолениот од САД и Европа во
Р.Македонија, кои како соработници на Албанската мафија, братски поврзана со еврејската
банкарска мафија на Ротшилди и Рокфелерови, чиј капитал бил вложуван за идејата Велика
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Албанија, создавајќи посебна држава Косово на каубојски начин, потврден и во Р.Македонија со
Албанци, Турците познават само Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) кои во Р.Македонија според
здраствени легитимации се само 14,7%.
Бидејќи Македонците никогаш не биле каубојци, пиштолџии, со камшици да ги казнуваат домордците,
што се случиле со Европјаните кои биле канибалисти Индијанците и Македонците ги убивале..., во
ХАГ суделе, Суд кој многу убаво знае за тргување на органи на православни, добиен од живи жртви,
затоашто крвотечението било монголско, а Хазарите се со монголски удел дури да се пие дечка крв,
која на тие крвожеднициим била многу превкусна...
Вистина е дека Србија го изгуби Косово од крвожедните ѕверови со човечки лик, Македонците ја
изгубија државноста, дури ќе се внесе монголскиот шкиптарски јазик на најмалото малцинство
Шкиптари 1,47% кое не се разбира сé до денес со Гегите (Черкези и Татари) со монголски одлики
итн.
Тоа било и поминало. Следело применето право, кое се примена во Шпанија, што ќе дојде и со
Британија итн.
БИДЕЈЌИ ЗА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС (1907) СЛАВО- МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН ИМАЛЕ
РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО 4000 ЗБОРОВИ, А ЗА ЕДНА ДОБРА КНИГА ДА СЕ НАПИШЕ СЕ
ПОТРЕБНИ 3500 ЗБОРОВИ- НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 800-1200 ЗБОРОВИ , МАКЕДОНЦИТЕ
СЕ ДОМОРОДНИ. ТОКМУ И ЗАТОА СЛЕДИ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА,
ЧИЈ НАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ИНСТРИМЕНТ Е ИНДИСКИОТ БУЗУКА НА ЦИГАНИТЕ НАСЕЛЕНИ НА
ПЕЛОПОНЕС 14- 15 ВЕК. ЕВЕ ЈА КНИГАТА НА ЧУКЛАС КАКО НАЈБИТЕН МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ:
ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ
НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО МЕСЕЦИ Е ВИНОВЕН ШТО СЕ ДРЖАТ ВО ПРИТВОР
НЕЗАКОНСКИ И НА СИЛЕЏИСКИ НАЧИН ЗАТВОРЕНИ ЛИЦА , ШТО ГО ПОТВРДИ САМИОТ ТОЈ НА
28.12.2017. ЗОШТО ТОЈ ДОСЕГА МОЛЧЕШЕ ? ЗАТВОРЕНИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ И
ПРАВОСЛАВНИ, А ТОЈ БИЛ САМО ШКИПТАР И МУСЛИМАН. НА ИСТИОТ ДЕН ПОГЛАВАР
ШКИПТАР ДОБИВА НАГРАДА ОД САД КОЈ ЈА УЗУРПИРАЛ ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА
Р.МАКЕДОНИЈА СО НЕГОВИОТ МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КОЈ НЕ ГО РАЗБИРААТ
ГЕГИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ И СИТЕ ДРУГИ- ОЧИГЛЕДЕН ЗАГ ОВОР ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ,
ПРАВОСЛАВНИТЕ, НИВНАТА ДРЖАВА Р .МАКЕДОНИЈА , ЈАЗИК, КУЛТУРА ...А САД И ЕВРОПА
БРАТСКИ ГО УНИШТУВААТ МАКЕДОНСКИОТ МОРАЛ ЗА САМООДБРАНА НА МАКЕДОНСКАТА
ДРЖАВА , МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ...ВО
ПОЛЗА НА 100% КОЛОНИСТИ (ШКИПТАРИ И ГЕГИ) ЧИИ ИМОТИ СЕ БЕЗ ДОКАЗ НА
СОПСТВЕНОСТ ДО 1913 ГОДИНА. ПА ИМОТИТЕ БИЛЕ САМО УКРАДЕНИ ПРАВОСЛАВНИ. ТОКМУ
И ЗАТОА КАТОЛИЧКА И ПРОТЕСТАНТСКА ЕВРОПА И САД САМО СИ МОЛЧАТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ
СО ВЕКОВИ БЕЗ ПРЕКИН ДА СИ ГИ ТОЛЧАТ МАСАРКИРААТ И УБИВААТ, ШТО ПРОДОЛЖУВА
ДУРИ И ВО 21 ВЕК. ЗОШТО ? ПРЕСЛАТКА БИЛА НАШАТА МАКЕДОНСКАТА И НАШАТА
ПРАВОСЛАВНА КРВ - ДОБАР АПЕТИТ И НА ЗДРАВЈЕ
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ СО ОСТАВШТИНА
ВО АЗИЈА ..., ТИЕ ИТНО МОРА ДА ПРЕКИНАТ ДА СЕ РАСПРАВААТ ЗА СЕ СО ЕЛАДСКИТЕ ЦИГАНИ
СО БУЗУКИ, АРНАУТИТЕ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И ШКИПТАРИ СО АЗИСКИ ТРАДИЦИИ,
ЈАЗИК... И БУГАРИТЕ ТАТАРИ СО ПЕРЧЕ ... СО МАКЕДОНСКИ КРАЛЕВИ (КРУМ И ИВАН
АЛЕКСАНДАР)...
Во Коложег, декември 24, 2017, беше објавен следниот напис:
Записи од Средна Азија – Случајно одење по врвиците на Александар Македонски:
Оваа приказна за денешниве Македонски белези во Средна Азија почнува во 2003 година на
бреговите на реката Аму Дарја сосем случајно и попатно со мојата професионална кариера како
меѓународен советник. На почеток веднаш да напоменам дека не отидов таму со цел да ја барам
Македонија, ниту да прозелитизирам, ниту пак моето типично образование од 70тите и 80тите години
ме подготвило и да помислам на постоење на таква евентуална можност за постоење на Македонски
траги во Средна Азија. Напротив, доаѓајќи од Лондон, на прашањата од каде доаѓаш, за да не
компликувам одговарав од Англија, не очекувајќи дека некој во беспаќата на Средна Азија ќе ја знае
мојата мала татковина Македонија. И секогаш кога краткиот разговор ќе се одолжеше на подолго од
минута-две, на подпрашањата на секогаш љубопитните домаќини за моето име, родно место велев
Македонија, што предизвикуаше блесок во очите на соговорниците како кога ќе се сретнат со нешто
старо и препознатливо. И така веќе на почетокот разбрав дека во Средна Азија, Македонија е
попрепознатлив бренд од Англија. А во некои делови како на пример Памир ( Горно Бадакшан) кога ќе
речеш јас сум Македонец, во шега а според нивните легенди и со многу вистина луѓето ти одговораат
со, брат,и јас сум Македонец. Но нејсе, и по ред.
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Во 2003 отидов да водам еден меѓународен проект на југот на Узбекистан во двете јужни провинции
Кашкадарја и Суркундарја вдолж реката Аму Дарја која е природна граница со Авганистан. По
стигнувањето во Ташкент и на пропатување кон југ првата недела веќе случајно се сретнав со еден
драг човек, Виктор, син на Македонец од децата бегалци после Втората Светска Војна. Сместен во
регионалните главни градови Термез и Карши заедно со 60тина локални вработени помагавме во 40
населени места со поправка на школи, амбуланти, мостови, пумпи за вода итд. Интересната и
благородна работа носеше многу позитивна енергија но и понекои расправии со некои од мештаните
за (не)квалитетот на нивната работа. За илустрација, организацијата даваше неколку илјади долари
за материјали а мештаните требаше да најдат свои мајстори кои ќе ја реновираат да речеме
амбулантата или училиштето. Некои го правеа тоа добро, некои го правеа по нашки речено
фушерајски и моите колеги знаеја дека прилично се лутам за такви работи и велев ова догодина ќе
падне и ќе биди и полошо од што беше.
По завршувањето на овој проект се префрлив на работа во соседниот Таџикистан и шоферот од
организацијата кој ме возеше до главниот град Душанбе, познавајќи ме добро ми рече, сега по патот
ќе ви покажам една стара македонска градба што нема да падне догодина а за која малку луѓе во
светот знаат освен нас тукашните. Застанавме некаде на половина пат од градот Термез во
Узбекистан до границата со Таџикистан покрај еден мост на главниот пат. Излеговме и пешки некаде
сто метра нагоре кон планината стои мост од бело црвени тули, во околината зарастена во жбуње,
стои цврсто, со еден голем лак. Мост изграден од Александар Македонски. Градот Термез бил
освоен од страна на Александар Македонски во 329 пне а Александар во близината во месноста
Кампир Тепа го изградил градот Александрија Оксиана со моќни ѕидини и порти. Ова беше почетокот
на познатиот походна Александар Македонски од Персија преку денешен Узбекистан кон Согдија и
нејзината столица Мараканда во денешен Таџикистан.
И така почна моето долгогодишнопатешествие по врвиците на Александар Македонски низ Средна
Азија и средбите со историските трагови а уште повеќе со духовните следи кои се до ден денес живи
кај денешните жители на овој прекрасен дел од светот. Воедно Узбекистан стана мојата прва средба
со измешаноста на народите во Средна Азија, каде многу Таџици живеат во Узбекистан и многу
Узбеци во Таџикистан. Историјата на Бухара и Самарканд центрите на средновековната наука,
математика, астрономија, култура и уметност се предмет на спор меѓу денешен Таџикистан и
Узбекистан. Мојот возач од Термез, гордо ми го покажа својот нов пасош во кој првпат им дозволиле
да им пишува државјанство Узбекистан а националност Таџик. Но така и почна мојата длабока врска
со овој регион на прекрасни и добри луѓе кој остави длабоки траги во мене засекогаш да се
чуствувам дома а и на кој јас оставив свои длабоки траги.
Таџикистан е планинска земја со неколку географски оделени региони како Сугд на север, Катлон на
југ а и за нас посебно интересниот Памир или Горно Бадакшан во југоистичниот агол на границата
кон Кина и Авганистан. Така и историски овие денешни региони влечат корен од двете ханства
(канати) Согдија на север и Бактрија на југ. Главниот град на Согдија, денешната област Сугд, е
Хуџанд, во советско време Ленинабад, пријатен град на брегот на Сир Дарја, најголем индустриски
центар во советски Таџикистан и покрај тоа што Душанбе бил и е официјалната престолнина. Градот
пишува и еден друг дел од воената историја со тоа што бил центарот за производство на атомските
бомби на Советскиот Сојуз. За истиот тој Хуџанд, секој Таџикистанец со големо задоволство ќе ви
раскаже и без да го прашате прв пат е основан како град од Александар Македонски и бил наречен
Александрија Исхата, Александрија Восточнаја, значи најисточниот град кој Александар го основал.
Кога Александар дошол во Согдија, како дел од својата традиција на воено завземање и на
политички сојузи завземање се оженил со Роксана ( Равшан на Таџикски) ќерката на Согдискиот Хан
со која подоцна имал и син. Имав можност и многу пати да поминувам низ местото од каде што била
Роксана, а и секој Таџик ќе биде среќен да ве упати каде да го најдете тоа место.
По првичното заземање на Согдија од страна на Александар дел од Согдијските војски избегале на
исток на територија на денешната Киргизска Република и подолго време вршеле краткотрајни напади
врз Македонската војска и брзи повлекувања назад. Александар решил да стави крај на таквите
десанти и тргнал кон денешниот Киргиски град Ош да ги доразбие Согдијските војски. Согдијците,
вели историјата, се собрале заедно и се искачиле на високото стратешко место наречено Голем
Камен каде што се снабдиле со вода и храна за неколку месеци. Голем Камен бил само од една
страна пристапен а сите други страни биле скоро 90 степени стрмни и невозжни за искачување така
што Согдијците без проблеми се бранеле подолго време. Легендата вели дека една приквечер
Александар одбрал група војниции им дал задача ноќта да се качат над Согидјските војски по
најстрмната страна. Следното утро изненадувањето на Согдијците било огромно кога се разбудиле и
виделе дека на Голем Камен уште повисоко над нив група Македонци со мечеви и набргу се предале.
Исто така легендата која секој Киргиз од најмладиот ученик до секој 90 годишен старец ќе ви ја
раскаже е дека Александар бил и кај нив. И тоа со таков ентузијазам како само вчера да бил таму и
само за малку и не сте се сретнале. Приказната е дека војниците на Александар се разболеле додека
биле во регионот на Ош а поточно до најголемата природна ореова шума во светот Арсланбоб и

195
дека една бабичка сварила лек од лисјата на оревот и дека војниците оздравеле.
А кога тргнуваш од Хуџанд на југ кон Душанбе меѓу два планински превои, и двата високи од над
3,500 метра надморска височина, ако направите депочнителен труд можете да го видите планинското
езеро Искандар Кул (Александрово Езеро) во кое според легендата загинал и засекогаш останал
коњот на Александар, Букефал.
Во Таџикистан живеат околу 7 милиони луѓе од кои само 300,000 на планинскиот и тешко достапен
регион Памир кој пак зафаќа 45% од територијата на државата. Памирците во времето на советскиот
сојуз имале најмногу доктори на науки по проецент на население во целиот Советски Сојуз. Кај овие
наши драги Памирци до ден денес е жива легендата и тоа секој Памирец ќе ви го каже, дека тие или
барем некои од нив се потомци на војниците на Александар Македонски. И да нема забуни, никој
нема да ја спомене Грција таму, тој наш банален Балкански спор таму никогаш не постоел, се
зборува само за Македонци. Легендата е дека кога Александар продолжил понатаму на југ кон
Авганистан, Пакистан и евентуално до Агра во Индија, војските тргнале по неколку различни патишта
и дека околу 500 до 1,000 македонски војницикои оделе долж реката Пјанџ која го дели Таџикистан
од Авганистан за да ја преминат, завлегле во безпаќе со долго стотици километри и легендата вели,
останале вечно на Памир. Ако ја погледата географијата не е тешко и да се види зошто. Реката Пјанџ
тече меѓу стрми планини од двете страни и после стотици и стотици километри пат не излегувате
никаде, туку се качувате на Покривот на Светот – Памир од каде непрегледни и непрооднипланински
венци од 7 до 8 илјади метри висина кои се протегаат преку Кина до Тибет се до Хималаите од каде
што од другата страна е Непал. Така и останале таму, вели легендаta, се ожениле, и станале
Македонциод Памир.
Еден друг факт дава подршка на ваквите верувања, имено Памирците зборуваат 16 различни јазици
кои воопшто не се сродни со Таџикскиот јазик кој е сроден со Фарси јазикот кој се говори во денешен
Иран а се одликуваат и по тоа што имаат европска физиономија. Овие 16 различни јазици се
разликуваат и меѓу себе така што луѓе од едно до друго село не се разбираат едни со други освен
кога комуницираат или на таџикски или на руски.
Ова може да сведочи за мултинационалниот карактер на Александровите војски каде што голем дел
од неговите војски го сочинувале единици од земјите кои ги освојувал по патот до Средна Азија.
Интересни се и топонимите на населените места како на пример Шид, Вранг, Ванч, Рушан, Горон,
Бачор, Вир, Бунај, Пастуф, Хорог, итн како што би било интересно за лингвистите да ги проучат овие
16 јазици на Памир. Уште еден факт што ќе ве направи да се чуствувате како дома и уште една
историска врска,овој пат со нашите Кирил и Методиј, е тоа што и Таџикскиот (потекло од Фарси
јазикот) и Киргискиот (јазик мајка на Турскиот јазик) употребуваат кирилично писмо.
И така, без претензии кон научна или длабока анализа бидејќи за тоа треба многу голем простор,
овој запис е скромен вовед во моето личо долгогодишноискуство со Средна Азија. Милион мали и
големи овде неспомнати приказни ќе ги надополнуваат следните подетални пишувања. Она што
мене ми остава силен впечаток е дека, веројатно поради долгата историска дистанца, не постои
никаква зла крв или нетрпеливост што нашите предци ги покориле, напротив, сите во Средна Азија
зборуваат со гордост за Александар и тој е длабоко вткаен во нивната историја. Дури и со гордост ќе
ви кажат дека од името Александар доаѓа нивното популарно име Искандар или варијантата Скендер
на Балканот. Во текот на сите овие годиниразбрав дека нашиот Александар покрај тоа што е наш, и
припаѓа и на светската историја вклучително и на Персијците и на народите на Средна Азија и на
сите други денешни држави каде што до ден денес постои како дел од нивната историја а и од
нивните легенди и митови. ( Горан Шумкоски)
ГИ ПОВИКУВАМ ЧЕЛНИЦИТЕ НА ВМРО- ДПМНЕ, НА ДРУГИ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА , КАКО И НА
СИТЕ ДРУГИ ПОЕДИНЦИ ДА ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). БИДЕЈЌИ СПОРЕД НЕГО, СЛАВОМАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН ИМАЛЕ РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО 4000 ЗБОРОВИ, А ЗА ЕДНА ДОБРА
КНИГА ДА СЕ НАПИШЕ СЕ ПОТРЕБНИ 3500 ЗБОРОВИ- НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 800-1200
ЗБОРОВИ, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ДОМОРОДНИ. ТОКМУ И ЗАТОА ОВА Е НАЈИТЕН ПОВОД
ПОД ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА ЗА ИМЕТО МАКЕДОНИЈА ,
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА И ДРУГОТО
МАКЕДОНСКО.
ДРУГ ПОДОБАР ДОКАЗ НЕМА ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА СИ ГОВОРЕЛЕ ВО СТАРАТА ЕРА , НОВАТА ЕРА ВО ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ
МИЛЕНИУМ СЕ ДОДЕКА ЌЕ ПОСТОИМЕ. СО ТОА ШТО ДОСЕГА КНИГАТА НЕ Е ПРЕВЕДЕНА НА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, А ЈАС ЗА НЕА ЗНААМ ОД 1997 ГОДИНА- ПРВПАТ В РАКА ЈА ДОБИВ
ДЕНОВИВЕ ДА ЈА КОПИРАМ, Е ГОЛЕМ ДОКАЗ ЗА ПРЕДАВНИЧКИОТ ЧИН НА МАКЕДОНСКИТЕ
ПОЛИТИЧАРИ, ЛИНГВИСТИ, ИНТЕКТУАЛЦИ ВО КОИ БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ ВБРОЈАТ
АКАДЕМИЦИТЕ И ДРУГИ.
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БИЛО КАКО БИЛО, МАКЕДОНСКИ НАИТЕН СПАС Е САМО КНИГАТА НА ЧУКЛА КОЈ ГО ГОВОРЕЛ
КОСТУРСКИОТ ГОВОР . ВО ПРИЛОГ Е И КНИГАТА НА ПАСОФ (1815), СПОРЕД КОГО
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ. СЛЕДИ ЗАКЛУЧОКОТ, МАКЕДОНСКАТА СУДБИНА Е ВО
РАЦЕТЕ НА НАС МАКЕДОНЦИТЕ . СО ТОА ШТО ЗА КНИГАТА НА ПАСОФ И ЧУКЛА СЕ МОЛЧИ, СЕ
ПОТВРДУВА КАКО МАКЕДОНЦИТЕ ДА НЕ ПОСТОЕЛЕ, ШТО Е СРАМНО, ЖАЛОСНО И
ЗЛОЧИНЕЧКО- ИТНО Е ПОТРЕБНА КНИГАТА ДА СЕ ОГЛАСИ ВО ЈАВНОСТА , И ДА ПРЕКИНАТ
ЕЛАДСКИТЕ ЦИГАНИ ДА ЛАЖАТ.
Risto Jauleski Για να αποδείξει ότι η γλώσσα των Σλαβόφωνων βρισκόταν εγγύτερα στα αρχαία ελληνικά απ' ό,τι τα νέα ελληνικά,
παρέθεσε κατάλογο περισσότερων από 4.000[εκκρεμεί παραπομπή] ομηρικών λέξεων και συνέκρινε πόσες εξ αυτών επιβιώνουν στη
"λαϊκή", δηλαδή τη δημοτική, (650) και πόσες στη "σλαβοφανή Μακεδονική" (1260).[6] Το συμπέρασμα, για τον Τσιούλκα, ήταν ότι
η "σλαβοφανής Μακεδονική ήταν Μακεδονική και αδερφή της ελληνικής" και ο "Μακεδονικός λαός" αυτόχθων και καταγόμενος
από τους αρχαίους Μακεδόνες.[8] = (google translate) За да докаже дека јазикот на Славофоните беше поблиску до античката
грчка отколку што новиот грчки, беше домаќин директориум на повеќе од 4.000 [очекување упатување] Хомер зборови и
споредување колку од нив се преживее во "популарни", односно општината, (650 ) и колку во "slavofani Makedoniki" (1260).
[6] Во заклучок, за Tsioulka беше тоа ", беше slavofanis македонски и грчки сестра" и "македонски народ" автохтони и мајчин
јазик на античките Македонци. [8]
https://el.wikipedia.org/wiki/ Κωνσταντίνος _Τσιούλκας

БИДЕЈЌИ ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ СОЗДАЛ МАКЕДОНСКА ТЕМА БУГАРИЈА СО ГЛАВЕН
ГРАД СКОПЈЕ , А ВО ПОДУНАВЈЕТО ТЕМИТЕ ПАРИСТРИОН И ПАРДУНАВОН, СЛЕДЕЛА ИТНА
СМРТ ЗА БУГАРИТЕ = ТАТАРИТЕ СО ТАТАТСКИ= ЧУВАШКИ ЈАЗИК
ВАСИЛИЈ ПРВИ МАКЕДОНСКИ- ГОЛЕМИОТ „ГО ПОМИНАЛ СВОЕТО ДЕТСТВО ВО БУГАРСКОТО
ЗАРОБЕНИШТВО“, „КОЈ БИЛ РОДЕН ВО ОБЛАСТ МАКЕДОНИЈА “ (ФИЛИП ШЕРАРД, 1967).
ПА ШТО БИЛ ВАСИЛИЈ ПРВИ МАКЕДОНСКИ ? ЗА БУГАРИТЕ САМО ЕДНО: БУГАРИН, СПОРЕД
БУГАРИТЕ= ТАТАРИТЕ СО ТАТАРСКИ= ЧУВАШКИ ЈАЗИК
ЗА БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ДЕНЕС СЕ ЗАЛАГА БУГАРИЈА ТОЈ ДА СИ ГО ОФИЦИЈАЛИЗИРА , И КАКО
БУГАРСКИ ЈАЗИК ДА ИМ ГО НАМЕТНИ ДУРИ И НА СВОИТЕ БУГАРИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА , ВО
ШКИПТАРИЈА И ЧЕРКЕСКО- ТАТАРСКО КОСОВО..., КАКО ШТО БИЛО И Е СО БУГАРИТЕ =
ТАТАРИТЕ НА РУСКИТЕ И КАВКАЗКИТЕ ПРОСТОРИ.
ОВА Е ПОВОД СИТЕ ОНИЕ КОИ СЕ МАКЕДОНЦИ ДА СИ ГО ЗАДРЖАТ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД
ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СО СВОЕТО ДАТИВНО У (КОЈ = Н, КОГО=А , КОМУ МУ- НЕМУ МУ, БРАТУЧЕД
[ЧЕДО БРАТУ] И ЧИЈ= Г) ВО МАКЕДОНИЈА (ФИЛИПУ, АЛЕКСАНДРУ...), ИНДИЈА (МАНУ... МЕРУ...
ЗЕБУ), КИНА (БАТУ КАН...) ЈАПОНИЈА (АИНУ + В + Л + К = ВЛАКИНУ- АИНУ ВЛАКНЕСТА БЕЛА
РАСА).
ПОРАДИ СЕ КАЖАНОТО, НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ СЕ ГОРДИ НА МАКЕДОНСКОТО, ВИ СЕ
ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА, СО ...ФИЛИП, АЛЕКСАНДАР... ЈУСТИНИЈАН... ВАСИЛИЈ ПРВИ
МАКЕДОНСКИ... ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ... СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ АСНОМСКИ ЈАЗИК
ПРОТИВ СЕ БУГАРСКО И ФАШИСТИЧКО ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ БЕЗ БИЛО ШТО БУГАРСКО=
ТАТАРСКО СО НИВНОТО ПЕРЧЕ КАКО ДОКАЗ ЗА ТАТАРТСКО БЛАГОРОДИЕ .
ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ ДА НЕ ПИЕТЕ ОД ПЕХАРОТ НА БУГАРИНОТ= ТАТАРОТ КРУМ КОЈ БИЛ
НАПРАВЕН ОД ЧЕРЕП НА КРАЛОТ НИКИФОР , СО СВОЈОТ БУГАРСКИ КРВАВ БИФТЕК А ЗА НАС
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДО ДЕНЕС КРВТА НЕ Е ЧИСТА- НАЈПРВО ЖИВОТНОТО ПОТПОЛНО МОРА ДА
ИСКРВАРИ, ПРВОТО ВАРЕЊЕ СО КРВ ...СЕ ИСТУРА ИТН.

СРЕЌНА НОВА 2018 ГОДИНА! ЗДРАВЈ Е И БЕРИЌЕТ!
СЕ ДОДЕКА БУГАРИЈА И ЕЛАДА НЕ ГИ ПРИЗНААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВОЈОТ ПИРИНСКИ ДЕЛ
НА МАКЕДОНИЈА И ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА , КАКО ШТО ТОА ГО НАПРАВИЛА СРБИЈА
ЗА ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ШТО БИЛО ОДМА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА , ВО
1945 ГОДИНА, И ТОА ВО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА , КОЈА СЕ ОДРЕКЛА
ОД „СПЕЦИЈАЛНИОТ ПЛЕН 1912/13 ГОДИНА“, СЕ СОЗДАДЕ ОСНОВА ДА СЕ ДОЈДЕ ДО
Р.МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД, МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, МАКЕДОНСКА КУЛТУРА
ИТН., БУГАРИЈА И Е ЛАДА ПРОДОЛЖИЛЕ ДА БИДАТ САМО ОКУПТАРИ НА МАКЕДОНИЈА И
МАКЕДОНЦИТЕ. ТОКМУ И ЗАТОА СЛЕДИ СО СРБИЈА ИМАМЕ ИСТОРИЈА , А ИМА И НЕКОИ
НЕРЕШЕНИ ПРАШАЊА, КАКО ШТО Е СО МПЦ ИТН. НАПРОТИВ ДО ДЕНЕС БУГАРИЈА И ЕЛАДА
ОСТАНАЛЕ САМО ЕДНО ОКУПАТОРИ И КРВОЛОЧНИ ЅВ ЕРОВИ ВРЗ НАПАТЕНИОТ МАКЕДОНСКИ
НАРОД СО СВОЈАТА ПЕЛАГОНИЈА ОД КАДЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ПОИМОТ ПЕЛАЗГ (БРИТАНСКА
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ), А ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ДУРИ И ЕЛАДЦИТЕ СО ЛИРАТА А НЕ СО ЦИГАНСКАТА
БУЗУКА- ВО ПЕЛАГОНИЈА Е НАЈСТАРАТА КУЌА СО СИОТ КУЌЕН И КУЈНСКИ ИНВЕНТАР - СО
СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК. ПА ДО КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЈА
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ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι.
ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ИЗДАИЦИ, МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ, КЛЕТНИЦИ, КОИ
МРАЗИТЕ СЕ МАКЕДОНСКО...
Stojmir Petrov Toa e golema rabota Risto i denes cetnistvoto gi prokolnuva komunistite, zosto e toa storeno togas. Toa moze da go
stori golema nacija so siroki gradi, bez nikakvi zadni nameri i za toa koga davaat komentari na FB nekoi nasi makedonci, treba da
pazat sto pisuvaat "na smetka na Srbija", zosto sepak toa ne smeeme da go zaboravime, zosto nemame golemi prijateli na Balkanot"...

СКЛАВИНИ (ТН.СЛОВЕНИ ) ИМАЛО ВО МАЛА АЗИЈА - БЕЗ ПОСЕБНИ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ
Римјаните до 5 век не познавале Склавини, а склава означувала област на Хомеров јазик- тема на
јазикот коине (тн.старо-грчки) кој бил наследник на староегипетскиот, само од 300 г.п.н.е. Значи, само
Александријски јазик.
Kyril Manco, Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin • Darmstadt • Wien, на стр.
110, слика 58 стои: „Под владеењето на Михаил II, собрал Томас Славониер, еден војник од Мала
Азија, војска од Арапи, Персијци и Ерменци како и Ибери и други народи од Кавказот...едно
преставување во ракописот на Јоханес Скилица од 14. век...“. (На германски Словен е der Slawe,
различно од Славониер, Р .И.)
Со тоа што Склавини имало до реката Рајна, во Шпанија..., а Скилица пишел на коине и црковнословенски јазик, и за словенските преселби нема никаков доказ/наод, историчарите биле и ќе си
останат за навек само дудуци. До кога Македонците ќе страдаат како Дојденци од Џенемите...? До
кога нив ќе ги владеат дудуците ?!
Па Славониер + к = Склавониер, само склавин, никако Словен слово. Ова се потврдува и според
пишувањето на цариградскиот патријарх Фотиос, Русите за првпат се изјаснале за Словени, само во
860 година- пред тоа тие пишеле со рецки (руни), тие не биле коински Словени туку руски Рецкари:
„рецки народ“, „рески народ“ итн.
ВМРО -ДПМНЕ НЕ Е ГРАЃАНСКА ПАРТИЈА ЧИИ МОЌНИЦИ ПРЕДСРКО ГОВОРАТ ЗА ГРАЃАНИ ТУКУ
САМО НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА САМО ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МАКЕДОНЦИТЕ. АКО
ПАРТИЈАТА САКА ДА БИДЕ ГРАЃАНСКА, ТАА НЕ СМЕЕ ДА ИМА БИЛО ШТО СО ВМРО , НИКАКО СО
ДПМНЕ (ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО )- НАЦИОНАЛНОТО Е САМО
МАКЕДОНСКО, А НЕ ГРАЃАНСКО ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА СО ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ, СО
ЦЕНТРАЛА КАЛЕТО
СО ТОА ШТО СПОРЕД ЕДНИ ИЗВОРИ ИСУС БИЛ ВО ИНДИЈА , А ЗА ДРУГИ ВО ЕГИПЕТ , ИСУС БИЛ
КАКО КРИШНА ВО ИНДИЈА И ХОРУС ВО ЕГИПЕТ, А И СКЛАВИНСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ХОРА НА
БАЛКАНОТ, КОЛЕДАРСКИТЕ ОГНОВИ БИЛЕ ПОВЕЌЕБОЖНИ , ПА ПОТОА ПРАВОСЛАВНИ, ШТО
САКА ДА СЕ ИСТРЕБАТ ОД СВЕШТЕНИЦИТЕ НА МПЦ, КОИ СЕ ЧЕДА И ВО СЛУЖБА НА ВАТИКАН,
УНИЈАТСКАТА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА ИТН.
МАКЕДОНСКИ КРВАВ БОЖИЌ ИЛИ КРВАВО КОЛЕДЕ
Македонска нација, 06.01.2018, наслов: КРВАВ БОЖИЌ ИЛИ МАКЕДОНСКАТА КРВАВА КОЛЕДА:
7 јануари 1945 година, првиот ден на Божиќ, по список составен од Лазар Колишевски во Вардарска
Македонија се убиени без суд и пресуда 1200 луѓе. На 26 декември 1944 година, неколку дена пред
Божиќ 1945 година во касарните во Скопје и Штип се побуниле неколку илјади војници и над 100
офицери.
Тие не биле согласни со дојдената заповед од Белград да заминат на фронт во заштита на Србија.
Ја изјасниле својата желба војската да се насочи кон Солун, за да се ослободат сонародниците од
Егејска Македонија.
Пратениците на Тито, Светомир Вукманович – Темпо, Лазар Колишевски и ген. Михајло Апостолски
одлучуваат, дека сега е моментот за пресметка со приврзаниците на "бугарскиот окупатор". Тие ги
собираат околу себе српските офицери и им кажуваат дека побунениците се некакви "бугараши",
"Ванчомихајловисти", "ВМРО- вци" и "фашисти".
Ген. Апостолски ги примамува на побунетите офицери во Офицерскиот клуб во Скопје "за да
разговараат за ова прашање". Таму веднаш ги разоружуваат, уапсуваат и ги затвораат во занданите
на старата турска тврдина "Кале". По кратко испрашување, водено лично од Темпо само за неколку
часа се стрелани над 70 офицери. Пред испрашувањето Темпо на секој му велел: "Хочеш Солун, еве
ти га...".
Војниците кои веќе се прибрале во касарните почувствувале дека со нивните офицери нешто се
случува и околу 1000 од нив повторно се насочуваат кон центарот на Скопје. Таму се пресретнати од
добро забарикадирани српски партизани, кои започнуваат против нив безмилосна автоматска
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стрелба.
Убиените на плоштадот се околу 100, над 900 се уапсени и затворени во "Кале". Таму се чуваат
повеќе од еден месец без леб, вода и ќебиња. Речиси сите умираат од глад и студ. На 6ти спрема
7ми јануари 1945 година започнало масовно истребување на градоначалници, свештеници, учители,
обични селани низ цела Македонија. Тие биле нарекувани "бугараши" и "помагачи на бугарскиот
фашистички окупатор", без суд и пресуда. Се употребувал штотуку изгласан закон за заштита на
македонската чест".
СРЕЌНИ БОЖИЧНИ ПРАЗНИЦИ МАКЕДОНЦИ- ДОМОРОДЦИ СО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА ,
СО БОЖИК (ИСУС)- ТОЈ БИЛ КАКО КРИШНА ВО ИНДИЈА , ХОРУС ЕГИПЕТ И СКЛАВИНСКИ ХОРА ,
ОБЕДИНИТЕЛОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, СО СТОИЦИЗМОТ БЕЗ РОБОВИ И МИТРА СОНЦЕ
Херодот, под II-144, пиши: „Во тие колоси, значи беа претставени такви луѓе и ми ги покажаа сите
што, воопшто, постоеле, а ниеден немал ништо со боговите. А пред времето на тие луѓе, рекоа
имало богови што владееле со Египет, но тие живееле заедно со луѓето и еден од нив секогаш ја
имал врховната власт. Последниот од нив кој владеел со Египет бил Хор, синот на Осирис. Него
Хелените го викаат Аполон. Тој завладеал последен откако го симнал од престолот Тифона. А
Осирис на јазикот на Хелените е Дионис“.
Следи Дионис=дианис=пианис=пианиш- опианиш; опиум=опи ум; Еумен=е умен.
Па затоа попречувачот на повеќебожните традициие непријател на православието.
Risto Ivanovski БОЖИК
„Сварог – единый бог вселенной, первое земное воплощение Рода. Отец первого поколения богов – Сварожичей...“.

ПРВИОТ ПОКУШАЈ , 1997 ГОДИНА, ШКИПТАРИЈА ДА СЕ ПОДЕЛИ НА ЈУЖНИ ПИТОМИ ТОСКИ И НА
СЕВЕР ДИВИ ГЕГИ НЕ УСПЕАЛ. ВТОРИОТ ПАТ ЌЕ УСПЕЕ СО КРАЈ НА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА
Во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореле питомите јужни Шкиптари (Тоски) против дивите
северни Геги, за неа да ја поделат. Нивните меѓусебни разлики, по потекло Европјани и Азијати
(Черкези и Татари), со јазици меѓусебно неразбирливи, со страни традиции поради кои тие не
општеле и не стапувале во бракови, само во СФ РЈ на 100% туѓи простори ги обединал католикот и
масонот Тито со шкиптарски јазик кој бил создаден само во 19 век, спореди со Ами Буе јазикот бил
нов од 19 век и Вук Караџиќ со Вукови гласови, на кого немало школи до 1924 година- нив ги
отвориле Австрија и Италија.
Ако се земе во предвид дека вон Шкиптарија Геги (Черкези и Татари) се 90%, а Шкиптари 10%,
обединети со шкиптарски службен јазик, Гегите се најобесправени не само во Шкиптарија туку и вон
неа.
Дека заложбите на Тито биле залудни, питомите Шкиптари на југот и дивите Геги никогаш не сакале
да живеат заедно, тие во 1997 година меѓусебно се судриле Шкиптарија да ја поделат на јужни Тоски
и северни Геги (Гегалак), што било спречено не само од Италија и Австрија, туку и од Британија и
САД со својата НАТО.
Како што Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) сакаат да ги истребат Православните,
Православните ќе мораат да го подржуваат нивното распаѓање. Секако, Православните покрај свои
непријатели Ватикан, Италија, Австрија...Британија и САД со НАТО ќе ја имаат и Бугарија со својот
прв државнотворен крал кој не бил Православен, исто така тој не бил ни Балканец, чедо на
германскиот род, а Герман бил тн.словенски бог.
ДО КОГА ЧЕЛНИЦИТЕ НА ВМРО- ДПМНЕ И НА ДРУГИТЕ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ СЕ ПРЕДАВНИЦИ
НА МАКЕДОНЦИТЕ КОГА Е ДОКАЖАНО СКЛАВИНИТЕ НА ПЕЛОПОНЕЗ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ, КАКО
И ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ИМАЛЕ РАН ХОМЕРОВ ЈАЗИК- ЕЛАДЦИТЕ 100% СЕ
ЛАЖГОВЦИ. БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ, ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЦИГАНСКА
ЕЛАДА.
Кога го добив Летописот на Монемвасија, во која се говори, кога дошле Аварите на Пелопонез,
Аварите таму Склавините (тн.Словени- склава=област) ги нашле домородни. Со летописот се
потврдува, Склавините на Пелопонез биле само повеќебожни. Со нивното христијанизирање,
Склавините изчезнувале, Склавините станува Римјани. Ова го наведив во својата книга
Склавините=тн.Словени домороднина Пелопонез (2012), која ја прифати Германската национална
библиотека, и неа ја стави во својот каталог. Кога за мојата книга дознала Баварската државна
библиотека, од неа испратениот Германец дојде кај мене дома, во Битола, ми ја купи книгата и таа
денес се најдува во нејзиниот каталог. Истото се гледа и во Европската библиотека.
За книгата на еладскиот лингвист Чулкас (1907) сум запознает од 1997 година, во која се говори,
Славо- Македонците од Лерин имале Ран Хомеров јазик со 4000 Хомерови зборови, а за книгата
објавив на 27.12.2017.
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Со овие две книгисо Елада со циганскиот музички инструмент бузуки, од Циганите населени на
Пелопонес во 14- 15 век, сè се заврши- Македонците се домородци. Со ова состојбата се менува во
полза на Македонците, кои се ДНК блиски на Критјаните, а не на Заткарпатците и Подунавците. Ова
се потврдува и со најбитниот доказ, во Македонија нема ниеден материјален доказ/наод за преселби
на Словени од Заткарпатите и Подунавјето. Пак, ако се земе во предвит, Заткарпатите имаат четири
страни (исток, југ, запад и север), а според Нестор (11-12 век) Русите потекнале од Илирик на
Балканот со дунавски традиции, само руските Заткарпати се Балканот. Ако на ова се додаде дека
според Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци (Мавро
Орбини), само лудаци или непријатели на Македонците ги водат македонските партии, кои до денес
никогаш не истакнаа, доста беа лагите и навредите врз Македонците. Поради кажаното, проклети да
сте предавници и 100% туѓи измеќари само за лични цели.
БИДЕЈЌИ НОСИТЕЛИ НА СЛОБОДУВАЊЕТО НА ЕЛАДА БИЛЕ КОМНЕНИ, КОИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ,
ЕЛАДЦИТЕ НЕ ЗНААТ КОИ СЕ И ШТО СЕ
Ослободувањето на Елада го започнале кнезовите Александар (1729- 1828) и Деметриус (17931832) Ипсилантис, кои потекнале од едно старо фанариотско семејство, од родот Комнени, кои биле
господари на Молдавија и Валахиа (Волф Зајдл- 1981). Нивните претходницибиле убиени од
Турците. Тие потекнале од Комнени, царско семејство, кои биле Македонци ( Р.Ланге- 1972).
Како нивни наследник со огромен имот Комненов, а сета Шкиптарија била во посед на Комнените,
бил Георг Кастриотис (тн.Скендербег)- тој бил само православен херој и се борел со двоглавиот
орел, кој бил источноримски (византиски од 16 век).
Пак, знамето на Елада било баварско со од баварскиот принцОтон, со два службени јазици: коине
(тн.старо- грчки) наследник на староегипетски и германски. Како што не се пишело на баварски во
Баварија, не се пишело и на народен јазик во Елада кој бил само пелазгиски=тн.словенски. Григор
Прличев пишел на коине, но не на неговиот народен брсјачки говор, кој бил бригискиод постледено
доба.
ЕЛАДЦИТЕ САМО ОД 19 ВЕК БИЛЕ КОИНИЗИРАНИ (ЕГИПТИЗИРАНИ)
Во ниедна книга за Александар Македонски не се наведува дека за негово време постоел коине
(тн.старо-грчки). Само во книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф недостасувале
првите две книги. Па следи како „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година
во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“.
Само тој единствен Френсхајм пиши за коине, што било само од 17 век, а најстар манускрипт на
книгата била од 9 век век- книгата била печатена само во 15 век. Следи авторот не бил антички туку
средновековен, а за јазикот коине било дело само на Френсхајм. Токму тој фалсификат ги завел
историчарите од 18 и 19 век тие да наведуваат, Хелените говореле со коине, иако коине не постоел
пред 300- та г.п.н.е., и тој бил создаден само во Александрија, како наследник на старо-египетски
јазик, неразбирлив со Хомеровиот=тн.словенски јазик.
Ова било повод, Ј . Ф. Фалмерајер (1830) да говори, родот на Хелените во Европа бил сотрен,
денешните Грци (Хелени) во текот на средниот век се наследницина Словените и Албанците.
Фалмерајер во Елада видел дека се говори словенски јазик, но не хеленскиот јазик коине. Бидејќи
според германскиот лингвист (Пасоф- 1815), Хомеровиот јазик бил словенски, коине немал врска со
Елада. Ова го потврдил дури и еладскиот лингвист Чулкас (1907), според кого Славо-Македонците
говореле Ран- Хомеров јазик со 4000 зборови- за добра книга да се напише биле потребни 3500
зборови.
Најдобар доказ биле Албанците, Арбанасите=Арванитите, кои биле одродени тн.Словени со нов
јазик- тој бил само од 19 век. Ова го потврдил францускиот автор Ами Буе, според кого јазикот се
создавал во негово време (19 век). Во прилоге и Вук Караџиќ, според него наречените Вукови
гласови ги содржи шкиптарскиот јазик, а тој творел во 19 век. Што биле Шкиптарите ? Само 100%
одродени тн.Словени: го имаат македонското ѕ, тн.словенски темен вокал и сите други тн.словенски
гласови итн.
Како што Шкиптарите биле одродени тн.Словени од 19 век, истото биле Еладците- тие го имале
словенскиот акцент... (Фалмерајер). Дека Еладците говореле тн.словенски потврдиле повеќе автори,
и Силвестер (1904)...
КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ПОТЕКНАЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ ЈАЗИК
Авторите наведуваат, на крајот во 5. ст.пр.н.е. тв. темносин алфабет, со кој се пишело во Милет
(јонски алфабет) ги истиснал останатите и постанал заедничко писмо на сите Грци (Хелени). Со тоа
не придонело само стопанството, туку во прв ред во архајското време на неоспорната културна
надмоќ на Милет како седишен град на малоазиските Јонци. (Атина, во која дотогаш се пишело
светло-сино алфабет, го презела темносин 403. г.пр.н.е.).
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Следи во Атина се пишело само на јонски јазик, дури со јонско писмо од Милет „темносин 403.
г.пр.н.е.“. Јонскиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски, кој бил тн.Хомеров. Хомеровиот јазик бил
словенски (Пасоф- 1815) и македонски (Чулкас-1907). Да не се изуми Хелените биле Пелазги (Хомер,
Херодот, Тукидид, Платон), како и Македонците ( Јустин...). Пелазгискиот јазик бил варварски, а
според Херодот Хелените во Јонија биле варвари- варвари со мало в, а Хелени со големо Х.
Јонскиот јазик бил службен јазик кај македонските кралеви Архелај...Филип и Александар
Македонски...Филип V и Персеј. Александар Македонски ја имал Илијада на јонски јазик со јонско
писмо од Милет од 403 г.п.н.е. Илијада на коине (тн.старо-грчки) со јонски слова од Милет од 403
г.п.н.е. била преведена од јонскиот јазик, што било само во 3 век п.н.е., кое се случило само во
Александрија. Таа, како и сите други дела, биле преведени и пишани на коине само по таа 300- та
г.п.н.е.- тогаш во Александрија биле составени граматиката и речникот на јазикот коине.
Токму Александријскиот Птоломејов јазик коине го заменил старо-египетскиот јазик. За коине да го
заменал староегипетскиот, коине морал да произлезе само од староегипетски. Ако коине не би
произлегол од староегипетскиот, тој не ќе бил разбирлив за Египќаните итн.
Мартин Бернал „ Црна Атена“, пиши: „Четири годиниработев долж овие насоки и останав уверен дека
дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло. Ова, заедно со 40-50
проценти кои се чинеа како индоевропски, сè уште не нудеа објаснување за една четвртина до една
третина на грчкиот вокабулар. Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциално да го гледам како
‘Прехеленски’ или да постулирам некој трет надворешен јазик, анадолски или- како што претпочитавхуриски. Меѓутоа, кога погледнав на овие јазици, тие ми понудија речиси никаков ветувачки
материјал. Дури во 1979, кога фрлив поглед низ еден примерок од Коптскиот етимолошки речник на
Черни, јас се здобив со можност да извлечам извесен смисол од доцноантичкиот египетски јазик.
Речиси веднаш, јас сфатив дека ова беше третиот надворешен јазик. Во рок од неколку месеци, јас
станав убеден дека на преостанатитите 20- 25 проценти од грчкиот вокалубар би можел да пронајдам
веродостојни етимологии од египетскиот јазик, исто како и за имињата на најголемиот дел од грчките
богови и за многу топоними. Ставајќи ги заедно индо-европските, семитските и египетските корени,
јас сега верувам дека- со понатамошно истражување- би можело да понудиме веродостојни
објаснувања за 80 и 90 проценти од грчкиот вокабулар, што е пропорција која е висока во однос на
присутните надежи за било кој јазик. Затоа, сега воопшто не постоеше потреба од ‘предхеленскиот’
елемент“.
Се наведе врската на староегипетскиот со коине (тн.грчки)- коине бил само Александријски, од 300та г.п.н.е. Ова било повод, не само Илијада и делото на Херодот да се преведе на коине, дури и
дотера итн.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ
СО КОРА ОД БАНАНА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЛУШТЕЊЕ ... НА КОЖАТА
По главата имав разни појави, засушување на кожата до појава на струпови. Кога струповите ќе беа
поголеми со прополис тие ги сушев итн.
За псориаза сум користел разни средства, дури едно премногу рекламирано на ТВ прогами, од
Британија, прескапо купено од Скопје порачано преку телефон, донесено со Брза-пошта. При првата
употреба се појави негативна реакција, со што одма ја прекинав понатамошната употреба. По
извесно време преку телефон се јавија од Скопје. Кога му се кажа за негативното делување на тоа
нерегистрирано средство кое диво се продава, повеќе не се јавија, едноставно изчезнаастрадалецот за спас секоја цена би ја платил за да си помогне. Токму ова го злоупотребуваат
разните продавачи на лекарства, воглавно нерегистрирани.
Конечно почнав да ја применувам кората од банана: кората на банана се одвојува од плодот,
нејзините краишта се сечат за да не се оштети кожата на која се трие со внатрешниот дел на кората,
каде е оплодот. Врвејќи со внатрешниот дел на кората на кожата без коса или со коса на целото
тело, преостанатиот дел од кората на кожата го спречува лупењето на кожата, струповите се
смалуваат и состојбата се подобрува што не се случило со сите претходниупотребени средства.
Исто така, може кората со лајче да се истружи, и добиената маса како крема да си ги мачка рацете...
Состојбата се подобрува, повеќе нема луштење...
Бидејќи кожата е најголем орган, а нејзиното лечење е долготрајно, ќе мора заинтересираниот долго
да се мачка/трие, успехот нема да изостане. Во надеж да ви помогне моето искуство, како паталец со
кора од банани ви посакувам успех и среќа.
ВКУПНО ФБ-ПРИЈАТЕЛИ НА 14.01.2018 ИМАМ 3186.
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СРЕЌНА И БЕРИЌЕТНА 2018 ГОДИНА НОВА ГОДИНА ВАСИЛИЦА СО СИТЕ СВОИ ТРАДИЦИИ
ЗОШТО МАКЕДОНСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ, АКАДЕМИЦИ, ПОЛИТИЧАРИ...СЕ ИДИОТИ...? ЗАТОАШТО
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ ВО 1907 ГОДИНА, А ПЕЛОПОНЕС ТН.СЛОВЕНСКИ ВО 15
ВЕК
Со годинипишувам дека Македонците се домородци, нивниот јазик бил Хомеров потврдено од
еладскиот лингвист Чулкас (1907), според кого Леринчаните имале Ран-Хомеров јазик со 4000
зборови. Многу порано германскиот лингвист Пасоф (1815) истакнува Хомеровиот јазик бил
словенски.
Со тоа што поимот Словени ниеден автор не го употребува, словенски народи никогаш немало. Па
што биле Словените ? Само едно- лага. Еве го доказот: авторите пишат за Словените пишел Прокоп,
што е лага, затоашто Карпатос е острово во Егејско Море исто име како Карпатите. Прокоп бил само
про коп- нешто да се прокопа. Меѓутоа, Прокоп никогаш не пишел за заткарпатски Словени туку
подунавски и балкански Склавини, а склава означува област.
Па од подунавската Склавина бил царот Фока, чиј еден родител му бил Склавин, а другиот Римјанин.
Склавините биле повеќебожци со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил Хомеров, а
Римјаните само христијани со христијанскиот јазик коине (тн.старо-грчки) кој произлегол од
староегипетски, и затоа тој за народот не бил разбирлив.
Според авторите Склавини имало на целиот Балкан, Романија, Унгарија, Австрија, Германија дури и
Шпанија. Ако Склавините би биле Словени, Словени би биле ... Германците, дури Шпанците. Па
тн.словенски темен вокал постои во португалскиот јазик, сите јазици во Франција, романскиот,
влашкиот и шкиптарскиот. Следи сите тие јазици биле одродени тн.словенски јазици. Ова се
потврдува со коине и латински, кои го немаат темниот вокал, кој бил и останал само тн.словенски.
Макс Фасмер (1941) пиши, на Пелопонес имало Склавини во 15 век, чиј говор бил сличен со
Словените во Либек- денешна Германија. Па со Склавинија владеел Цар Самуил, чие семејство било
назначено за месник од македонската династија.
Тешко на мојот македонски народ, во кој нема маж да се справи со Циганите од Елада со индискиот
музички инструмент бузука, пренесена од Индија со Индијците на Пелопонес во 14- 15 век, кои не
оспоруваат.
Проклети да се историчарите, академиците, челниците на партии..., сите 100% пробисвет, ѕверови и
крвници врз напатениот македонски народ со мноштво говори од постледено доба, со свои Бриги
(Фриги), постари од Египтјаните, што го пишел египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.).

ДОДАТОК ЗА АВТОРОТ НА НАПИСИТЕ
Со мојот маратонски монтиран судски процес од 1991 до 1996 година, со кого бев избркан од работа
од 20.05.1991 до моето пензионирање, направив грешки: прва беше што на мојот прв братучед Борис
Зенго му овозможив само од една живинарска фарма да заработи чисти 400.000 ДМ, што беше само
моја работа, а тој ни едена марка не ми плати. Секако, тој мораше да пропадне кога не се разбира од
исхрана на животни, зашто сум докторирал во Виена. Исто така, мојот брат Крсте Крстевски кој живее
во САД од 1988 година, ниеден долар не ми испрати јас да живеам, а јас го купив нивниот стан. Така
место тој да ми ги врати парите за живеење,тој со семејството по судови ме влечкаше за да ме нема.
КАКО МЕ ОПЛАЧКА И НАВРЕДИ СЕМЕЈСТВОТО НА МОЈОТ БРАТ
Науме Крстевски на 27.08.2017, по долго време, ми ја испрати следнава пошта: „ Еве да се допишиме
повторно за да ти споменам за клучевите од куќата. Тие треба да ни ги префрлиш некако затоа што
ни требаат. Сигурно најлесно е да ни ги испратиш по пошта или тука, или ако сакаш на Симе да му ги
испратиш по пошта ако е полесно. Како што мислиш да е подобро кажи ни“.Па следат и други дописи.
Со следниот допис Наум пиши, куќата била нивна, сè мое да си земам, сè нивно да оставам и да си
бегам.Меѓутоа,тој мене нивата не ми ја понуди да ја купам-тие имале намера и куќата да ја продадат.
Од 2000 година се расправам со мојот брат Крсте Крстевски од Герфилд- Њуџерски. Па таа расправа
конечно заврши на 03.09.2017, со мојата пошта до неговиот син Наум- необјавена на ФБ- страниците:
„Таткоти ми се јави, станот да го откажете. Јас се одлучив него да купам. Кога ги правевме
документите, Симе (Шопов- брат на снаата) побара и тој стан да го купи. Ако тој него го купеше, тој ќе
беше продаден, и немаше со години да се расправаме. Станот го купив со 100% мои заробени
девизи ДМ од Германија- за ова има потврда од Стопанска банка. Потврдата ја знаеше вашиот нов
полмоношник Ристо Шоферот и адвокатот со кого бевме на судска расправа...Ако јас потврдата ја
немав, а вие тужевте, јас сум бил без работа и со ваши пари од САД сум го купил станот, од станот
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ќе ме исфрлевте. Да не се заборави писмото на Шоферот до таткоти, кој ми го испрати мене, во кое
стои, станот ќе го продадеме, парите на братти за купување на станот и куќата ќе му ги вратиме, а
остатокот ќе го поделиме: половина за вас а половина за шоферот и адвокатот. И така, вие ќе
немавте стан. За ова има докази- писмата на таткоти.
Исто така, куќата на бавчата јас ја изградив. Кога се расправавме за станот, таткоти напиша, куќата ја
направив без нивна дозвола, и кога ќе дојдел ќе ја рушел итн. Сите докази се кај мене- писма на
таткоти. Истото и ти го потврди- ти напиша, куќата не ја правев за вас.
Следи станот и куќата на вашата нива 100% се мои. Значи, јас ништо не сум украл.
Бидејќи за станот ме тужеа мајкати, таткоти и брати (ти се шкртна на картичката), ти беше мој
наследник.
Ти напишав да ја користам бавчата. Само токму и затоа дозволив да се легализира куќата.
Меѓутоа, ти наполно отстапи од договореното, и со легализацијата на куќата, напиша итно да го
дадам клучот, сè мое од неа да земам и заминам од бавчата.
Поради настанатата состојба ти го изгуби наследството.
Со тоа што ти напиша, станот го украдов...куќата на нивата била ваша ..., ние со сè раскрстивме“.
Одма следниот ден Науме одговори, најдувајќи ме виновен, што јас нему не му го препишав станот
без тој да се впушти во моите претходни расправии дека јас земам минимална пензија само 42%, јас
од тој стан земам кирија со која живеам... За него беше битно јас нему да му го препишам станот а тој
и со братот и неговиот татко и мајка од 1991 година кога јас бев без работен однос итн.сè до годинава
2017 не знаеа дали јас сум жив, дали јас воопшто живеам и како живеам.Неговата дрскост што е и на
неговиот брат со татко и мајка што не ме прашаа, колку ти за станот имаш платено (15000 евра) и за
куќата (преку 6000 евра) ние тие да ги вратиме или колку го продаваш станот (30000 евра), и да ми ја
понудат нивата за јас куќата да си ја озаконам таа да биде моја, и ако решам нивата со куќата да си
ги продадам, така да си ги вратам парите за куќата. Напротив, тие нивата со мојата куќа ги продадоа.
Следен допис од 19.11.2017.
Науме, вие многу убаво знаете каде што беа сандуците со пчели, до каналот имаше врби. Тој дел се исчистиповеќе нема врби… Бидејќи каналот беше во нивата, тој го поместив кон другата нива. Така нивата си ја
поврати својата кастарска површина. Каналот со камења…го оградив, повеќе да не може водата да ја носи
земјата. За таа цел засадив лешници ... Нивата на патот ја оградив со цевки и жица, и посадивме сливи... Со
боца ископав бунар во кого поставив пластични цевки... и цевка за пумпа...Посадив дрва... Исто така, и лозје, а
и пенушки покрај двете огради на бавчата (исток и запад)...Јас сè тоа го правев како на своја нива, и до
последен миг така и мислев. Јас бев свесен дека куќата на нивата в гроб нема да ја земам, што важеше и за
станот ... Било како било, состојбата за миг се смена Науме со твојот прв допис клучот да го предадам куќата е
ваша- тогаш за првпат ме избрка од нивата.
Инаку јас нивата само ја одржував, таа да не се наполни со капини, багреми…, како што е во соседните- до
куќата секој година влегувам во соседната нива, и неколку метри ги чистам капините, багремите, сливите…Јас
од нивата немав никаква корист- јас од јаболката правев само киселина, која бесплатно им ја делев на
пријателите. Инаку, мене ми се потребни неколку гајби јаболка- до мене има пазар, оддалечен стотина метри.
Пак, годинава потполно замрзнаа јаболката- немаше ни една гајба јаболка итн.
Ова е во спротивност на она што вие од мене баравте, јас да ви ја плаќам ќиријата за станот затоа што од
нивата сум се обогатил- веројатно и така досега мислевте, иако нивите околу вашата се пусти, никој не ги
купува и на никој од нив не им треба приход. Бидејќи нивата ја одржував, таа е чиста, и куќата на нива е
најубава, секако ќе има купец, за вашата нива и мојата куќа со преку 6000 евра итн.
Кога се расправавме со таткоти Крсте за куќата, за која пишеше, таа мене не ми е потребна, јас кога ќе дојдам
неа ќе ја рушам, што и ти истото го потврди, јас таа не сум ја направил за вас туку за бабати, се ќе се решеше,
кога јас на таткоти тогаш му пишев повеќе пати, на нивата метар квадратен чини 2 ДМ, а јас сакав да го купам
местото каде е куќата: куќата е преку 20 м2 а јас барав околу 30 м2, ништо повеќе. Јас напишав, за тоа ќе
платам по 4 ДМ, и сè ќе се решеше. Расправите ќе завршеа, куќата и станот в гроб немаше да ги земам.
Грешката се одрази сè до денес и дојде до неврат од кого нема повраток.
Во врска со твојот допис за куќата, од неа сè мое да си земам, а вашето да го оставам, следеше одговор, „В
ред“- ти бркањето со задоволство го повтори, и потврди, јас сум арамија. Ништо туѓо не ми требало, никако
било што ваше туку се е обратно, потврдено со години по ред од пред 2000 година па се до денес...
Истото се спроведе: јас имав во куќата градежен материјал. Тој целиот го зедов. Се што беше мое големо си ги
зедов, остана само ситно и она на мајками што како очите го чував итн. Во куќата остана сè што беше ваше без
и тоа да го украдам: сандуци за пчели, центрифуга за мед, два точаци, приколка, две нафтени печки и антена од
станот. Па само тоа е ваше, ништо друго- вие купувавте само телевизори и коли, а јас станови. Сè друго од
стариот стан кој го купи вујкоти Симо и новиот стан кој го купив јас се најдува кај вујкоти кој однесе во
својата куќа. Значи, сè друго ќе си барате само кај него.
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Секако, нема да најдете друг човек кој во ваше име ќе купи стан и направи куќа на ваша нива, за чии пари не
плативте ни едно евро камата за 10 години (до со 2001 година) кога мојот стан го префрлив на мое име и до
вечност за преку 6000 евра за куќата- тие 100% ги присвоивте и од куќата и нивата ме избркавте. Па ова што го
имам со таткоти Крсте поради вас, а го немам со братми Васко, многу говори...
Место јас со тие 100% мои пари да си купам било што друго и да немав никаква врска со вас (само така ќе си
бевме добри...), ме влечкавте по судови станот божен сум го купил со ваши пари- јас сум би без работа- а јас од
вас не видов скршен долар; за мајками ни еден скршен долар не испративте за јас како без работа да не го
потрошам што беше од 1991 година кога останав без работа и по нејзината смрт сè до 2001 година кога мојот
стан го префрлив лично на мене; дури парите за гробот на мајками татко ти назад си ги бараше- тие се кај
вашиот Борче Зенго. Не само тоа, уште му се заканувавте на нотарот, и што не друго... Па Симо во се беше
вклучен за туѓото, а ништо негово- сестрата братот си го жали, но не деверот.
Бидејќи јас ги потрошив своите пари за станот и куќата, останав без пари за себе да се грижам. Место вие да се
срамите од она што го направивте, останавте дрски и до денес, што значи сте биле и сте останале само едно:
арамии.
Секој ќе си го плати гревот што го направил- нема прошка за ништо. Па вие четворицата од САД, таткото
Крсте и мајката Аница со двата сина Александар и Науме, не сте биле во состојба од 1988 година до денес еден
еднособен стан да си купите а мене ме влечкате по судови, според вас четворица ви сум го украл вашиот стан
кој 100% го купив само со мои заробени девизи заработени од Германија каде бев научен соработник цели 4
години (1972-1976), што важеше и за куќата на нивата од која на арамиски начин ме бркате... и избркавте. Само
ГРЕВ=ГРЕВ, зашто нема никаква прошка и било какво извинување.
Следи и третиот грев: татко ти бараше да ми го плати делот од нашата куќа на баирот, на кого му реков, не ми
треба дел од куќата јас имам стан, само под услов мајками да остане во куќата да живее со татко ти со
семејството- вас четворица. Меѓутоа, бабати живееше со мене во станот, таа во него умре и јас ја закопав, а
таткоти никако не рече, земи го делот од куќата оти мајками живееше со тебе и во станот умре. Па таткоти и
тие пари од продадената куќа ги зеде: ваш полномошник во судот беше вујкоти Симо Шопов- кога беше првата
расправа затоашто на расправата на вујкоти не му беа дадени доларите, таа се одложи. Дури на следната
расправа на вујкоти прво му беа дадени доларите за делот од куќата, за тоа тој да потпише за завршената
судска расправа. Значи, троен грев: станот, куќата на нива и дел од куќата на баирот. Како што вујкоти ви ја
продаде колата, направи договор со нејзиниот купувач, и овде за делот од куќата тој се појавува како продавач
на делот и земање на доларите за продавање на делот на куќата како и со колата.
Да не се изуми, предмет на судска расправа беше само 1/3 од куќата- 3/4 од куќата со тестамент беше на
братми Васко- Мелбурн. Тој дел 1/3 беше само на мајками со судско решение. Бидејќи мајками само јас ја
догледував, таа од мене бараше, јас нејзинот дел да си го префрлам на мене. Договорот го направи вујкоти
Симо. Јас тој не го спроведив затоашто не сакав да се делам со браќами. Наспроти ова, на судската расправа
делот на мајками се подели на 1/3 на Васко, 1/3 за таткоти и 1/3 за мене- носител беше вујкото Симо.
Ако јас немав потврда од Стопанска банка, вие мене ќе ме исфрлевте од станот и ќе немаше ништо да имам а
јас како човек без работа од 1991 година живеев од 2001 година само со киријата 4000 денари кои се до денес
ги земам- од 2005 година сум пензионер со минамална пензија. Па сè вас тоа ве радуваше потврдено со вашето
однесување сè до денес.
Бидејќи вие не сакавте да ми платите за станот и куќата, ве замолив, секој година да ми испраќате по 5000 ДМ,
со кои морав да живеам, сè додека не се исплати долгот. Со тоа што вас куќата не ви требаше, таткоти ќе ја
рушел кога ќе дојдел во Битола, јас ви напишав, куќата да не ми се исплати туку само станот, што и тоа не се
прифати, па следеше да ме влечкате по судови итн.
Да не се изуми тоа што кога се расправавме за станот, вие ми напишавте писмо, ќе дојдете во Битола и за
станот ќе се договориме. Тогаш одговорив, да ми го префрлите станот, никако во станот нема да влезете, оти
вие ќе го продадете станот- тој беше на име на мајкати Аница и затоа јас ќе морав вас да ве тужам, а како што
вујкоти беше адвокат па судија јас него ќе го изгубев, и ќе страдав. Па со киријата за станот ја допокривам
мојата минимална пензија.
За потсетување, јас од вас барав да ми се плати само она што од мене беше платено, и тоа само според
потврдата од Стопанска Банка каде беа моите заробени девизи, што важеше и за куќата на нивата. Пак, станот
каде што вие претходно живеевте го купи вујкоти и одма тој двојно поскапо го продаде за да заработи без него
да го тужите и навредувате како мене, никако и за семејниот имот на Шопови во Струмица и Битола итн. Ако
јас дозволев и мојот стан тој да го купи, како што тој од мене бараше, и тој станот ќе го продадеше, многу
убаво ќе заработеше. Само така, вие нема од мене никаков стан да барате, ние ќе си бевме добри, немаше да се
расправаме и заневек мразиме. Жалосно, што вие никогаш не го преиспитавте вашиот став, само од мене
баравте, ништо од вујкото, кој и е брат на мајкати. Ако вие се залагавте за имотот на дедоти Шопов во
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Струмица итн., вие со тој дел на имот ќе имавте стан..., и немаше да го барате мојот стан, мојата куќа на вашата
нива и дел од куќата на баирот.
Моето полномоштво го заменивте со она на Ристо Шоферот- претходниот сосед. Тој ми напиша, да го дадам
клучот од станот за 8 дена, инаку ќе ме тужел. Нему му одговорив, се додека не се плати станот, никој друг не
смее да влезе во мојот стан. Ако ти влезеш, ќе ти поднесам кривична пријава за влегување во станот кој 100% е
купен со мои пари за што има потврда од Стопанска Банка. Ако јас немав потврда од Стопанска Банка само
тогаш вие ќе го украдевте станот. Па вие ме тужевте за да го украдите станот за кого не плативте ни еден
скршен долар итн. А кога ме туживте за станот тогаш на полномошникот Ристо Шоферот му напишав, барам
затезна камата- двојно повеќе пари ќе платевте.
Следи Шоферот да ви испрати писмо, кое таткоти ми го испрати мене, коа до денес го имам, во кое стои: брати
инатчија, ама ние поинетчии, ќе му ги платиме парите на брати за станот и куќата а разликата ќе си ја поделиме
меѓу нас- вие, Шоферот и адвокатот. Кога сфативте дека ќе останете без станот, по писмото на Шоферот кој ми
го испрати таткоти јас ви јавив, ако не ми го префрлите станот, ќе ве тужам. Тек тогаш следеше вие да го
испратите доказот и јас да си го озаконам станот како свој.
Само за потсетување, бабати Марија на мајками и рече, таа вашите чаши ги видела кај вујкоти, и ја замоли неа
да го заклучиме станот...Кога дојде мајката во Битола, таа нас не направи арамии за чашите, дури на гробот на
мајками, бабата Станка, пред вујкото велеше, за станот сте плаќала такса. Бидејќи киријата не се смета за
отплата, и денес има кираџии без свои станови, вие не дадовте ни една скршена пара, што важи и за куќата на
нивата, која сакате да ја продавате без јас за тоа да знам- браво.
На 14.10.2017 ми се јави еден купец, брати Аце со слика од куќата пред една недела на интернет ја поставил со
нивата да се продадат. Потоа следеле и други. Па тоа и не е изненадување, со десетици години идат луѓе нив да
ги купат- вујкоти Симо Шопов како адвокат и судија за тоа се залага, дури ме молеше куќата да се легализира
за ова да се случи... Исто така, на 12.11.2017, еден мој внук (ти или брати Аце) со други бил кај нивата- тој им
изјавил на комшиите, тој бил газда на нивата и куќата итн. Денес (19.11.2017) отидов на бавча, да доземам она
што остана. За жал, бравата беше разбиена, куќата сте ја украле, што не е за чудење итн.
Со тоа што вие нивата мене не ми ја понудивте јас да ја купам, сте имале намера куќата со нивата на други да
ги продадете, и така да купите стан во кого ќе можете во Битола да доаѓате, таткоти и мајкати да ги трошат
пензиите стечени од работата во „Транскоп“- Битола итн. Следи во разлика на големината на станот, дали тој е
нов или стар, станот за навек ќе биде од 1/5 до 1/2 мој итн.
Да не заборавите, куќата чини преку 6000 евра. Со тоа што јас немам намера да ве тужам со сите писма од
таткоти како доказ дека куќата 100% е само моја, како што вие ме бркавте од станот и тужевте, вие како
арамии ја украдивте моја куќа...
Брати Аце ми напиша после тебе кога ти го бараше клучот од куќата „повеќе да не ви пишам“, и тоа во име на
вас четворица, што не е за чудење.
Жалосно е кога вие четворица не сакате да платите секој по 1500 евра, вкупно 6000 евра, и само така вие неа
како своја да ја продавате, без јас за тоа ништо да не знам- доказ за грабеж. Токму и затоа вие мора да се
срамите за вашиот потег.
Па сè е јасно- вие останавте жедни за туѓа судбина. Сè до денес сум жив и здрав, туѓо никогаш не сум сакал, и
никогаш ништо не сум украл, не дај боже од вас.
Секако, Науме, ти благодарам што тие конечно се откри каква личност си.
Науме, ти имаш 46 години, и за мене ти знаеше само дека сум жив, и каде живеам и што имам. Ти воопошто не
се потруди да научиш како сум јас, како живеам...Иако ти таму заврши факултет, убаво заработуваш и убаво си
обезбеден, а и сигурен во службата, што и ме радува, не испрати некое доларче за било што, барем да се частам
едно сокче. Пред некоја година ти со твојата сопруга дојдовте во Битола, само неколку дена кај мене
престојувавте, по една недела се вративте во Герфилд. Како што пред тоа никогаш не се јави со пошта,
телефон, и потоа не се јави никако. Пролетва се јави повеќе пати преку електронска пошта, си имал време да се
јавиш, да ти го препишам станот во кого има кираџии со чија кирија и живеам, одма нив ќе ги избркавте, и
мене ќе ме устрамевте.
Било како било јас сум во добро здравје, без да има потреба да составувам тестаментот. Кога ќе дојде време и
тоа ќе биде на лице кое заслужува.
Следен допис.

Според тебе, бидејќи сум го купил станот со заробени девизи, кои сум ги спасил, го украдов станот. Пак,
мајкати, пред вујкоти Симе на гробот на мајками, велеше, за станот сте плаќале такса. Само со киријата стан не
се исплаќа- до денес има семејства кои си плаќаат кирија на државни станови, но тие до денес се само државни.

205
Следи станот го купив со заробени девизи, што го знаеше Симе. Па девизите заробени или незаробени тие беа
само мои. Токму со такви девизи го купив и дуќанот. Да не се изуми, и куќата на вашата нива самиот 100% ја
подигнав само со мои заробени девизи.
Бидејќи според тебе, јас сè што сум купил со заробени девизи, кои за тебе сум ги спасил да не пропаднат, сè
сум украл, и вие ја украдивте мојата куќа. Па вие неа не ја сакавте, ќе ја рушевте и таа не сум ја изградил за вас.
Следи таа куќа 100% е само моја. Нејзината вредност е преку 6000 евра... Бидејќи 6000 евра сум ги украл, во
надеж да ми ги вратите и вие да не бидете арамии, благодарам.
Исто направи и Борче Зенго, со парите за гробот на мајками, а и мои пари- парите нему другиот ден по закопот
му ги дадов, и тој до денес нив не ги врати. Тие пари таткоти бараше да му ги вратам- тие барајте ги само од
Борче. Исто така, тој од 400.000 ДМ, чиста заработка, ништо не ми даде, иако тој ништо немаше со добиточна
храна. Инаку најмалку мораше да ми исплати 10%. Секаде велеше сме ортаци, така тој и работеше. Не ми
исплати ниту една девница, ме остави без кола...Се ова беше оти јаз бев без работа. Дури тој парите од РО
„Бентамак“- Крива Паланка, за која имав свои производи, и тие ми ги украде ... -со него раскрстив. Со тоа што
вие со него сте поблиску, одговорот е многу јасен.
Па како си можел да се исмејуваш со мојот докторат во Виена, дури со моите книги кои според тебе никој не ги
чита, како и моите написи. Токму за мои книги под мое име и презиме види во Германска национална
библиотека, Европска библиотека, Баварска државна библиотека... Секако, со тоа што ти си дозволил да се
исмејуваш со мојот докторат, моите книги и написи незамисливо ме мразиш во се. Со колнења, навредливи и
понижувачки пишења, слики (...мајмун со моја глава)... на моја ФБ-страна.
Како ти се мое мразиш, и никако не можеш да ме замислиш, и таткоти ја искина корицата од мојата прва книга
и неа по пошта ми ја испрати. И за тебе сè мое било и останало ништожно- благодарам.
Секако навремено ми беше укажано, дека ти не си таков како што мислам, што и конечно се потврди.
Следен допис од 21.11 .2017.

Науме, како што му напишав на Шоферот Ристо, вашиот полномошник кој го презеде моето за сè за станот, да
не си дозволил да влезе во станот без мое знаење и согласност ќе ти поднесам кривична пријава за пробивање
на станот, истото важи за оној внук ѕвер кој ја пробил бравата на куќата на нива без мое знаење, што е казниво
за секој сторител без да знае-л оној кој владее со станот или куќата. Тоа што твојот вујко Симо Шопов, адвокат
и судија не го знае, не е за чудење. Како што Ристо Шоферот не можеше да докаже за сопственост на станот кој
100% го купив со свои заробени девизи, исто така и за куќата не можевте да докажете дека таа е ваша- таа
100% ја купив со заробени девизи, а кога јас нив ги купив вие бевте во странство за да спечалите, оти во Битола
купувавте само телевизори и коли.
Јас можев да ве тужам за кривично дело, губење право на владеење, кое насилно и злочинечко ми го
прекинавте. Исто така, имав право да ве тужам за грабеж за имот и богатство кое ми сте го украле со
пробивањето на куќата... Бидејќи јас не сакам да ве влечкам по судови, арамија=арамија, сè е јасно.
Без мое знаење не само да влегувате, уништувате туѓ имот, негови ствари исфрлата а јас тоа никако не го знаев
сè до 19.11.2017 кога ја видов разбиена бравата, комињата јабока од јаболчна киселина со најлонската вреќа
исфрлени, што важи и јаболчната киселина со бурина, без вие да знаете, дали јас сум доиселен. Бидејќи јас
нема да ве тужам, моите дописи ќе ги чита поширока јавност- за спомен.
На 22.11.2017 испратив порака: „Тој што е арамија (украл станот и куќата на нивата) да го казни Господ...“.
На 24.11.2017 Наум ми испрати порака со фотокопија на договор дека бавчата со куќата ја продале на 14.11.2017.
На 24.11.2017 мое соопштение: „Вие ми сте должни преку 6000 евра за куќата за која немате дадено ни една
скршен денар, долар... која татко ти ќе ја рушел кога тој ќе дојдел во Битола, а ти ми напиша, таа не сум ја
подигнал за вас. Е бе Науме сте биле ептем сиромави мојата куќа да ја продадете и нејзините пари преку 6000
евра да ги земета во САД каде сте од 1988 година, а куќата е од 1991 година.
За ваквиот срам ќе им пишам на моите преку 3000 ФБ - пријатели, од кои некои ќе ги читаат моите дописи
испратени до тебе, а такви имам и од Герфилд итн.“

Науме, преку ФБ ќе го откажам татко ти од брат, тебе и Аце како внуци, а со Аница никогаш и не сум
сакал да имам било што- таа од својот брат ништо не бара, а од мене дел од куќата на баирот, мојот
стан и мојата куќа на вашата нива. Таткоти никогаш не сум го сакал заради мене, и поради друго: тој
со нож дупи наш комшија (Стевче) кој одвај преживеа; и еден го претепа па лежеше затвор Идризово
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кого како бедник го посетував и мајкати оддома ја избркал (Киро и Борче Зенго ја вратиле- ова Борче
ми го кажа). Како што гледаш, работите излегоја од колосек, затоашто вие со годинине сте на него.
Науме, само да те потсетам: Кога пред 6 месеци, ти бараше јас да ти го препишам станот,ти воопшто
не ме праша, колку платив за станот за да ми ги вратите парите, и така добиете станот во владеење,
а сегашна вредност изнесува 15.000 евра. Ниту праша за куќата да ми ги вратите парите (6000 евра),
вкупно 21000 евра, ниту колку сега чини станот- двојно 30000 евра. Ова за тебе не беше битно, туку
само да ти го префрлам станот како поклон, а од 1995 година- дотогаш ги потрошив парите за дуќан,
куќа на вашата нива и стан кој го бараш како поклон- сè до 2005 година кога јас гладував безработен
со што ти се исмејуваше како неспособен ... вие не ме прашавте дали сум жив без да пуштите барем
еден скршен долар а бараш јас станот тебе да ти го препишам како да ме догледуваш- срам и грев.
На 25.11.2017 допис како: Крај. Науме, за куќата на нивата ми останувате должни преку 6000 евра, а
и збогување засèкогаш со сите: со тебе Науме, братти Александар, татко ти Крсте и мајка ти Аница.
Бидејќи понатаму бев навредуван од Науме лично, му се јавив на братот Васко Ивановски- Мелбурн.
Васко, со Наум нешто не е во ред. Станот јас во име на Аница ги купив 1992 година. Една година (2000) по
смртта на мајкани на Крсте му пишав, да ми го платат станот онолку пари колку што сум платил за станот, што
се гледа во потврдата на Стопанска банка... Следи тие да тврдат, јас сум бил без работа, станот сум го купил со
нивни пари и тие ме носеа на суд. Од судот тие се откажаа заради потврдата од Стопанска банка, со која се
докажува, станот 100% сум го купил со заробени германски марки. Со години и без прекин тие станот го бараа
... Пред 6 месеци Науме се јави, станот да му го препишам него- не на Аце туку само него. Јас му одговорив, од
него земам кирија 4000 денари, и не сум во состојба, станот да му го предадам... Во септември го побара клучот
од куќата од нивата да се иселам...Се расправавме. И завчера му напишав: Науме, ти го бараше станот пред 6
месеци, но не кажа, да ми ги платите парите кои сум ги платил за станот, сегашна вредност 15.000 евра, ниту за
куќата 6000 евра, или заедно 21.000 евра. Ниту сакате да го платите станот колку што му е сега цената 30.000
евра. Денес (25.11.2005) тој ми јави, ако сакаме три стана ќе купиме, не ни треба станот, и повеќе да не одам кај
нивата која била продадена и со мене тие се завршиле.
Бидејќи ние од 2000 година се до пред 6 месеци се расправавме само за станот, а сега пиши, станот не им
требал, тие ако сакале три стана ќе купеле, со Науме нешто не е во ред, за станот се расправаме цели 17 години,
а тој тоа го заборави, како ништо да не било. Според се ова наведено, за мене тие биле се и ќе бидат само
ѓупци, не баирски туку цигански за со черга.
Не само тоа. Пред некоја година му напишав на Маџорит, Аце да го жениме со една девојка, ќерка на мој
пријател- уметник. Маџорит итно ми одговори, всушност Науме, на Аце не му требало жена, тој убаво си
живеел како самец. Бидејкќи и Аце имал куќа, и онаа на Крсте, Науме се сакал да биде негово- тој за својот
брат никако не жали тој да се вдоми да си има наследници. Се тоа не му било доволно, не успеа да го земе
мојот стан, а ја продаде куќата. За неа му пишав: вие ми останувате должни за куќата 6000 евра.
Следи заклучок, Науме своите ги ставил в еден чевел, се нивни сака да е негово. За жал, не успеа со мојот
имот- тој повеќе не е наследник, дури му напишав, тебе, братти и таткотти ќе ве откажам преку ФБ за внуци и
брат, и моите написи до него испратени ќе бидат објавени, и секој нив ќе може да ги прочита- ќе им оставам
спомен. Бидејќи јас имам преку 3000 Фб-пријатели, и од Герфилд, нема тие кај да се скријат- тие покрај ќупци,
биле и останале само арамии“.(Се извинувам на употребата ѓупци и цигани, што не е со етничко значење, Р.И.)
Ако тие ми ја понудеа нивата, јас не ќе морав да ја купам за куќата моја да остане.Со тоа што тие неа
не ми ја понудија, дошол еден од внуците, веројатно Аце, тој мене не ми се јави, нивата ја продале а
без мое знаење, отсекогаш имале намера куќата да ја присвојат, и неа како своја да ја продадат. И не
само тоа, ѕилиндерот за клучот беше скршен, па сменет со нов, само бурињата за јаболчна киселина
извадени од куќата, а сè друго што не подигнав свое, и сè од мајками како очите си го чував внатре, сè
тоа остана внатре, и ќе се оттуѓи. Бидејќи куќата за мајками беше како црква, а тие само за добивка ја
продале, тие направиле неопростив огромен грев-само за мојот стан и мојата куќата се расправавме.
Денес (24.12.2017) отидов да си ги земам бурињата, кои беа извадени јас нив да си ги подигнам. На
мое изненадување купецот бурињата назад во куќата си ги вратил. За за тоа да се убедам, влегов во
нивата, и од прозорецот ги видов бурињата ставени на приколката... Вие сте ја продале нивата сосе
куќата, и сите ваши ствари, кои јас ги чував, и не ги отуѓував, дури стварите на мајками кои така многу
ги чував. Со тоа што вие не ми ја понудивте нивата јас да ја купам, вие не сте ми ја продале за куќата
да ја продадете. Тоа се потврди, што вие не ме прашавте колку го платив станот (15.000 евра), колку
тој чини (30.000 евра), колку ме чинеше куќата (преку 6.000 евра), за да се разреши сé меѓу нас, туку
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вие одлучивте нивата да ја породадете за со неа куќата како своја да ја продадете. Било како било,
вие за куќата ми должите преку 6.000 евра. Па со нас сé заврши, нема да се видиме ниту слушниме...
Науме, денес (10.01.2018) наведувам, што беше заборавено: во нашите расправии, ти неколку пати ми наведе,
ти не си ме мразел, и затоа си ме канел кај тебе дома да бидам гостин. Со тоа што вие за станот ни еден долар
или динар не дадовте, а мене ме судевта за да ме избрката од станот кој го купив со заробени девизи ГМ,
потврдено од Стопанска банка, како и дека за куќата на нивата која 100% беше моја изградена со заробени
девизи ГМ, потврдено со писмата од таткоти и твоите дописи, од која го изнесов градежниот материјал со кој
сакав куќата да ја продолжам- сфатив дека нешто не е во ред, и затоа го прекинав понатамошното градење, од
куќата ме избркавте, неа ја продадовте и така тие мои преку 6000 евра ти Науме ми ги украде.
Бидејќи арамија=арамија, гревот за твојот арамилук ќе го платите уште. Само за потсетување, Борче ме
оплачка, чиј грев го плати неговата ќерка со брак на Турчин, поради што тој со својата сопруга со неа повеќе и
неопштат итн. Вие веќе гревот го плативте со брати Аце кој е без морал итн. Секако, гревот се уште не е
доплатен...
Тоа што јас кај тебе не доаѓав не беше случајно- јас знаев дека вие не ме сакате. Твојата покана беше само со
цел да ти го препишам станот, а за тоа тие ќе искористеше разни начини и средства. Па мене ми престојуваше
јас да го спасам станот, одма да се вратам назад, или од тебе ќе бев избркан. Така тебе тие преостана куќата од
бавчата да ја украдиш, неа преку 6000 евра да ја продадеш. Веројатно, имаш проблем со твојата куќа која е под
кредит итн.
Науме, ти си бил со тапија арамија што се потврдува со доказот што јас тебе ќе ти го оставев станот кога ќе
дојдеше време, оти јас од него се до денес живеам. Токму со моето бркање од мојата куќа, се потврдува, истото
ќе се случеше и со од станот. Вашата дрскост се потврдува и со доказот што вие до твоето идење со твојата
сопруга каде кај мене престојувавте не знаевте дали уште сум жив, и до кога ќе живеам; вие од 1988 до кога ти
со сопругата пред некоја година дојдовте, и се до денес, ниеден скршен долар не ми пуштивте; нивата не ми е
продадовте, а куќата ја украдовте со разбивање на две брави- долен и горен спрат, продавајќи ја неа, заедно со
мои недоземени работи, се што беше ваше за кое бараше тоа да го оставам а се мое да си земам и да ме нема од
куќата му го оставивте на купувачот на куќата, дури сите ствари на мајками кои како очи ги чував, ти Науме
како напастив и агресивен ќе ги искористеше сите средства станот да ми го украдиш итн.
Еј Науме, да не заборавиш- јас немам намера бргу да умрам, до сега сум испратил многу непријатели во мир да
почиваат, што ќе се случи и со моите смртници од семејството на мајкати, кои ме избркаа од мојата куќа итн.
Науме со сопругата Маџорит Индијанка од Еквадор, неговиот брат Аце неженет кој со мене се допишуваше на
англиски иако учеше техничко училиште Битола, нивната мајка Аница и нејзиниот сопруг Крсте мојот брат од
кого како дете доживував многу трауми... ме исклучиле од поштата, потврдувајќи се тие за договорни арамииод 1991 г. Мене ништо не ми преостанува од братот со снаата и нивните синови и внуци да се откажам во за сè.
Бидејќи Аница, мајката на Науме, на своите роднини им велеше, станот бил нивни, тој ми бил даден јас да го
одржувам, и од него да ја земам киријата, што е наполно лага- станот е мој, киријата ја земам од сам почеток од
кога го префрлив станот на мое име, а нејзиниот брат Симе (адвокат и судија) како впуштен во судските работи
го одолжуваше и попречуваше станот да го имам во владеење, следи овој додаток за да се остранат навредите...
Ова најповеќе се огледа кога едниот внук (веројатно Аце) дошол на нивата, и на соседите, кои го прашале што
барате (внукот со некои други), вникот дрско одговорил: јас сум газда на нивата и куќата, а не некој си Ристо.

